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LDDP iš vyriausybės
pašalina paskutinius
nepartiečius

Žinios iš Lietuvos — Elta

Vokietija lauks
Rusijos iniciatyvos
dėl Kaliningrado
Vilnius, spalio 25 d. (Elta) —
Lietuvoje lankantis Vokietijos
prezidentui Richard von Weizsaecker, spalio 22 d. preziden
tūroje įvyko bendra Lietuvos
prezidento Algirdo Brazausko ir
Vokietijos prezidento spaudos
konferencija.
Padėkojęs už šiltą sutikimą
Lietuvoje, Vokietijos preziden
tas pasakė, kad Vokietija jau
čiasi esanti savotiška advokatė,
lydinti Lietuvą ir kitas Baltijos
valstybes į bendras Europos in
stitucijas.
R. von Weizsaecker atkreipė
dėmesį į Lietuvos kaip savotiško
tilto tarp Rytų ir Vakarų, tarp
Šiaurės ir Pietų svarbą. Kuo gyvybingiau Lietuva vykdys šią
funkciją, tuo ji b u s vertingesnė
Europos Bendrijos interesams.
J i s m a n o , k a d šis vizitas
pažadins ne t i k Vokietijos, bet
ir visos Vakarų Europos susido
mėjimą Lietuva ir Baltijos re
gionu.
Paklaustas dėl antrajame pa
sauliniame kare padarytos žalos
Lietuvai atlyginimo, R. von
Weizsaecker paminėjo, jog Vo
kietija stengsis atlyginti hu
manitarine pagalba.
A t s a k y d a m a s j klausimą,
KOKS Vokietijos požiūris į Kali
ningrado srities demilitarizacijos problemas, Vokietijos prezi
dentas pažymėjo, kad karinių
jėgų koncentracija šioje srityje
neturi perspektyvos. Pasak jo,
būtų geriausia, jeigu ten būtų
sukurta plataus masto ekonomi
nė prekybos zona, kurioje daly
vautų „visos prie Baltijos jūros
esančios valstybės ir jomis
suinteresuotos kitos šalys".
Mes kalbame apie platų bendra
darbiavimą, bet iniciatyva turi
būti iš Rusijos, pabrėžė Vokie
tijos prezidentas.
T V F patvirtino Lietuvos
e k o n o m i n ę politiką
Vyriausybės atstovo spaudai
tarnyba pranešė, kad spalio 22
d. Tarptautinio Valiutos Fondo
direktorių taryba svarstė ir pat
virtino Lietuvos ekonominės
politikos memorandumą. Pozi
tyviai įvertinta Lietuvos vy
riausybės vykdoma ekonominė
politika, išreikšta
tvirta
nuostata ir toliau remti mūsų
valstybės ūkio pertvarkymo
programas. J ų įgyvendinimui
Lietuvai skiriama 100 milijonų
dolerių kreditas, iš kurių 42.5
milijonai jau pervesti į Lietuvos
sąskaitą. Šis memorandumas
galios iki 1994-ųjų metų pa
baigos.
Memorandumo pasirašymas
suteikia Lietuvai papildomų
galimybių gauti lengvatinius
kreditus ir iš kitų finansinių
institucijų, taip pat iš Pasaulio
Banko bei Europos Rekonstruk
cijos ir Plėtros Banko.
Vakarų-Rytų plieno p r e k y b a
eis p e r Klaipėdą
Ekonomiškai naudingą susi
tarimą su Vokietijos „Echostal"
firma bei Rusijos Čerepoveco
metalurgijos kombinatu pasira
šė Klaipėdos J ū r ų prekybos uos
tas. Jame numatyta, kaip Klai
pėdos uoste bus perkraunamos
plieno siuntos.
Per metus šie partneriai per

Klaipėdą ketina pergabenti apie
700,000 tonų plieno. Čerepove
co metalurgai patieks pusę mili
jono tonų metalo Vokietijai, o
atgal įsiveš apie 200,000 tonų
„Echostal" gamykloje papildo
mai apdoroto plieno automobi
liams gaminti.
Sulaikytas įtariamasis
nesijaučia Lietuvoje s a u g u s
„Aš n e p r a š a u , k a d m a n o
atžvilgiu būtų taikomi Izraelio
valstybės įstatymai, bet noriu
tik vieno: kad b ū t ų taikomi
Lietuvos Respublikos įstatymai
ir tarptautinės teisės normos",
spalio 22 d. Vilniuje „Žinijos"
draugijos mažojoje salėje įvyku
sioje spaudos konferencijoje pa
reiškė Izraelio pilietis Dovydas
Kaplanas. D. Kaplanas y r a gi
męs Vilniuje 1963 m., baigė Vil
niaus universiteto matematikos
fakultetą. Dirbo pagal specialy
bę, paskui persikėlė gyventi į
Izraelį. Prieš dvejus m e t u s vėl
sugrįžo į Vilnių, y r a keleto Iz
raelio firmų atstovas Baltijos
valstybėse.
Spalio 12 d. vėlai v a k a r e
Vilniuje, Dovydo Kaplano tėvo
Michailo bute, buvo atlikta kra
ta. Pasak. D. Kaplano, rado tuš
čią pistoleto dėklą su vienu
šaudmeniu, jis k a r t u su suža
dėtine Tatjana Grigorjeva buvo
sulaikyti kaip įtariami dėl žur
nalisto Vito Lingio nužudymo.
D. Kaplanas teigia, kad nužu
dytojo nei jis, nei jo sužadėtinė
nepažinojo. Nepateikus kaltini
mų, jie daboklėje išbuvo 60
valandų ir buvo išleisti. Įtariamiasiems p r i t a i k y t o s dvi
kardomosios priemonės: neiš
vykti iš Vilniaus iki spalio 25 d.
. ir palikti 10,000 litų užstatą.
Pasak. D. Kaplano, tik vėliau
jam buvo pareikštas kaltinimas
už vienintelio šovinio laikymą.
„Per trumpą bendravimo su
teisėsaugos institucijomis lai
kotarpį aš suvokiau, kad netu
riu jokios teisinės apsaugos ir
kad su užsieniečiu Lietuvoje
galima daryti ką nori", pasakė
jis. Paklaustas, a r ir toliau liks
Lietuvoje, jeigu teismas jį ištei
sins, D. Kaplanas atsakė: „Ne,
ne ir dar kartą ne. Žmogui bran
giausia yra gyvybė. Šiandien čia
aš nesu saugus".

Į Detroitą spalio 10 d. Mercy International iškvietimu ir lėšomis buvo atvykusi Lietuvos Sveikatos
apsaugos ministerijos delegacija dalyvauti šios organizacijos surengtoje konferencijoje, kurioje
jie apibūdino Lietuvos Sveikatos patarnavimų padėtį. Iš kairės: dr. Edmundas Baltakis, dr. Algir
das Poškus, dr. Egidijus Bartusevičius, sveikatos apsaugos ministras dr. J u r g i s Brėdikis, vertėja
Birutė Bublienė, Mercy International prezidentas Glenn Haydon, Stefanija Lipokovienė ir dr.
Konstantinas Valuckas.
Nuotr. Mercy International

Vyriausybė kišasi,
kur nereikia, neveikia,
kur reikia

Vilnius, spalio 23 d. (AGEP) t i n t i rinkos įtakos šalies pra
— Nors ministras pirmininkas monei. Paslėptoji bedarbystė
Adolfas Šleževičius giriasi sta augo toliau, šiandien jos mastai
bilizavęs Lietuvos ekonomiką ir k e l i s k a r t pranoksta oficialų
pažabojęs infliaciją, „Lietuvos bedarbių skaičių. Įmonių direk
ryto" nuomone, vyriausybė iš toriai, tikėdamiesi, kad valdžia
tikrųjų tik labai mažai ar iš viso r a s jiems k u r nors pinigų, toliau
nepaveikė krašto būklės pozity- gamino sandėliui ir nemažino
darbininkų skaičiaus, o t a i kėlė
vion pusėn.
Anot Algio Gedrio Elektroni gamybos kaštus.
Produkcijos Vainos d ė l t o
nio Pašto (AGEP) paduotos san
traukos „Lietuvos ryto" pozici s m a r k i a i išaugo, todėl lie
jos, jau 200 dienų, kai Lietuvą tuviška pramonės produkcija
valdo antroji LDDP vyriausybė, tapo nekonkurentinga. Kėdai
ir kalbant apie jos veiklą, būti nių chemijos kombinato ir Pa
na prisiminti, jog šeštoji vyriau nevėžio tiksliosios mechanikos
sybė iš esmės tęsė Broniaus gamyklos sustabdymas rodo,
Lubio vadovaujamos pirmosios kad gamyklų bankroto proce
LDDP vyriausybės politiką, o sas, kuris psichologiškai pri
daugelis penktosios vyriausybės imtinesnis pavasarį, nusikėlė į
ministrų buvo prisaikdinti ir žiemą.
šeštojoje, t a d šiai politikai jau
greitai s u k a k s metai.
Neištesėjo p a ž a d ų
Ministras pirmininkas Adol
žemdirbiams
fas Šleževičius, apžvelgdamas
savo 200 dienų darbą, Eltai
duotame pasikalbėjime paste
Šeštoji šalies v y r i a u s y b ė
bėjo: „Svarbiausia, kad šeštajai niekuo negalėjo padėti ir žem
šalies vyriausybei pavyko stabi d i r b i a m s . Tai a t s i t i k o d ė l
lizuoti ūkio padėtį, pažaboti in objektyvių priežasčių; apskritai,
fliaciją".
reikia pasakyti, kad šiemet ga
Iš tiesų šioje srityje jaučiami lutinai buvo palaidotas mitas
ryškiausi poslinkiai, tačiau apie būsimą -tiprų Lietuvos
teisingumo dėlei būtina pasaky žemės ūkį, kurį anksčiau vie
ti, kad antiinfliaciniai rezul naip pūtė vadinamieji dešinieji,
tatai buvo pasiekti daugiausia o pernai aukso k a l n u s žemdir
dėka užsispyrimo centrinio ban biams žadėjo LDDP.
ko, kurio valdytojui — Romual
Pasaulio žemes ūkio produkci
dui Visokavičiui valdančioji jos r i n k a yra perpildyta, ir,
partija j a u išreiškė nepasi atrodo, šitai neseniai suprato ir
tikėjimą ir pašalino iš pareigų, šeštasis Lietuvos premjeras,
o kredito ir paprastos pinigų pasakęs, jog žemdirbių streiko
emisijos idėja nuolat sklando organizatorių reikalavimai y r a
nerealūs.
Valiutos varžytinėmis virš vyriausybės rūmų.
Tačiau kol šita suprato šeštoji
padauginta litų
šalies vyriausybė, toliau buvo
Bedarbystė augo,
skriaudžiami vartotojai, pri
V i l n i u s , s p a l i o 16 d. —
nestabdoma
versti pirkti brangesnį, negu
Praėjusią savaitę Lietuvos
Bankas surengė užsienio valiu
Adolfo Šleževičiaus vyriau pasaulinėje rinkoje cukrų, kitus
tos pirkimo varžytines. Užsienio sybė nesugebėjo teisingai įver maisto produktus, taip pat movaliutos reguliavimo vidaus
rinkoje skyriaus viršininkas D. jog varžytinės buvo būtinos, nes būtiniems atsiskaitymams. Be
Zajančauskas „Lietuvos r y t u i " Lietuvos B a n k a s pastebėjęs to, dalis banku yra paėmę kre
pasakė, jog Lietuvos B a n k a s iš dolerio ir kitos užsienio valiutos ditus iš Lietuvos Banko ir atei
komercinių bankų nupirko dau kurso kritimo tendenciją ir n a laikas juos sugrąžinti. Dalis
giau kaip 11 milijonų dolerių nusprendęs stabilizuoti padėtį. komercinių bankų apskritai ne
bei 310,000 Vokietijos markių. Be to, Lietuvos Bankas turįs t u r i atliekamu litų.
Tokiu būdu į apyvartą buvo iš informacijos, jog šalies įmonės
Kai į apyvartą išleidžiamas
leista apie 50 milijonų litų.
sukaupė didžiulį kiekį J A V do papildomas kieKis nacionalinės
Lietuvos Banko pinigų politi lerių ir Vokietijos markių, ta valiutos, kyla kiausimas, kokią
kos departamento duomenimis, čiau jos stokoja litų atlygi įtaką tai turės lito k u r s u i . Anot
varžytinių dieną Lietuvos ko nimams mokėti ir atsiskaityti Lietuvos Banko valdybos pirmi
ninko pavaduotojo G. Preidžio,
mercinių bankų sąskaitose bu su valstybės biudžetu.
vo apie 65.3 milijonai nenau
I klausimą, kodėl komerciniai varžytinės, kuriose Lietuvos
dojamų litų.
bankai neparduoda įmonėms tų B a n k a s pardavė 65.3 milijonus
Ar reikėjo išleisti į apyvartą 65.3 milijono litų, kuriuos laiko litų, įvyko spalio 12 dieną.
papildomą kiekį litų? Lietuvos savo sąskaitose, G. Preidys at Lietuvos Bankas iki šiol nepa
Banko valdybos pirmininko pa sakė, jog t a suma reikalinga pa stebi tendencijos, k a d lito kur
vaduotojas G. Preidys tvirtina, tiems komerciniams b a n k a m s sas kristų.

k ė d a m i m u i t u s už tuos gami
nius, kurių Lietuva niekuomet
n e g a m i n o ir n e g a m i n s (kvepa
lai, v y n a s , automobiliai). Pro
tekcionistinė v y r i a u s y b ė s poli
t i k a n e s k a t i n o šalies gamintojų
dirbti t a u p i a u i r pereiti prie
naujų technologijų. K i t a i p sa
k a n t , toliau b u v o konservuo
j a m a senoji t v a r k a .
Stambieji nusikaltėliai —
nesuimti
N ė v i e n a ankstesnė šalies vy
r i a u s y b ė neturėjo tokių plačių
įgaliojimų k a i p Adolfo Šleževi
č i a u s vadovaujama, t a č i a u i r
P r e v e n c i n i o s u l a i k y m o įstaty
m a s nieko iš esmės n e p a k e i t ė
kovoje su organizuotu nusikals
t a m u m u . P e r keletą šio įstaty
mo veikimo mėnesių buvo suim
tos t i k smulkios žuvelės, o mafi
jos vadai sėdi savo „biznio" kon
torose ir r a m i a i planuoja žurna
listų n u ž u d y m u s .
Valdžia situacijos p r a k t i š k a i
nekontroliuoja, apsiribojama
s k a m b i o m i s frazėmis p r i e d a r
vieno karsto. K a i p n i e k a d a Lie
tuvoje tapo a k t u a l i korupcijos,
a u k š t ų j ų valdininkų s u a u g i m o
su n u s i k a l s t a m o m i s s t r u k t ū 
r o m i s problema, k u r i o s neiš
s p r e n d u s , jokia kova s u mafija
neįmanoma.

Vilnius, spalio 19 d. — Lie
tuvos socialinės apsaugos mi
nistras Tomas Medaiskis, daly
vaujant ministrui pirmininkui
Adolfui Šleževičiui, kalbėjosi su
prezidentu Brazausku dėl savo
atsistatydinimo spalio 15 d.,
krašto apsaugos ministras
Audrius Butkevičius — spalio
18 dieną.
Šių ministrų atsistatydinimo
aplinkybes „Lietuvos r y t e "
aprašė koresp. Ramunė Saka
lauskaitė, paminėdama, jog
anot premjero Adolfo Šleževi
čiaus, ministras Audrius Butke
vičius pokalbyje s u prezidentu
pareiškęs norą išvykti studijuoti
į Karališkąją gynybos kolegiją
Londone. „Jis primygtinai tą
temą kartoja ir kartoja. Mes j a m
siūlėme išvažiuoti mokytis
trims mėnesiams, bet tai jo ne
tenkina. Butkevičius nori išva
žiuoti pusei metų", kalbėjo mi
nistras pirmininkas.
Į klausimą, ar grįžęs A. But
kevičius r a s jo vadovaujamą vy
riausybę, A. Šleževičius atsakė:
„Jūs pesimistė. M e s atėjom il
gam". Patvirtinęs, jog greitai
bus patvirtintas A. Butkevi
čiaus atsistatydinimas, į klau
simą, k a s jį pakeis, premjeras
atsakė: „Mūsų žmogus".

Neišspręstos ir krašto
apsaugos problemos
Šeštoji v y r i a u s y b ė delsė
spręsti s u s i k a u p u s i a s proble
m a s k r a š t o apsaugos sistemoje.
Dar blogiau, pasirodė visiškai
bejėgė K a u n o savanorių maišto
m e t u , k a i net p u s a n t r o mėnesio
uniformuotų ir g i n k l u o t ų žmo
nių p a s i t r a u k i m a s į mišką buvo
slepiamas nuo visuomenės.
Labai prastai atrodė ir Lietuvos
diplomatija, ypač užsienio
r e i k a l ų m i n i s t r o v e i k l a ir el
gesys liepos-rugpjūčio mėne
siais, k a i atrodė, k a d L i e t u v a
pati ž ū t b ū t stengiasi nusileisti
Rusijai.
Adolfo Šleževičiaus vyriau
sybė nežengė nei vieno žingsnio,
reformuojant sveikatos apsaugą
ir socialinį draudimą. Sveikatos
a p s a u g o s m i n i s t r a s J u r g i s Brė
dikis, regis, n e t praėjus 2 0 0
dienų, d a r nesuprato, k a d jo vie
nintelė pareiga šiandien y r a
p e r v e s t i sveikatos a p s a u g ą iš
sovietinio kelio į privatų. Dešrų
ir „ P a l a n g o s " t r a u k t i n ė s laga
m i n o metodika čia bejėgė, k a d
ir k a i p būtų p a s i t a r n a v u s i pra
eityje. Situacija, kai kvalifikuo
t a s m e d i k a s g a u n a t i k 100-150
litų (25-40 dol.) a l g o s , y r a
g ė d i n g a net tokiai n e t u r t i n g a i
valstybei, k a i p L i e t u v a . T a i
reformos ignoravimo p a s e k m ė .

D ė l Medaiskio
atsistatydinimo
Kaip pavyko sužinoti, Seimo
rūmuose kalbama, kad Tomas
Medaiskis atsistatydino ne savo
noru. Vyriausybės rūmuose ir
Socialinės apsaugos ministe
rijoje nuomonės skirtingos. Pats
socialinės apsaugos ministras to
nei patvirtino, nei paneigė,
prašydamas palaukti preziden
to dekreto. Realiausiu preten
dentu socialinės apsaugos mi-

nistro pareigoms valdžios rū
muose minimas d a b a r t i n i s pir
masis ministro pavaduotojas
Laurynas Mindaugas Stankevi
čius.
V a k a r p a v a k a r ę grįžęs i š
dešimties dienų
atostogų
Palangoje, L. M. Stankevičius
„Lietuvos r y t u i " p a s a k ė , k a d
žinią apie ministro Tomo Medaiskio atsistatydinimą išgirdo
pakeliui į n a m u s automobilyje,
Vakare turėjo įvykti jo pokalbis
su ministru. Anot L a u r y n o
Stankevičiaus, vyriausybės
nario posto dar n i e k a s j a m
nebuvo s i ū l ę s . Š n e k ų a p i e
galimą Lauryno Stankevičiaus
skyrimą socialinės apsaugos mi
nistru ministras p i r m i n i n k a s
nei patvirtino, n e i paneigė.
Tepasakė: „ n e t r u k u s sužinosi
te".

-

K a s bus p a s k i r t a s k r a š t o
apsaugo ministru
Privačiuose pokalbiuose prezi
dentas minėjo, kad pretendentų
į krašto apsaugos ministro postą
pavardės t u r ė t ų paaiškėti po
kelių dienų.
Prezidentas Brazauskas krei
pėsi į Seimo Nacionalinio sau
gumo komiteto narius, prašyda
m a s pagalvoti, k a s galėtų būti
krašto apsaugos m i n i s t r u . Sei
mo užkulisiuose minima galima
Seimo Nacionalinio saugtynr.
komiteto nario Nikolajaus
Medvedevo k a n d i d a t ū r a gyny
bos sistemos e k s p e r t a m s at
rodo netinkama. Minėta gali
mybė krašto apsaugos ministro
pareigas perduoti Ministrui Pirminikui. Patikimų šaltinių tvir
tinimu, naujuoju krašto ap
saugos m i n i s t r u greičiausiai
b u s paskirtas Seimo narys, pri
klausantis LDDP frakcijai.

Eidintas „netriumfuoja" dėl
ambasadorystės JAV
V i l n i u s , spalio 23 d. (AGEP)
— Prezidento Algirdo Bra
zausko spalio 2 1 d. pasirašyti
dekretai, paskiriantys istoriką
Alfonsą Eidintą Lietuvos amba
sadoriumi JAV, įsigalios nuo
lapkričio 1 d., praneša „Lietuvos
rytas".
Rugpjūčio mėnesį istorijos
mokslų daktaras Alfonsas Ei
dintas, sužinojęs apie galimą jo
p a s k y r i m ą į ambasadoriaus
JAV postą, tuomet „Lietuvos
rytui" pasakė: „Kiekvienas, ski
riamas į t ą postą, kuriame buvo
dirbęs ponas Stasys Lozoraitis,
savo sieloje t u r ė t ų piketuoti
pats prieš save... Su išeivija
pyktis būtų nuodėmė", sakė jis.
V e r t i n a n t šeštosios šalies
Vyriausybės 200 dienų darbą,
galima pasakyti, kad jos veikla
nedaug kuo tesiskiria nuo pir
mųjų penkių vyriausybių. Adol
fas Šleževičius, kaip ir jo pirm
takai, neturi konkrečios refor
mų programos; veikia apgrai
bomis a r b a Tarptautinio Valiu
tos Fondo spaudžiamas. Valsty
bės į t a k a šalies ekonominiam
gyvenimui tebėra per didelė, o
tose srityse, kuriose valstybė
turi karaliauti (kova su nusi
kaltėliais, krašto apsauga, švie
timas, reformos), aiškiai nepa
k a n k a m a . Vienintelis laimėji
mas, k u r į pajuto Lietuvos žmo
nės, valdant Adolfui Šleževičiui
— t a i karštas vanduo butuose,
tačiau civilizuotame pasaulyje
tai nevadinama laimėjimu.

„Dėl š i t o n e t r i u m f u o j u " ,
ketvirtadienį p a s a k ė 41-erių
metų naujasis Lietuvos amba
sadorius J A V Alfonsas Eidin
t a s . „Jau nuo vasaros tęsiasi ta
istorija dėl m a n o paskyrimo,
kartais n e t pamiršdavau, kad
joje dalyvauju... Džiaugsmo, iš
girdus šią žinią, mažai; jaučiu
t i k didelę a t s a k o m y b ę ir baisią
naštą. Jeigu pasitiki ir tiki. kad
galiu atlikti šias pareigas —
stengsiuosi", jis p a s a k ė .
Alfonso Eidinto žmona Birutė
dirba pradinių klasių mokytoja
J a i 36-eri metai. Augina jie
dešimtmetį sūnų Donatą ir pen
kiolikmetę dukrą Aistę.
Kaip rašo „Lietuvos rytas", iš
ambasadoriaus J A V posto Stasį
Lozoraitį pirmoji norėjo at
šaukti V y t a u t o Landsbergio
administracija, 1992 m. ant
rojoje pusėje sugalvojusi iš pra
džių sujungti J A V ir Italijos
ambasadas, o po to pagal šį
sumanymą Stasys Lozoraitis
turėjo likti tik ambasadoriumi
Italijoje. Tačiau šitai sutrukdė
padaryti t u o m e t i n ė Aukščiau
siosios Tarybos Užsienio reikalų
komisija. Šį sumanymą įvykdė
LDDP valdžia.

KALENDORIUS
Spalio 26 d.: Evaristas. Vita,
Liubartas, Mingine.
Spalio 27 d.: Frumentas.
Sabina. Ramojus. I'utė, Gedai
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Amerikoje lankėsi Lietuvos aukščiau negu medicinos sesuo
Chicago. IL 60629
Sveikatos apsaugos ministro (slaugytoja), bet žemiau negu
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai — . gautas prenumeratas
prof. dr. Jurgio Brėdikio vado gydytojas. Jie yra nepakeičiami
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
vaujama delegacija, kurią atsi kaime (felčeriniai punktai),
I i t h u a n i a n Mercy Lift organizacijos posėdyje. Tarp Pranės Šlutienės (kairėje) ir Lidijos Ringienės
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
kvietė Mercy International greitosios pagalbos mašinose,
sėdi „Armonikos" ansamblio vadovas Stasys Liupkevičius, po koncerto Čikagoje paaukojęs LML
Health Services fundacija prie dideliuose fabrikuose ir k t .
300 dol.
DRAUGO prenumerata mokama Ii anksto
Detroito. Ministras maloniai su Stengiuos išsaugoti šių darbuo
metams -i metų 2' mėn.
tiko su dienraščio „Draugo" tojų tinklą ir, būdamas JAV, dytojų grupę, kuri padeda mūsų
$25
$45
ŪMINIS
GASTROENTERITAS
USA
$80
skaitytojais pasidalinti įspū sužinojau, kad ir čia jau uni reformoms, į tą grupę įeina ir
$30
$50
Kanadoje ir kitur (U.S.A dol) $90
džiais bei atsakyti į keletą versitetuose rengiami specialis trečias, sutikęs padėti — tai
$25
$30
U.S.A. savaitinis (šešt laida) $45
da staiga, pykinimu, vėmimu,
DR. ANTANAS
Kanadoje
ir
kitur
(šešt.
laida
raštu pateiktų klausimų.
tai, kurie dirbs kaip gydytojų prof. Gedgaudas iš Mineapolio.
ADOMAVIČIUS
skausmais pilve, viduriavimu.
$25
$30
U SA dol.) savaitinis
$50
— Amerikoje lankotės In asistentai. Tai ir ekonomiškai Deja, ketvirtas, į kurį kreipiausi,
Esant labai stipriam viduria
t e r n a t i o n a l H e a l t h Services naudingiau. Lietuvoje yra vi dr. Linas Sidrys, neįsijungė į
• Redakcija straipsnius taiso savo
Ūminis gastroenteritas — tai vimui, tiesiojoje žarnoje atsiran
• Administracija dirba kasdien
fundacijos pakviesti. Koks siems prieinama nemokama bendrą veiklą, eina savo keliu... yra ūmus skrandžio ir viso žar da žaizdos, taip pat atsiranda
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais
p a g r i n d i n i s šio jūsų vizito medicininė pagalba, tai labai Jo užpuolimų komentavimui nyno uždegimas.
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
tenezmai — tai labai stiprūs
nedirba.
anksto susitarus. Redakcija už
tikslas?
teigiama, bet jai skiriama mažai man ir mano kolegoms gaila lai
• Redakcija dirba kasdien nuo
spastinio pobūdžio skausmai
Etiologija
skelbimų turini neatsako. Skelbi
— Šio vizito pagrindinis tiks lėšų iš biudžeto.
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba
ko...
Ūminis gastroenteritas gali išeinamoje žarnoje.
mų kainos prisiunčiamos gavus
las: geriau susipažinti su JAV
— Kokia rolė profilaktikai — Daug išeivijos lietuvių atsirasti, naudojant daug alko
Esant ūminiam gastoenteritui,
prašymą.
sveikatos apsaugos sistema, jos n u m a t y t a Sveikatos apsau lankosi Lietuvoje. Kai kurie
holio, patekus virusui iš „žar taip pat atsiranda karščiavi
valdymu, finansavimu, numato gos ministerijos (SAM) pla ten norėtų pastoviai apsigy
Gydymas
nyno grupės", reagavus organiz mas, ypač kai sukėlėjas yra Diagnozė
momis reformomis. Taip pat nuose?
venti, bet baiminasi sveika mui į įvairius maisto gaminius mikrobas - bakterija.
Jei y r a apsinuodijimas
Gydant taikoma lovos režimas.
siekiam, kad kartu su JAV — Profilaktikos reikšmės tos aptarnavimo lygio. Ar
Dažno vėmimo atveju gali maistu, tai, norint nustatyti Negalima nieko duoti valgyti
ar gėrimus, apsinuodijus mais
specialistais būtų apsvarstyti nereikia įrodinėti, bet šioje Lietuvoje y r a pripažįstama
tu, salicilitais. cinkofenu, col- pakilti leukocitų kiekis kraujuje diagnozę, svarbu žinoti, a r kiti nei gerti. Visas maitinimas
mūsų projektai, skirti Lietuvos kryptyje dar daug ką reikia Blue Cross (Mėlynasis kry
chicinu arba sunkiaisiais meta iki 20,000 ar net iki 25,000, kurie asmenys, valgę tą patį vyksta lašeliniu būdu į veną.
sveikatos apsaugos reformoms daryti, kaip ir apskritai pir žius) ir kitos sveikatos aplais - arsenu, švinu, gyvsidabriu tačiau daugelyje atvejų kraujo maistą taip pat susirgo. Daž Neduodama valgyti nei gerti,
ir sveikatos draudimo įstatymo minėje sveikatos priežiūroje. draudos? A r galima Lietuvo
ar kadmiu. Ūminis gastroente nusėdimas būna normalus. Vė niausiai, kas valgė tą blogą tol, kol reiškiasi vėmimas ir
parengimui. Svarstėme ir priva Reformose numatome plėsti vi je apsidrausti?
viduriavimas. Kai tie reiškiniai
ritas gali pasireikšti, esant įvai mimas ir viduriavimas priveda maistą, visi suserga.
taus medicinos sektoriaus iš suomenės sveikatos struktūras,
— Siekiu, kad Lietuvoje kuo rioms infekcinėms ligoms, ypač organizamą prie sunkios
Eozinofilija - t a i eozinofilų pranyksta, tai pacientui skiria
plėtimo galimybes Lietuvoje.
skiriant dėmesį sveikos aplin greičiau steigtųsi naujos, pri vidurių šiltinei, ūminei amebi dehidratacijos — tai yra, kai kiekio pasidėjimas kraujuje. ma šilta ramunėlių arbata ar
— A t v a ž i a v o t e s u delegaci kos bei sveikatos stiprinimo vačios katalikiškos ir kitokios
nei dizinterijai. cholerai, at netenkama daug skysčių, gali Jeigu pacientas turi tokį padi ryžių klijai.
j a . K a s joje i r kokios j ų pa klausimams, perkeliant didesnę ligoninės, kuriose aptarnavimas
Skysčių organizame, o taip
siradus urermniam stoviui ar išsivystyti net stabo priepuolis. dėjimą, tai rodo susirgimo aler
r e i g o s jūsų vadovaujamoje dalį medicinos darbuotojų iš atitiktų Vakarų standartus.
Taip
pat
išaivysto
hypokalemiginį
pobūdį.
pat prarastų mineralų atstaty
nudegimams.
ministerijoje?
hospitalinio į ambulatorinį lygį. Jose galėtų būti gydomi užsie
ja - tai sumažėjimas kalio krau
Laike 48 valandų turi būti mui skiriama lašelinė infuzija į
Simptomai
— Atvykome šešiese. Viena Jau dveji metai, kai rengiami niečiai svečiai, komersantai ir
ištirtos išmatos ir atliktas jų veną su mineralais. Be to, kovo
Simptomai priklauso nuo juje.
delegatė — Vilniaus Šv. Jokūbo rezidentūroje ir savo darbo kt., taip pat grįžę į Lietuvą
pasėlis. Sigmoidoskopija — tai jama su skausmu, o esant stip
Žarnų
gurgėjimas
yra
labai
patekusių mikrobų kiekio ar
ligoninės architektė Stefanija vietose būsimi bendros prakti išeiviai bei jų giminės. Tokios
blogo maisto dozės, taip pat gerai girdimas su statofonen- aparato pagalba storojo žarny riam vėmimui, skiriami vaistai,
Lipokovienė padės spręsti šios kos
specialistai,
šeimos ligoninės jau dabar gali įsteigti daug priklauso nuo paties doskopu, kas leidžia diferen no apžiūrėjimas, kuris padeda kurie slopina vėmimą.
p i r m o s Lietuvoje katalikų daktarai. Neblogai pas mus savo draudimą arba norintys
žmogaus virškinamojo trakto cijuoti nuo paralitinio žarnų ne diagnozuoti, ar tai ulcerozinis
ligoninės rekonstrukcijas. Liku vyksta vaikų sveikatos patik gali apsidrausti esamose svei
kolitas ar amebinė dizinterija. ij
Kab. tol. (312) 471-3300
atsparumo. Simptomai praside praeinamumo.
sieji keturi įeina į neseniai rinimai, onkologinių, tuberku katos draudimo organizacijose,
j VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
sudarytą Lietuvos sveikatos ap liozinių ligonių disponserizaci- pvz., ,Preverita' ar kt. Su Mė
BIRUTĖ
Z.
BALČIŪNAS
KARDIOLOGAS
- ŠIRDIES LIGOS
|DR.
7 7 2 2 S. Kedzle A v e .
saugos reformų biurą ir akty ja ir kt. Kovojame su žalingais lynuoju kryžiumi' sutarčių ne
CHIRURGĖ PODIATRĖ
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2
— Bendradarbiavimas vyksta. dinga ir padės mums greičiau
viai dalyvauja jo darbe: Onkolo įpročiais. Kol kas pasisekė tik, turime, niekas nesikreipė.
Carrozza Foot Clinic
gijos centro direktorius profe kad Lietuvos vyriausybė atsisa Sprendžiame turistų, atvyks ir tai labai naudinga* Tačiau, integruotis į Vakarų medicinos
3918 W. 63 St.
Cardiac Dlagnosls, Ltd.
sorius Kostas Baluckas, Lietu kytų rūkymo. Profilaktikoje yra tančių iš užsienio, vienkartinio manau, kac/toli gražu dar nepa lygį, geriau padėti sergantiems.
Marųuette Medlcal Bulldlng
Chicago, IL
6132 S. Kedzle
vos gydytojų-vadovų sąjungos daug galimybių. Didelę reikšmę apdraudimo klausimus. Užsie naudojamas Lie*tuvos ligonių la Mums reikia ir geros mokymo
Tel. 312-284-2535
Chicago. IL 6 0 6 2 9
bui
JAV
gydytojų
ir
slaugytojų
literatūros, video juostų ir kt.
pirmininkas Egidijus Bartusevi tame tarpe turi skiepijimas. De nio draudimo dokumentai pri
Pirmd., antrd., ketvd.
Tel. ( 3 1 2 ) 4 3 6 - 7 7 0 0
mokslinis - praktinis poten Reikia versti gerus vadovėlius
čius (jis priimtas dirbti Svei ja, jis priklauso nuo to, ką pažįstami.
1 v. p.p.—7 v.v.
IRIMGAUDAS NEMICKAS, M.D,
katos apsaugos ministerijoje gausime, kaip iki šiol, iš kitų
— Ar pasiturintieji išeiviai cialas. Mums yra ko mokytis ir į lietuvių kalbą, ypač slaugyto
Šeštd. 9 v.r.—12
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
mano padėjėju), Joniškio rajono šalių, pirmiausia iš Danijos. galėtų tikėtis geresnio patar pirmiausia reikia mokyti moky joms, kurių nedaugelis moka
Valandos susitarus
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
ligoninės direktorius Edmundas Mums reikia gerų vakcinų. navimo, jei turėtų išgalių p e r tojus, tiek Lietuvos aukštųjų angliškai. Siūlau sudaryti
Valandos pagal susitarimą
Kab. 312-735-4477;
Baltakis ir Sveikatos apsaugos Tikiu, kad Sveikatos ministe sveikatos draudimą arba pa medicinos mokyklų - Kauno me daugiau tiesiogių ryšių tarp
Namų (708) 584-5527
Rez. (708)2464067; arba (708)246-6581
ministerijos gydymo valdybos rijos parengta imunizacijos tys už tai susimokėtų? Kaip dicinos akademijos bei Vilniaus atskirų ligoninių JAV ir Lietu
DR. ALGIS PAULIUS
DR. E. DECKYS
viršininkas Algis Poškus.
programa, o taip pat „Sveikos su kyšiais? J e i SAM kyšiams universiteto medicinos fakulte voje. Tai padeda geriau supras
ORTOPEDINĖS LIGOS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
CHIRURGIJA
— Sveikatos a p t a r n a v i m e mokyklos" programa bus pri nepritaria, kaip su tuo tvar to būsimus profesorius, tiek ir ti, ko konkrečiai trūksta ir kaip
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
6
1
3
2
S.
Kedzle, Chicago, III.
atskirų medicinos šakų specia tikslingiau bendrauti, sutei
yra d a u g t a p a t u m ų , nesvar imtos kaip valstybinės, o svei kosi šiandien?
EMOCINĖS LIGOS
Tel. ( 3 1 2 ) 9 2 5 - 2 6 7 0
CRAWFORD
MEDICAL
BUILDING
bu, k u r i a m e p a s a u l i o krašte katos apsaugai krašte vyriau
— Iš dalies jau atsakiau dėl listus. Trūksta iš viso kai kurių kiant labdarą.
1185 Dundee Ave., Elgln, III. 60120
6 4 4 9 So. Pulaskl R o a d
— A č i ū Profesoriui už
jie b ū t ų atliekami, pvz., bene sybė teiktų pirmenybę.
kyšių — nepateisinamai mažas specialistų, ypač gydomųjų
Tel. (708) 7 4 2 0 2 5 5
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
visais atvejais y r a pacientas,
— Kokios yra t r y s didžiau medikų atlyginimas. Viską da įstaigų vadovų, sveikatos teisės suteiktą informaciją, pasida
DR. A. B. GLEVECKAS
gydytojas, vaistai, ambula sios k r a š t o sveikatos proble rome, kad jis padidėtų. Jei sie žinovų ir kt. J a u kai kurie yra linimą turimomis problemo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. L. D. PETREIKIS
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
torijos ir ligoninės. Kokie yra mos, jūsų laukiančios, grįžus kia papildomo, ne valdiško, už pasinaudoję galimybe pasimo mis ir ateities planais.
DANTŲ GYDYTOJA
3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
Po šio raštiško „pašnekesio"
pagrindiniai medicininių pa Lietuvon?
9
0
5
5
S.
Roberts
Rd., Hlckory Hills. IL
darbio, tegu išsiima licenziją kyti Amerikoje. Ta proga noriu
Valandos pagal susitarimą
1
mylia
Į
vakarus
nuo Harlem Ave
atkreipti
dėmesį,
kad
be
rimtų
Pirmd.
3
v
p
p
-7
v
v
antrd
12:30-3
v
p
p
teko
patirti,
kad
yra
pasirašyta
t a r n a v i m ų s k i r t u m a i Lietu
— Būtų gerai, jei turėčiau tik privačiai veiklai. Prieš kyšinin
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p.p .
Tel.
(708)
598-4055
iš
Lietuvos
rekomendacijų
ar
bendradarbiavimo sutartis tarp
voje, palyginus su Amerika? tris problemas. Tačiau įvardin kus panaudosime įvairius me
penkt ir SeStd. 9 v r.-12 v.p.p.
Valandos pagal susitarimą
— Lietuva paveldėjo tarybinę, siu tris, surištas su ekonomine, chanizmus, tame tarpe ekonomi konkurso komisijų nereikėtų Lietuvos Sveikatos apsaugos
6132 S. Kedzle Ave., Chicago
DR. FRANK PLECKAS
neigiamą sveikatos apsaugos teisine ir organizacine prob nę darbo kokybės kontrolę ir kt. lengvai priimti visus, kurie ministerijos 'SAM) ir Mercy
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441
Optometnstas
(Kalba lietuviškai)
DR.
K.
A.
JUČAS
sistemą. Turime per daug lovų lema: 1. kova dėl didesnio 1994 Stengsimės pašalinti tuos veiks užsinori patekti specializuotis į International Health Services,
Tikrina akis. pritaiko ak'nius
ODOS
LIGŲ
SPECIALISTAS
ligoninėse, per daug gydytojų, metais biudžeto sveikatos ap nius, kurie sudaro sąlygas ky JAV. Jau yra priimta, tiesa, ne kurios centras yra Farmington
2618 W. 71 st St.
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
be t o , jų parengimas buvo saugai; 2. sveikatai skirtų šiams. Nesinori kviestis teisė daug, ne labai tinkamų atstovų. Hills, Michigan. Pastaroji or
Tel. ( 3 1 2 ) 7 3 7 - 5 1 4 9
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
Vai pagal susitarimą
Labai remiu JAV medicinos ganizacija yra padalinys Mercy
nepakankamas. Iki šiol ne įstatymų svarstymas ir priėmi tvarkos darbuotojų pagalbos.
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
iPalos Vision Center, 7152 W. 127th St
specialistų,
ypač
lietuvių,
atvy
Health
Services
(MHS).
Tai
priimtas nei vienas įstatymas, mas seime; 3. sveikatos apsau
— Kokia jūsų nuomonė apie
DR. JOVITA KERELIS
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v
skirtas sveikatos apsaugai. Dar gos reformų biuro ir darbo gru gydytojų ir kitų sveikatos kimą padirbėti ilgesnį laiką viena didžiausių, pelno nesie
Dantų Gydytoja
Tel. ( 7 0 8 ) 4 4 8 - 1 7 7 7
3315 W 55th St.. Chicago. IL
1989 m. parlamente patvirtin pių (task force) projektų patvir darbuotojų didesnį b e n d r a  Lietuvoje, paskaityti paskaitų kiančių, sveikatos patarnavimo
DR. LEONAS SEIBUTIS
Tai. (312)476-2112
ta pažangi valstybinė sveikatos tinimas.
darbiavimą abiejose Atlan kursą, kartu dirbant, perduoti sistemų Amerikoje.
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
sąvoka, tačiau per lėtai yra
Kalbėjosi
— Be abejo, girdėjote a p i e to pusėse? Ką konkrečiai siū savo metodikas, patirtį, prakti
T a i . (708) 598-8101
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
kas gydytojams. Tai labai nau dr. Romualdas Kriaučiūnas
įgyvendinama numatyta šalies Įvykusį simpoziumą Detroite, lytumėte?
Vai pagal susitarimą
6132 S. Kedzle
sveikatos politika ir strategija. kur išeivija buvo supažindin
Vai.: antr. 2-4 v.p p. ir ketv. 2-5 v. p p
Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159
Šestd pagal susitarimą
Gairės aiškios, jas nusako ir Pa ta su jūsų vadovaujama dele
•I lii*
DR. P. KISIELIUS
Vizitai apmokami Medicare
saulinės sveikatos apsaugos or gacija. Simpoziume b u v o
KaMneto tel. (312) 778-2880
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Namų 708-446-5545
ganizacijos, kurios nariu Lie mesta daug kaltinimų Lietu
1 4 4 3 So. 50th Ave., Cicero
Priklauso
Holy Cross ir
Kasdien 1 iki 8 v v
tuva yra, principai („Sveikata vos medicininiams aptarnavi
Palos Community ligoninėms
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p
visiems 2000 metais") ir uždavi mams. Tie ir panašūs kaltini
E D M U N D A S V I Ž I N A S . M . D . S C.
niai. Todėl atėjo sprendimų me mai jau buvo ir spaudoje apra
DR. PETRAS V. KISIELIUS
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
tas tam, kad skirtumas nuo šyti. Kokia jūsų ir kitų delega
Kalbame lietuviškai
gydymas bei chirurgija
Vakarų medicinos, tame tarpe cijos narių reakcija į šiuos už
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, I L
6165 S. Archer A v e . (prie Austm)
ir JAV, mažėtų.
puolius?
Tel. 312-585-1955
Valandos pagal susitarimą
— A r y r a atvejų, k u r , J ū s ų
— Pripažįstu kritiką, jei ji teis
172 Schlller St., Elmhurst. IL 60126
Tel. (312) 585-7755
708-941-2606
n u o m o n e , Lietuvos medicina inga ir veda į konstruktyvius
ARAS ŽLIOBA. M.D.
Valandos pagal susitarimą
viršija vakarietiškąją?
pasiūlymus. Kai tapau minist
AKIŲ CHIRURGIJA
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120
— Manau, kad nėra tokios ša ru, kreipiausi į keturis užsienio
AKIŲ LIGOS
DR. S. LAL
Good Samarltan Madlcal Center
lies pasaulyje, kuri turėtų lietuvius, prašydamas, k a d
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
Naparvllle Campus
idealią sveikatos apsaugos padėtų savo patirtimi, savo pa
2454 W 71 st Street
1020 E. Ogden A v e . , Sulte 310,
sistemą. Visur vyksta reformos, tarimais. Trys iš jų atsakė tei
(312) 434-2123
Napervllle IL 6 0 5 6 3
ir mes nesirengiame perkelti giamai. Jie buvo: Gotenburgo
Pirm 2-7 Antr įr
Tai. 708-527-0090
ketv 9-12 Penkt 2-7
kurios Vakarų
valstybės (Švedija) prof. Eduardas VarValandos pagal susitarimą
sveikatos apsaugos modelį į nauskas. Jis sutiko dirbti svei
K a b . tel. ( 3 1 2 ) 585-0348;
Kab. tol. 312-586-3166
Raz. ( 3 1 2 ) 7 7 9 - 5 5 3 3
Lietuvą. Gal artimesni mums katos apsaugos ministerijoj
Namų 708-381-3772
DR. FRANCIS MAŽEIKA
yra Skandinavijos kraštų mano patarėju ir labai daug jau
DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sveikatos apsaugos principai. Iš padėjo; antras — iš Čikagos prof.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W 63rd St.
6 7 4 5 W 63rd St., Chicago. IL 60638
kitos pusės, ne viską reikia pas Rimas Nemickas, pastoviai
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6
mus keisti. Pavyzdžiui, mes daug padedantis Lietuvai ir pa
Lietuviai atostogautojai Cape Cod pajūryje. Iš kairės: mūsų Sveikatos s k y r i a u s dažnas bendra
6-9. antr 12-6. penkt 10 12 1 6
Šeštadieniais pagal susitarimą
turime sveikatos darbuotojų dėjęs įsteigti JAV lietuvių gydarbis dr. D. Degėsys. dr. V. Bergas, dr. A. Grušnys ir inž. B. Markeliūnas.
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Gerbkime gyvuosius,

NE MIRUSIUS

LIETUVOS PILIETYBĖ IR
IŠEIVIJOS NUOMONĖS

prieš
šiuos
Vyiausybės
nutarimus, reikalauja juos ne
delsiant panaikinti. Būtų gražu,
kad vyriausybė atsiprašytų visų
lietuvių ir jų šeimos narių, iš
kurių neteisėtai buvo reika
lauta atvykimo vizų, ir grąžintų
p a i m t ą mokestį už vizų
išdavimą".
Šis Lietuvos Krikščionių de
mokratų partijos valdybos pa
reiškimas yra sveikintinas. Juo
labiau reikia įvertinti jų pastan
gas, nes jie pirmieji iš Lietuvos
Seimo organizacijų padarė viešą
pareiškimą šiuo reikalu.

atliko visus savo užsibrėžtus
darbus. Komiteto kvietimu, pra
ėjusią vasarą buvo atvykusi Lie
tuvos dainų šventės šokių die
nos vyriausia vadovė L. Kisie
lienė. Ji susitiko su gausiu bū
riu šokėjų ir šokių grupių vado
vų, aptarė Lietuvos šventės me
ninius ir organizacinius klau
simus.
Meninės dalies komitetas jau
ankstyvą pavasarį išsiuntė in
formacinius laiškus visiems
šokių ir dainų vienetų vado
vams, supažindino su numatyta
programos eiga Lietuvos Dainų
šventėje. Greitu laiku bus baig
ta sutvarkyti registracija (re
gistruojami dalyviai — tie asme
nys, kurie kelionės metu yra neSUSITIKSIME
jaunesni kaip 17 m. amžiaus).
VILNIUJE
Lietuva ruošiasi ir labai
laukia mūsų visų atvykstant.
Įvertinę ir išlaikę pagrindi Išeivijos vienetams duotas at
nius lietuvių tautos kultūros skiras pasirodymo laikas Dainų
bruožus, likome gyva tautos da- šventės programoje. Mes nega
lis, nors daugiau kaip 50 metų lime būti abejingi, mums vi
gyvename toli nuo savo kilmės siems turi rūpėti, kad būtų
krašto — Lietuvos. Mūsų šokiai užpildyti visų chorų laiptai,
ir dainos skambėjo ne vienoje iš šokių rateliai.
eivijos dainų ir šokių šventėje.
Tie, kurie nedainuojam ir ne
Dabar atėjo metas sukaupti vi
šokam,
turime paremti ir paska
sas jėgas ir dar kartą įrodyti sau
ir visai Lietuvai, kad išeivija, tinti visus parapijų chorus,
išlaikiusi savo šokį ir muziką, dainų vienetus, šokių grupes ir
džiaugsmingai jungiasi į istori ansamblius. Tai jie, kurie pernę 1994 metų Pasaulio Lietuvių 50 metų giesme, daina ir šokiu
sustiprino mūsų maldos žodžius,
Dainų šventę.
linksmino koncertais ir meninė
Šventė bus istorinė ne vien dėl
mis programomis. Jų dėka
viso pasaulio lietuvių dalyva
išeivija išlaikė šarvo tautos kul
vimo, bet ir dėl to, kad ji skam
tūrą. Atėjo laikas, kai skambia
bės laisvoje Lietuvoje.
daina ir gražiu šokiu mūsų at
Toronte išeivijos meninės da
likėjai turi pasidalinti su mūsų
lies komitetas, pasikonsultuoda
visų pražia — Lietuva, taip, kaip
mas su Pasaulio Lietuvių Bend
iki šiol dalinomės su ja ir liū
ruomenės valdyba, jau beveik
desiu, ir laime, ir džiaugsmu.
Laiko liko nedaug, tad, ilgai
negalvoję, skubėkim registruo
t i s ir jungtis į istorines Pasau
lio lietuvių dainų šventės daly
vių gretas.
Išeivijos meninės
dalies komitetas

skelbia, kad kiekvienas lietuvis
Daugelis išeivijos lietuvių VYTAUTAS ŠEŠTOKAS
gali grįžti į Lietuvą ir čia lais
visai su pagrindu yra nusivylę
Išeivija sulaukė jau to am gyvename milžiniškame kaime:
vai apsigyventi. Jokių sąlygų
Lietuvos Respublikos pilietybės
žiaus, kad nuolat girdime apie nors mus kartais skiria tūkstan
kilmės
asmenims,
gyvenan
pasinaudoti šia teise Konstituci
įstatymu. Pasigirsta išeivijos
vienokias ar kitokias sukaktis: čiai mylių, bet jungia bendri
tiems
užsienio
valstybėse,
išsau
ja nenumato. Vyriausybės 1993
visuomenininkų ar žurnalistų
organizacijų veiklos, kunigys reikalai, rūpesčiai, vargai bei
pasisakymų, kurie skirtingai gomu Lietuvos pilietybės teisė. m. gegužės 6 d. nutarimu yra
tės, vedybų, visuomeninio dar džiaugsmai. Galbūt dėl tos prie
Kiekvienam lietuviui, kuris nepagrįstai apsunkinta Lietu
aiškina, kad pilietybės įsta
bo ir kitus jubiliejus. Žinoma, žasties ir „Drauge" spaus
yra
kitos valstybės pilietis, vos piliečių grįžimo iš užsienio
tymas yra surištas su investacikokios čia sukaktuvės, jei dinamas laiškų skyrius yra taip
jomis į Lietuvą ir palikto turto Lietuvos valdžia turi išduoti ir nuolatinio apsigyvenimo
nepasigarsinsi, nepasidžiaugsi, populiarus. Argi būtų kam
dokumentą apie jo teisę turėti Lietuvoje procedūra.
atgavimu.
nueito kelio, atliktų darbų įdomu, ką rašo kažkoks negir
Vyriausybės
nutarime
Teigiamos net tokios kontra- Lietuvos pilietybę. T a m e
pasauliui neparodysi? Su malo dėtas tautietis iš nežinomos vie
pačiame
straipsnyje
taip
pat
nurodyta,
kad
iš
kitų
šalių
numu reikia pripažinti, kad šiuo tovės, jeigu nejaustumet to versijos, kad išeivijos lietuviai n u s t a t y t a ,
kad
t
u
r
i
n
t
y
s
grįžtantys
gyventi
į
Lietuvos
atžvilgiu lietuviai nėra „apkiau- tampraus tarpusavio ryšio? Kai nori turėti tokias teises, kai po pilietybės teisę lietuviai gali at Respubliką Lietuvos piliečiai
tę" ir apie įvairius jubiliejus anksčiau gyvenome glaudes- I pasaulinio karo Lietuvos bajo vykti kartu su savo šeimos privalo pateikti dokumentus,
pasistengia informuoti vi niuose telkiniuose, galėdavome r a i , gyvenę Varšuvoje ar nariais, nepaisant jų pilietybės, kurių pagrindu būtų įregistruo
suomenę. Tačiau ar to pakanka? dažniau susitikti, pasikalbėti, Krokuvoje, valdę dvarus Lietu į Lietuvos Respubliką be Lietu ti
nuolatiniais
Lietuvos
Sukaktuvinės — privačios ar papolitikuoti, gandais pasikeis voje ir ją alinę. Tai yra gryna vos vizų ir gyventi Lietuvoje, o gyventojais: dokumentą, patvir
nesąmonė.
Išeivijos
lietuviai
ne
viešos — šventės su savimi ti, pasiginčyti. Dabar tai reta
Lietuvos imigracijos įstatymai tinantį jų išvykimą iš kitos
atsineša ir tam tikrą dalį kri prabanga, todėl pokalbius tęsia galvoja apie bajorų teises ir jiems neturi būti taikomi.
šalies, dokumentą apie įsigytą
dvarų valdymą Lietuvoje!
tikos iš žmonių, kurie organi me laiškais.
Tačiau Lietuvos vyriausybė ar išsinuomotą gyvenamąją
Kai Lietuvos Respublikos
zacijai priešingai nusiteikę, ar
šią
įstatymo normą šiurkščiai patalpą, įrodyti, kad jie turi pra
Grįžkime prie privatesnių prezidentas Algirdas Bra
ba su šventės dalyviais turėję
pažeidžia, reikalaudami vizų iš gyvenimo lėšų. Seimas savo
asmeniškų konfliktų. Dėl tos sukaktuvių. Pora švenčia vedy zauskas atvyko į Ameriką š.m.
atvykstančių i Lietuvą užsienio 1993 m. birželio 8 d. nutarimu
priežasties kai kurie sukaktuvi bų jubiliejų, kunigas sulaukė rugsėjo 27 d., jis susitiko su
lietuvių, ir net ima mokesčius papildomai nustatė, kad doku
ninkai vengia net pasiskelbti, ilgamečio sielovados darbo su Pasaulio Lietuvių Bend
mentais įrodęs šias sąlygas, su
už vizos išdavimą.
ruomenės delegacija.
kad štai jų gyvenimo priepuolis kakties, kas nors džiaugiasi
PLB valdyba įteikė Lietuvos Taip apsunkinamas tautie grįžęs asmuo bus tik po metų
priartėjo prie svarbios stotelės. nemažą metų skaičių žyminčiu
pripažintas nuolatiniu Lietuvos
Įdomu, kad tas kuklumo prie gimtadieniu. Ar tai privatus prezidentui trumpą raštą ir jį čių bendravimas su Lietuva ir gyventoju, po imigracijos tar
puolis pasitaiko dažniausiai džiaugsmas, ar visuomenės grindžiantį 30 puslapių priedą, imami neteisėti mokesčiai. nybai patikrinimo ir pastarajai
kuriame taip pat pasisakoma Daugelis tautiečių iš užsienio
kaip tik tiems, kurie verti ypa šventė?
Per dažnai mes gerbiame tik dėl išeivių Lietuvos pilietybės. n u o l a t teikia į v a i r i a u s i ą įsitikinus, kad minimas asmuo
tingos pagarbos, o jų sukaktu
tikrai nuolat gyvena Lietuvoje,
Lietuvos pilietybės atžvilgiu pagalbą ir labdarą.
mirusius. Laidotuvių koplyčiose
vės — visuomenės dėmesio.
Pats mokamos vizos reikala moka mokesčius ir t.t.
sakomos žodingos „atsisveiki PLB valdyba siūlo tokį pagrin
Čia ir kyla klausimai: ar nimo" prakalbos, o nekrolo dinį įstatymo principą:
vimas yra ne tik neteisėtas, bet
Galima padaryti tik vieną iš
sukaktuvės iš viso minėtinos, ar
ir
užgaulus.
Beje,
iš
užsienio
vadą:
grįžtantys lietuviai
guose velionis vadinamas gra
Lietuvos pilietis yra kiekvie
asmens privati džiaugsmo
lietuvių
reikalaujama
mokamų
Vyriausybės
traktuojami kaip
žiausiais epitetais. Gyvam nas, nuolat Lietuvoje gyvenan
šventė yra visuomenės nuo
vizų,
o
Rusijos
piliečiai
į
Lietuvą
imigrantai".
niekas padėkos žodžių netarė, tis žmogus, ir kiekvienas užjos
savybė, turinti nuskambėti
įsileidžiami
be
jokių
vizų.
Laikraščio straipsnis baigia
pagerbimų neruošė, nereiškė ribų gyvenantis lietuvis, nepai
tūkstančius mylių ir patraukti
Lietuvos
Respublikos
mas
šiais žodžiais:
džiaugsmo, kad žmogus yra. Tai sant, kada ir kokiomis aplin
visai nepažįstamų žmonių
Konstitucijos
32
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„LKDP valdyba protestuoja
buvo dar vienas sraigtelis vi kybėmis jis būtų iš Lietuvos iš
dėmesį?
vykęs,
kada
ir
kur
būtų
gimęs,
suomeninės veiklos rate. Jo
Į abu klausimus būtina atsa pasigesta po to, kai iš to rato kokios jis būtų kartos, kokios
kyti teigiamai. Nelengva lietu iškrito.
valstybės pilietybę jis beturėtų
viškai spaudai, organizacijai,
ir kokiame krašte gyventų.
mokyklai ar kitai institucijai
Pastaruoju laiku praradome
Lietuvio sąvoka — jo lietu
išsilaikyti svetimuose kraš du nepakeičiamus asmenis:
viška kilmė, kraujo giminystė.
tuose, kur ji yra lyg maža salelė, Juozą B. Laučką ir prof.
Tik toks Lietuvos Seimo pri
nuolat skalaujama, ardoma Vytautą Vardį. Abu jie daug
i m t a s į s t a t y m a s tegalės
priešingai nusiteikusių ar bent metų savo įžvalgumu, darbu,
patenkinti, už Lietuvos ribų
apatiškų srovių. Kiekvieni pasišventimu buvo pirmau
BILIETŲ KAINOS
gyvenančius, lietuvius.
veiklos metai yra aplinkos ir jančių lietuviškosios, o ypač
Šiais principiniais dėsniais
nepalankių sąlygų mesto iš katalikiškosios, veiklos darbuo
Lietuvos avialinijos Baltijos
PLB išreiškė lietuvių daugumos
šūkio nugalėjimas, kiekvienas tojų gretose. Kas užpildys jų
šalių
piliečiams bilietus parda
nuomonę ir norus, kad klau
veiklos
dešimtmetis
— vietą? Tokių spragų jau daug
vinėja su nuolaida. Bilietas
simas pagaliau Lietuvos Seime
sėkmingo darbo šventė, o ką be yra. Gaila, kad tuos, kurie
maršrutu Vilnius - Amster
būtų išspręstas.
kalbėti apie 25, 50 ir daugiau tokias spragas paliko, dažniau
damas - Vilnius iki atsiskaity
Neseniai Lietuvos laikraš
metų! Kadangi mūsų spauda, siai įvertiname tik po netekties.
mų valiuta uždraudimo kainavo
čiuose buvo išspausdintas Lietu
organizacijos ar institucijos
Dėl to ir sakome: gerbkime
320 JAV dolerių. Dabar Lietu
paprastai nesiriboja tik viena gyvuosius, ne mirusiuosius. vos krikščionių demokratų par
vos'piliečiui jau reikia iškeisti
kuria vietove, o jungia plačiau Įvertinkime tuos, kuriuos tebe tijos vadovybės pareiškimas,
571 dolerį, kad nusipirktų bilie
iškrikusius tautiečius, tai ir turime savo tarpe. Švęskime kuris pasisako dėl Lietuvos
tą. Vakariečiui, perkančiam bi
švenčiamos sukaktys yra visų sukaktis, džiaukimės visi kartu, v y r i a u s y b ė s pažeidinėjimų
lietą Amsterdame be jokių nuo
užsienio lietuvių teisių ir teisė
bendras džiaugsmas.
laidų, jis tekainuoja 521 dolerį.
nes tai ne asmeniškos, o visos tų interesų. Pareiškimas yra
O kaip su asmeniškomis su lietuvių bendruomenės šventės. v e r t a s
išeivijos
lietuvių
kaktimis? Argi svarbu nepažįs Nesidrovėkime apie tas su visuomenės dėmesio, jo iš
• P a d a n g ė be žvaigždžių,
tamų žmonių šventės? Galime į kaktis pasiskelbti spaudoje traukos skamba šitaip:
Tautinių šokių kursuose Dainavoje (iš kairės): Dalia Dzikienė, Rasa Poskočimienė, Rūta
upė be vandens ir lietuvis be
šį klausimą atsakyti kitu: argi (bent „Drauge" joms visuomet
Mickūnienė, Juozas Karmuza, Laima Kisielienė, Sigitas Viskantas, Viktorija Viskantienė, Rita
„Lietuvos Respublikos pilie
išeivijoje turime nepažįstamų? vietos bus). Ir ne vien apie
dienraščio „Draugo" tik liūdesį
Karasiejienė, Juozas Karasiejus, Genovaitė Breichmanienė ir Jadvyga Matulaitienė.
tybės
įstatymo
17
straipsnyje
Nepaisant didelių nuotolių ir žinomus žmones kalbėkime: at
sukelia.
Nuotr. Zitos Petkienės
išsiskirstymo, mes per tiek raskime savo aplinkoje užmirš nustatyta, kad visiems lietuvių
metų jau turėjome progos susi tą senutę, švenčiančią brandų
laikmečius, pradedant sunkiomis vergijos dienomis suknelėmis, kiekviena jų laikydama rankose baltą
pažinti su tūkstančiais ir gal net gimtadienį, senuką, sulaukusį
inkarą, o atsisukęs į jas stovėjo kunigas. Amerikos
tironų pančiuose ir baigiant atgimusia Lietuva. Kiti
dešimtimis tūkstančių savo tau gražaus amžiaus, paminėkime
laisvė Gelbsti Lietuvai — plaustas su dvylika gražuolių
plaustai, kuriuose itin impresyviu būdu buvo atvaiz
tiečių. Tik pagalvokime, kiek vedybų sukaktuvininkus, nors
mergaičių, apsirengusių baltais apsiaustais su jų
duoti dabartinės lietuvių kartos ir visos tautos kilnūs
atlikėjų dalyvavo tautinių niekas jiems šaunios puotos
kilmės krašto tautinėmis spalvomis, perpintomis
idealai, iššaukė žiūrovų masėse aplodismentų audras.
šokių, dainų, sporto bei kitose neiškėlė, pasidžiaukime naujo
raudonomis, baltomis ir mėlynomis juostomis.
Žiūrovai
entuziastingai
plojo
ne
vien
tik
už
menišką
PRANAS ZUNDE
šventėse; kiek dalyvių buvo žmogaus atėjimu į pasaulį,
Baltimorės Lietuvių Romos Katalikų Sąjungos skyrius
plaustų apipavidalinimą ir jų pobūdį: tiek eitynėse
simpoziumuose,
suvažia mokslo užbaigimu, naujos 25
dalyvavo su plaustu Kova už Nepriklausomybę ir
dalyvavę, tiek ir visi kiti, kurie stebėjo tas eitynes, iš
vimuose, sąskrydžiuose, rengi šeimos apsigyvenimu apylin
Šventėje dalyvavo, be jau minėtų K. Bizausko ir reiškė tuomi savo susižavėjimą šviesiaplaukių merginų
Tikėjimą. Dar kitas plaustas, pavadintas Augantieji
niuose, stovyklose, kursuose... O
kėje (ypač atvykusios iš Lietu arkiv. J. Matulaičio, Lietuvos konsulai P. Daužvardis ir moterų, vaizdavusių tautos herojes, grožiu.
Laisvės Kovotojai, vežė būrį vaikučių.
kiek per metų metus pavardžių
vos). Gera rūpintis seneliais, ir P. Žadeikis, iš Lietuvos atvykę kun. prof Pr. Bučys
Lietuvos Ministeris, lydimas savo tautiečių dele
Automobilių vilkstinėje, kuri, motorizuotos policijos
pasirodė mūsų
spaudoje!
našlaičiais, ligoniais tėvynėje, ir prof. J. Eretas, ir didelis būrys JAV lietuviu veikėjų. vedama, pamažu judėjo gatvėmis, važiavo vėliavomis
gacijos, padarė vizitą miesto burmistrui Kendrick'ui
Turime sutikti, kad esame pa
bet taip pat labai reikia apsi Parodos metu Philadelphijoje taip pat buvo sušaukti papuoštas limuzinas su ministeriu Bizausku ir jo
miesto rotušėje. Po oficialių sveikinimo ceremonijų jis
žįstami, arba bent girdėję apie
dairyti savo aplinkoje. Mūsų du seimai: Amerikos Lietuvių Romos Kataliku Moterų palyda. Tūkstančiai žiūrovų valiavimais sveikino gar
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Lietuvių
Seimas,
kuriame
dalyvavo
150
patrankų šūvių saliutu. Vėliau Ministeris buvo priim
Paskui ministerio mašiną žygiavo tvirtos Lietuvių
veik susidaro įspūdis, kad visi
Danutė Bindokienė atstovų.
tas admirolo T. P. Magruder ir jo štabo. Po to Ministeris
Divizijos gretos, vedamos buvusio karininko, kurio laz
Lietuvių diena praėjo su dideliu pasisekimu. Ją da ir ryškus šlubavimas rodė, kad jis dalyvavo pasta
su palyda buvo nuvežtas į Wayne Kariuomenės Bazę,
plačiai paminėjo ir amerikiečių spauda. Pavyzdžiui, rajame kare. Pirmosios žygiavusiųjų gretos vilkėjo
kur jis buvo Šeštosios Lauko Artilerijos Baterijos C
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rugpjūčio
29
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laidoje
taip
pasveikintas
tokiu pat saliutu. Po priėmimo pas bri
Latvija — 45, Baltarusija — 123.
tomis pačiomis uniformomis, kurias jie dėvėjo Europos
UŽSIENIO KAPITALAS
gados generolą H. C. Learnard su jo štabu, ministeris
Pagal investuotą ar ketinamą ją apraše:
karo laukuose, kovodami už demokratiją, bet ypač įspū
LIETUVOJE
Bizauskas sugrįžo į Union League.
investuoti kapitalą pirmauja Di
dingos buvo pagrindinės žygiuojančių kolonos baltais
Ekonomikos ministerijos Skai džioji Britanija. Jos investicijos
„LIETUVIŲ PASIRODYMAS PASAULINĖJE
Kitos iškilmes sąryšyje su Lietuvos Diena įvyko po
kovos šalmais, tamsiais švarkais ir baltomis kelnėmis.
čiavimo centro duomenimis, iki yra 101 milijonas litų arba
PARODOJE DIDELIS PASISEKIMAS
pietų Grand Court aikštėje, kur ministeris Bizauskas
Legijono gretose buvo veteranai iš daugelio Pennspalio pradžios Lietuvoje įregist 38.8% visų užsienio investicijų.
įspūdingose Ceremonijose.
ir kiti iškilūs lietuviai pasakė savo tautiečiams kalbas.
sylvanijos vietovių, ypač iš anglies kasyklų rajono.
ruota 2,299 bendros ir 614 užsie Su šia šalimi sukurtos 38 bend
Tūkstančiai žmonių užplūdo parodos aikštes
Po to sekė pramoginė dalis Auditorijoje".
Juos sekė mergaitės mokinės, visos baltai apsiren
nio kapitalo įmonių. Bendras jų ros įmonės bei įregistruota 13 pažiūrėti šviesiaplaukių gražuolių istorinėse eitynėse.
Tą lietuvių renginį „Garsas" savo vėlesniame
gusios su geltonom — žaliom — raudonom Lietuvos
įstatinis kapitalas — 469 milijo jos kapitalo įmonių. Antrą vietą
vedamajame
„Amerikos Lietuvių Dienai įvykus' taip
vėliavytėmis
rankose.
Joms
iš
paskos
sekė
kita
grupė
Patrankos saliutas ir įspūdingos eitynės pasveikino
nai litų, iš kurių 260 sudaro už pagal investicijas užima Rusija
įvertino:
vakar atvykusį į 150 Metų Sukaktuvinę Parodą Kazį mergaičių, apsirengusių kaip kaimietės juodais satino
sienio investicijos.
— beveik 27 milijonai litų arba
..Praėjo taip didelės ir nepaprastos iškilmės, apie
sijonais ir liemenėmis geltonai-žaliai-raudonais kraš
Daugiausia bendrų ir užsienio 10.3% visų investicijų. Trečioji Bizauską, Lietuvos Ministerį JAV-ėse, kuris buvo
kurių
pasisekimą jau paskelbė Amerikos lietuvių
tais,
savo
šviesias
kasas
perpinusios
trispalviais
kapitalo įmonių yra įkūrusi Ru yra Vokietija — 24 milijonai li centrinė figūra įspūdingų Lietuvių Dienos iškilmių.
laikraščiai.
Vietos angliškoji spauda nepaprastai
Išskyrus JAV istorinių karinių dalinių paradą kaspinais.
sija — 843 (vien šiemet 160). tų. Toliau - JAV (18 mil. litų),
palankiai pareiškė: .Nuo pat pradžios Amerikos
Dar kitos grupės merginos buvo apsirengusios
Antroje vietoje yra Lenkija — Austrija (17 mil.), Lenkija (16 Memorial Dienos proga, nėra buvę jokių kitų įspū
Jungtinių Valstybių Nepriklausomybės paminėjimo
geltonais sijonais, juodomis liemenėmis ir baltomis pri
505 įmonės, trečioje Vokietija — mil.), Šveicarija (13.6 mil.), Lat dingesnių ir spalvingesnių eitynių kaip tos, kuriomis
įvairių istorišku ir kariškų parodų tarpe nebuvo nei
juostėmis. Jos žygiavo dainuodamos dainą apie savo
441, ketvirtoje JAV - 183, vija, (10mil.), Ispanija(7.6mil). buvo apvaikščiota Lietuvių Diena. Tos eitynės suža
vienos įspūdingesnės ir iškilmingesnės manifestacijos'.
gimtojo
miesto
pasiekas
ir
laimėjimus.
penktoje Ukraina — 161. Esti Estijos investicijos vertinamos vėjo tūkstančius žiūrovų, kurie užplūdo kelius nuo
Pavergtoji Lietuva buvo pavaizduota plauste,
19-tos gatvės ir Parkvvay iki pat parodos aikštės.
ja yra įkūrusi Lietuvoje 35 0.6 milijono litų. (Elta)
1
Bus daugiau)
kuriame
važiavo būrys moterų apsirengusių juodomis
Gausybė plaustų vaizdavo Lietuvos istorijos
bendras ir jos kapitalo įmones.

KAZYS BIZAUSKAS:
LIETUVOS ATSTOVAS JAV
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DRAUGAS, antradienis, 1993 m. spalio mėn. 26 d.
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LIETUVOS MEDICINA
KALTINAMOJO KĖDĖJE

HELP WANTED

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
„Reikia daug ką pakeisti, kad
lietuviai ant savo gydytojų
nešauktų Gėda, gėda, gėda",
kaip kad š a u k ė a n t pasi
traukiančių sovietų kareivių".
Tai žodžiai dr. Lino Sidrio, vieno
iš simpoziumo dalyvių Detroito
priemiestyje Southfield, tarti
spalio 10 dieną.
Simpoziumas buvo gana gerai
i š r e k l a m u o t a s . Iš a n k s t o
žinojome, kad International
Health Services fundacijos
pakviesti, Detroite lankosi
Lietuvos sveikatos ministras
prof. dr. Jurgis Brėdikis ir kiti
penki delegacijos nariai. Salė
buvo skoningai papuošta. Veikė
mikrofonai, skaidrių aparatai.
Užverbuota t a l k a suvežė
užkandą. Simpoziumą rengė
JAV Lietuvių Bendruomenės
Detroito apylinkės valdyba.
Salėje nekantriai laukė bent
pora šimtų klausytojų. Buvo
skelbiama, kad simpoziume
dalyvaus, „kelis kartus Lieturoje lankęsis ir plačiai apie
Lietuvos sveikatos apsaugos
problemas bei sveikatos klausi
mais mūsų spaudoje „Drauge"
rašęs dr. Linas Sidrys..." iš
Čikagos. Daug kam, skaičiu
siam pastarojo kritiškus straips
nius bei vedamuosius „Draugo"
dienraštyje, buvo tikrai įdomu
išgirsti, ką jis pasakys svečiams
iš Lietuvos. Dar įdomiau būtų
išgirsti svečių a t s a k y m u s .
Jautėsi t a m tikra įtampa, kuri
padidėjo, sužinojus, kad Lietu
vos sveikatos ministras simpo
ziume nedalyvaus, nes išvykęs
į Čikagą susitikimui su dakta
rais. Gal vengiama konfronta
cijos?
Programoje, kuri prasidėjo
dešimt minučių prieš skelbtą
laiką, pirmosios dvidešimt
penkios minutės buvo skirtos
svečių, rengėjų, iniciatorių ir
kitų pristatymui. Po to pirmasis
prabilo dr. Kostas Baluckas,
Onkologijos centro direktorius,
kuris labai dalykiškai kalbėjo
apie sveikatos apsaugos re
formas Lietuvoje. Buvo pateikta
daug faktų, kurių tik keletą
spėjau užsirašyti. Vidutinis
gyventojų išgyvenamumas yra
75 metai moterims ir 65 metai
vyrams. 10,000 gyventojui yra
126 ligoninės lovos. Lietuvoje
yra užregistruota dvylika AIDS
ligos atvejų. Tik 30<£ gyventojų
cholesterolio lygis yra žemiau
sveikatai kenksmingos ribos.
Prieš trejus metus Lietuvoje
kiekvienam 100,000 gyventojui
teko 26 savižudybės atvejai.
Nors tai nebuvo paminėta, bet
tai būtų dvigubai daugiau negu
Amerikoje. Pernai tas skaičius
pakilo iki 30! Kažkur anksčiau
esu skaitęs, kad savižudybėse
Lietuva pirmauja tarp Europos
kraštų. Per metus turima 1,102
savižudybės. Duota statistika

apima 109c visų invalidų atvejų.
Raumenų ir skeleto sužalojimai
— 13.1%. Kraujo apytakos sutri
kimai — 34.2% Augliai ir vėžys
— 12.5%. Kitos negalios —
30.2% „Ar padėtis Lietuvoje yra
beviltiška?", klausė prele
gentas. „Ne!", atsakė Sveikatos
ministro vardu. „Ką reikėtų
daryti?" Sveikatos apsaugos mi
nisterija (SAM) yra patvirtinusi
vienuolika sveikatos krypčių:
1.
Pirminės
sveikatos
priežiūros.
2. Stacionarinės medicinos
pagalbos pertvarkymas.
3. Specializuotų medicinos
tarnybų, aukštos technologijos,
medicinos technikos ir mokslo
reorganizacija.
4. Reabilitacija.
5. SAM restrukrizacija.
6. Visuomenės sveikata, jos
įgyvendinimas.
7. Medicinos personalo resur
sai, specializacija, atestacija.
8. Kompiuterizacija SA sis
temoje ir hospitalinės informa
cijos sistema.
9. Aprūpinimo vaistais ir la
boratoriniais reikmenimis res
publikoje politika.
10. Sveikatos draudimas ir
privatizacija medicinoje.
11. Pereinamojo (priešdraudiminio) laikotarpio SA finan
savimas.
Iš šių vienuolikos punktų pra
džiai bus pasirinkta tik keletas.
Po šio keturiasdešimt minučių
trukusio pranešimo toliau kal
bėjo prof. dr. William Warring,
American Lithuanian Disability and Rehabilitation Exchange programos direktorius. Ši
programa jau gyvuoja penke
rius metus. Pranešime susuma
vo, kas iki šiol atlikta ir kas to
liau laukia. „Man buvo tikras
sukrėtimas pamatyti, kaip
sunku yra lietuviams kartu
dirbti", teigė profesorius. Jo
nuomone, jo organizacijos iki šiol
parodytą iniciatyvą turėtų pe
rimti Lietuvos įstaigos. Jis
mielai toliau talkins patarėjo
rolėje.

Ieškomi darbininkai turintys
patirtį išorės ir vidaus namų
dažyme, o taip pat sieninių popierių
(tapetų) klijavime. Reikalingas
stalius namų vidaus darbams. Dar
bai šiaurinėje miesto dalyje. Skam
binti: Vytui 8-9 v.r. ir 7-10 v.v.
1-312-523-7289
Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerijos delegacija Detroite, Mercy International Health Ser
vices ruoštoje konferencijoje. Pirmoje eil. (iš kairės) ketvirtas sėdi Sveikatos apsaugos ministras
dr. Jurgis Brėdikis.
N u o t r M e r c y jjft
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GREIT
PARDUODA

RE/MAJC
REALTORS
(312) 5 8 8 - 5 9 5 9
(708) 4 2 5 - 7 1 6 1

10%—20%—30% pigiau mokė
šąla, maisto neturi... Eilinis
ATLAIDAI
LONDONE
sit
už apdraudą nuo ugnies ir auto
R I M A S L. STANKUS
gydytojas uždirba 25 dolerius
mobilio pas mus.
mėnesiui, o diena ligoninėje
Šiluvos Marijo- atlaidai evangelikų choristų, nes evan
• Perkant ar Parduodant
FRANK ZAPOUS
kainuoja penkių mėnesių algą... Kanados Londone atšvęsti š.m. gelikų ir katalikų santykiai
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
3208 Vz West 95th Street
Tie, kurie saugo savo teritoriją rugsėjo 12 d. Pamaldos įvyko šioje apylinkėje yra gan geri.
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba
Tai. — (708) 424-8654
•
Nuosavybių įkainavimas vaitui
ir neįsileidžia kitų, pašalinių. Iš Šiluvos Marijos bažnyčioje 3 vai.
Po pamaldų parapijos salėje
(312) 581-8654
•
Perkame
ir Parduodame Namus,
vykstant okupanto kariuomenei, p.p. Koncelebracine> šv. Mišias išklausyta meninė programa,
• Apartmentus ir Žemę.
žmonės šaukė — ,Gėda, gėda, aukojo klebonas kun K. Kakne kurią atliko Rasos Lukoševičiū• Pensininkams Nuolaida.
ELEKTROS.
gėda!' Sveikatos sistemą reikia vičius ir buvęs šios parapijos tės-Kurienės vadovaujami
{VEDIMAI — PATAISYMAI
pakeisti, kad lietuviai ant savo klebonas, o dabar Lietuvos Kan lituanistinės mokyklos mo
Turiu Chicagos miesto leidimą.
gydytojų taip pat nešauktų kinių parapijos Mississaugoje kiniai. Pirmą kartą pasirodė jos Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai,
,Gėda, gėda, gėda!". Vėl triukš klebonas, kun. J. Staškus. Savo suorganizuotas
tautinių garantuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
mingas plojimas. „Mes norime, pamoksle kun. K. Kaknevičius instrumentų (kanklių ir skudu
KLAUDIJUS
PUMPUTIS
kad Lietuvos gydytojams pasi supažindino maldininkus su čių) orkestrėlis, kuris susilaukė
s e k t ų " , — baigė savo 45 Marijos apsireiškimo Šiluvoje gausių plojimų. Bet ypač
minučių kaltinimus Lietuvos istorja. Giedojo „Pašvaistės" visiems labai patiko programėlė
TAISOME
sveikatos ministerijai.
choras, šį kartą vadovaujamas Kuru jauniausiųjų trio: Vaiva ir
*»*.-hh
ss
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
muz.
Ritos
Abromaitytės-ViDaina
6
m.
ir
Darius
5
m.
Jie
Dr. Prunskienė, irgi iš Čika
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
gos, „pastebėjo, kad moters lienės. Įdomu ir tai, kad šiame pašoko, padainavo ir labai įdo SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO VĖ
i*^fc^
žodis yra pats geriausias ir chore, kuris gieda per lietuvių miai suvaidino. Antras Kuru SINTUVUS.
.-;... LMcaeciHiOHLi
katalikų
pamaldas,
yra
ir
pora
sūnus
Tomas,
8
m.
talkino
H.
Deckys
paskutinis. Ji aptarė tris vaikų
Tai. 585-6624
\ public service of thts newspaper
paminėtam vienetui skudučiais.
globos komitetus ir jų veiklą:
Sustiprėjęs orkestrėlis numato
Lietuvių vaikų komitetą Clevelande, Lietuvos Vaikų Viltį ir daugybę kaltinimų, nors tapti „Baltijos" ansamblio
Našlaičių globos komitetą, pra kaltinamieji neturėjo progos at dalimi.
dėtą Gražinos Landsbergienės sakyti ar bent pasiaiškinti. Juo
DRAUGE GAUNAMOS PAPIGINTOS
Po programos pasisotinta
Lietuvoje. „Pats geriausias bū daugiau „prokuroras" kaltino, skaniais
patiekalais
ir
KNYGOS. KIEKVIENOS JŲ KAINA —
das padėti našlaičiams Lietuvo tuo garsiau publika plojo. Man draugiškai pasišnekučiuota.
je yra jų tiesioginis lankymas, asmeniškai buvo nejauku ar Klebonas kun. K. Kaknevičius
3 DOLERIAI
šelpimas... Reikia kantrybės. nesmagu, kad pasikviestus sve pranešė, kad ateinančiais
Sistema žmones išmokė ne čius taip „šiltai" priėmėme. metais rugsėjo 11d. įvyks daug
ERELIŲ KUORAI, romanas. Petronėlė Orintaitė. 384 psl.
dirbti, bet yra daug geraširdžių. Mano manymu, simpoziumas didesnės atlaidų iškilmės Lon
MOLINIS ARKLIUKAS, apsakymai, Vladė Butkienė-ČekoLietuvoje išgyvenama gili nepasiekė tikslo. Reikia sutikti done: dalyvaus daug kunigų iš
nytė. 210 psl.
moralinė krizė".
su vienu svečiu iš Lietuvos, kad kitų parapijų. Taip pat dalyvaus
LEGENDŲ LIEPSNOS, poemos. Petronėlė Orintaitė. 91 psl.
Tai ir viskas, ką spėjau pasi simpoziumas buvo „pasikalbė ir vyskupas Paulius A. Baltakis,
NUSKANDINTAS ŽIEDAS, novelės. J . Tininis. 200 psl.
žymėti savo užrašuose. Simpo jimas jūsų tarpe". Iš tikro trys O.F.M. Jis suteiks apylinkių
NEPRIKLAUSOMYBĖS S A U L Ė J 1918-1940. Atsiminimai.
ziumas tęsėsi beveik tris valan iš keturių kalbėtojų buvo iš jaunuoliams Sutvirtinimo Sak
Mykolas Vaitkus. 269 psl.
das. Klausytojai, dar prieš pasi Amerikos. Ketvirtasis iš ramentą. 1994 m. atlaidų metu
ŠIAURĖS
ŽVAIGŽDĖ, atsiminimai. Myk. Vaitkus. 297 psl.
baigiant, pradėjo pamažu „nu Lietuvos nebuvo įtrauktas į bus atšvęstas ir šios parapijos
MILŽINŲ RUNGTYNĖSE, atsiminimai. Myk. Vaitkus. 203 psl.
siimti". Atėjus klausimų laikui, pašnekesį, nors pateikė daug trisdešimtmetis. Parapija įsteig
BALTOS VĖLIAVOS, romanas. J. Gliaudą. 275 psl.
nebuvo nei vieno klausimo. Gal įdomios medžiagos. Reikia ta 1964 m. vasario 16 d. PraktišINICIALAI PO TILTU, novelės. Ant Tulys. 156 psl.
publika jau buvo pervargus? tikėtis, kad dar bus kita proga kais sumetimais parapijos
SENASIS VILNIAUS UNIVERSITETAS. Myk. Biržiška. 176
Gal nenorėjo veltis į pokalbį su plačiau išsikalbėti, vieni kitus sukakčių minėjimas nukelia
psl.
atstovais iš Lietuvos, nes jų sen išklausyti, ką nors bendra pa mas į geresnio oro laikotarpį —
KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ, romanas. Felix Timmermans. 189
timentus jau buvo išsakęs dr. justi. Galop, padėka rengėjams į rugsėjo mėnesį — į čia
Sidrys, kuriam taip daug ir už parodytą iniciatyvą ir pa minimus atlaidus per Marijos
psl.
karštai plojo. Iš tikrųjų pasta stangas. Jie savo pareigas atli šventę.
SAULĖS GRĮŽIMAS, novelės. Aloyzas Baronas. 141 psl.
ANAPUS HORIZONTO, apysakos. Ava Saudargienė. 189
Prie mikrofono žengė čikagie- rasis, prokuroro rolėje, pabėrė ko gerai.
D. E.
tis dr. Linas Sidrys, reikalau
psl.
damas, kad šis simpoziumas
MANOJI DZŪKIJA, atsiminimai. Jonas Miškinis. 192 psl.
būtų aprašytas Lietuvoje ir jam
GANYTOJAS IR VILKAI, istorinis romanas iš vysk. Valan
apie tai būtų pranešta. Toliau
čiaus gyvenimo J. Gliaudą. 241 psl.
jis dėstė, kad demokratiioie kriDĖL MŪSŲ SOSTINĖS, atsiminmai. 1919-1920 m. Mykolas
tikuoti nereiškia neapykantos.
Biržiška. 245 psl.
Davė Amerikos IBM, automo
DĖL MŪSŲ SOSTINĖS, atsiminimai. 1920-1922 m. Mykolas
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVEDIMU OFICIALI
bilių pramonės, krepšinio
Biržiška. 312 psl.
KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR KOORDINUOTI KELIONES Į
komandų pavyzdžius. „Šiandien
NAIKINAMIEJI, politinio kalinio atsiminimai. Ava Saudar
1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE.
čia susirinko sava šeima, kur
gienė. 223 psl.
visi aukojasi, o ne viską skai
Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti.
čiuoja, — teigė jis. — Lietuvoje
Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ
Užsimokėsite
gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir par
visa medicinos sistema yra pa
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ!
siuntimo išlaidos.
statyta ant kyšių. Paprasti
gydytojai ima viena ranka, o jų
SIŪLOME:
viršininkai abiem rankom, o gal
ir lagaminais". Publika plojo...
Septynių (7), dešimties (10) ir keturiolikos (14) dienų maršrutus po Lietuvą. Keturiolikos
„Baltoji mafija... tai mafija, kuri
(14) ir septyniolikos (17) dienų maršrutai po Pabaltijį. Pavienius ir grupinius maršrutus pagal
nešioja baltus chalatus — tai
TNA INTERNATIONAL TRADING CO.
jūsų pageidavimus. Viešbučių rezervacijas. Plataus pasirinkimo transportas: keleiviniai
terminas iš Lietuvos... Ligoniai
automobiliai — Cadillac Seville, Cadillac EI Dorado, Audi, Ford T-Bird, mini-autobusai (vans)

US. Savings Bonds
Make Great Gifts.

City Center GT- International
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Ford Aerostars, Toyota, Dodge ir Mercedes — Benz autobusas.
Visos mūsų raštinės Lietuvoje yra pasiruošę suteikti jums įvairias turizmo paslaugas.
Reikalui esant, galite kreiptis: VILNIUJE, KAUNE, KLAIPĖDOJE, ŠIAULIUOSE IR
PANEVĖŽYJE.

alėdos artėjaif\
SUTEIKITE DŽIAUGSMO
GIMINĖMS

REAL ES". \TE

I

LIETUVOJE

E I AIR CARGO
LH3 SIUNTINIAI LAIVU
E I DOLERIU PERSIUNTIMAS

SIUNTINIAI PRISTATOMI BE MUITU I

atlanta IE> Inc.

2719 West 71st Street, Chkago, IL, 60629
tel. (312) 434-2121 ; 1-800-775SEND
•

praneša, kad kalėdiniai siuntiniai į didžiuosius Lietuvos miestus
(Vilnių, Kauną, Šiaulius, Alytų, Klaipėdą, Panevėžį, Anykščius,
Telšius, Mažeikius) j u m s kainuos tik
$ 0 . 5 2 U Ž 1 S V A R Ą (70 svarų minimum)

Lietuvos Kultūros ministerijos pavedimu, geriausi bilietai Į visus 1994 DAINŲ ŠVENTES
renginius bus platinami sausio mėnesį tik per mūsų agentūrą.

š i kaina galioja iki š . m . G R U O D Ž I O 5 d .

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje.
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą.

Apsilankę

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu,
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose
mūsų raštinėse.
G. T. INTERNATIONAL, INC.
9525 SOUTH 79TH AVENUE
HICKORY H I L L S , I L L I N O I S
60457

Memoer

American Sociefy
of Travel Agents

TELEFONAI: (708) 430-7272
TELEFAX:
(708) 430-5783

© City Center GT-International
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37
VILNIUS, LIETUVA
TELEFONAI: (370) 2-223-147
2-223-154
TELEFAX

I

(370) 2-223-149

T N A INTERNATIONAL TRADING CO.
skyriuje, veikiančiame jūsų patogumui 7 dienas savaitėje (dar
bo dienomis net Iki 8 v.v.)galite:
* išsiųsti siuntinį į Lietuvą (laivu ar oro paštu),
* persiųsti pinigus jūsų artimiesiems $ (neribotą kiekį tik per 48 vai.),
* užsakyti maisto siuntinį ar gėlių puokštę į Lietuvą (72 vai.),
* gauti patarimų ir pagalbos perkant, parduodant ar keičiant
nekilnojamą turtą Lietuvoje,
* užsiprenumeruoti Lietuvoje labiausiai skaitomą laikraštį
„Lietuvos Rytas".
Mūsų tel 7 0 8 - 8 5 2 - 8 1 8 0
Adresas: 8 4 4 0 S. Cass A ve.,

VVestmont, IL 6 0 5 5 9

\

LAIŠKAI
l LIETUVĄ SU MEILE
Tokią antrinę antraštę no
rėčiau pridėt Vaivos Vėbraitės
Gustienės straipsniui „Ideo
loginė pagalba Lietuvai" š.m.
spalio 23 d. „Draugo" 5 psl.
Jei būtų skiriama premija už
išsamiausią, sklandžiausia ir
jautriausią straipsnį, aptariantį
pagalbą Lietuvai, tai balsuočiau
už šį.
Autorė su profesiniu įžvalgu
mu parodo Lietuvos švietimo
reformos būtinybę, su jautria
šiluma pasakoja tenykščių mo
kytojų patiriamus sunkumus
bei kliūtis ir su dideliu taktu
paliečia tų kliūčių šaknis.
Viena iš tų šaknų — daugelio
Lietuvos žmonių nebegalėjimas
suprasti, kad yra lietuvių ir ne
lietuvių kilmės amerikiečių,
kurie nori Lietuvai atiduot savo
laiką, savo darbą ir savo patirtį,
nelaukdami atlyginimo, nenu
statydami kainos, nereikalau
dami kyšio.
Perskaičiusi Vaivos straipsnį,
su pasididžiavimu lenkiu galvą
tiems išeiviams tėvams, mokytojams ir organizacijų vadovams, kurie, nenustodami mylėti Lietuvą iš tolo, išaugino
jaunąją kartą, dedančią dideles
pastangas mylėti Lietuvą iš
arti.
Lietuvos žmonės per ilgai
buvo troškinami neapykantoj:
Laikas jiems mokytis priimt
meilę. Jei ne dabar, tai kada?
Nijolė Užubalienė
Chicago, IL

parašiau jam komediją „Bara
kudos". Šis veikalas galėjo va
dintis lietuviškiau, tarkime
„Kiaulės po ąžuolu". Dažnas
Amerikoj gražiai įsikūręs mūsų
tautietis primena šakotą ąžuolą,
kurio šaknis rausia lietuviškai
kriuksintys gilių mėgėjai.
Tačiau A n t a n a s Girdžius,
pagrindinis šios komedijos
ąžuolas, matyt, savo jaunystę
praleido tarp karlių, todėl
pražilęs pasiilgo ožkaičių,
kurios meiliai jį graužtų ir
maloniai mekentų.
Šiaip ar taip, tuo savo veikalu
tikrai patvirtinau seną, rodos,
anglų pastebėtą taisyklę, jog nė
vienas geras darbas nelieka ne
nubaustas. Užkoriau gerbia
miems ponams P. Maželiui, V.
Dovydaičiui ir kitiems kome
dijos dalyviams labai sunkų
uždavinį — palinksminti reik
lius žiūrovus. Ašaros dažniau
siai telkšo tik už vienų durelių,
o linksmas juokas — lyg zuikis
ant dirvono, kuris, kaip toj
dainelėj, tarsi savaime turi
palįsti po sijonu. Bet ir čia jį ne
taip lengva sulaikyti:
Turu, turu suspaudus,
Pasiveizu — palaidus...
Taigi, sveikinu visus susi
rinkusius žiūrovus, atsiprašau
aktorių, kuriuos nenorom suvedžiojau ir linkiu visiems kartu
nutverti tą sunkiai sugaunamą
linksmybę.
Kazys Saja
Vilnius
PAMINKLAS KOMUNIZMO
AUKOMS

• 1897 m. spalio 8 d. prasi
• Pirmasis į erdves paleistas
dėjo
didysis Čikagos gaisras, su
Žemės satelitas priklausė Sovie
naikinęs
didesnę dalį miesto.
tų Sąjungai. Jis paleistas 1957
Žuvo 250 žmonių.
„Draugo" redaktorė D. Binspalio 4 d.
dokienė (spaliol3 d.) vedama m
jame skelbia dienraščio prenu
meratų į mūsų gimtinę Lietuvą
vajų. Ji rašo: „įsivaizduokite,
kaip būtų puiku, jei „Draugą"
tautiečiai galėtų rasti kiekvie
no miesto, miestelio (net kaimo)
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. Ameriko
skaityklose, mokyklų bib
je
išgyveno
36 metus.
liotekose, parapijų klebonijo
Mirė
1993
m. spalio 24 d., 6 vai. vakaro, sulaukęs 74 metų.
se..." Turbūt nė vienas išeivis
Gimė
Lietuvoje,
Mikališkės km., Kapčiamiesčio valsčiuje,
nesiginčytų su faktu, kad 50
Lazdijuose
okupacijos metų paliko daug
Pasiliko giliame nuliūdime: žmona Bronė, sūnus Vikto
neigiamybių mūsų kraštui. Kai
ras, duktė Aldona Plačienė, žentas Gintaras, anūkai: Julytė,
tenykščius lietuvius kritikuo
Petriukas ir Kristutė Plačiai.
jame, ar pagalvojame, kas būtų
Giminės Lietuvoje: sesuo Aldona Jezerskienė, jos sūnūs
atsitikę su mumis, jeigu būtų
Algirdas ir Kęstutis su šeimomis, jos duktė Danutė Daugir
buvę lenta pagyventi tame
dienė su šeima; brolis Algirdas Kelmelis su žmona Nijole;
„rojuje"?
mirusios sesers Birutės duktė Danutė Trampienė su šeima
ir pusbrolis kun. klebonas Boleslovas Ražiukas.
Kadangi savo tėvynę mylime,
Giminės Amerikoje: svainės — Elenutė Šepikienė su
gyvendami Vakaruose, daug dė
šeima,
Magdutė Petrulienė su šeima. Svainiai: Antanas
mesio kreipiame į lietuviškas
Drūtys
su
žmona Onute ir jų šeima, Pranas Mieliulis su žmona
tradicijas, lietuviškos kultūros
Danute
ir
jų šeima; krikšto dukterys: Joanėlė Drūtytė ir
pasireiškimus, linkėdami mūsų
Onutė Šepikaitė-Keblienė.
kraštui šviesaus rytojaus. Visi
Nuliūdę daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų Ameriko
tikime, kad Lietuva pasikeis,
je ir Lietuvoje.
kad ją atgaivins jaunimas. O
Priklausė Brighton Parko Lietuvių Namų Savininkų
kur tas jaunimas gaus dvasinės
draugijai, Dzūkų draugijai, Lietuvių Bendruomenei,
stiprybės?
Šauliams, Anglijos-Britanijos Lietuvių klubui ir kitoms
Šiuo metu turime vienintelį
lietuviškoms organizacijoms.
Velionis pašarvotas antradienį, spalio 26 d. nuo 2 iki 9
dienraštį „Draugą" Vakarų
v.v.
ir trečiadienį spalio 27 d. nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas-Daimid
pasaulyje. Nukreipkime jį į savo
laidojimo
namuose, 4330 S. California Ave.
gimtinę. Jis tikrai padarys dide
Laidotuvės
įvyks ketvirtadienį, spalio 28 d. Iš laidojimo
lės įtakos jaunajai Lietuvos
namų
9:30
vai.
ryto bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos
kartai.
Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto
Adelė Leonaitienė
bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po
Chicago, IL
pamaldų velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių
REALUS BALSAS
TYRUOSE

A.tA.
VIKTORAS KELMELIS

PANAŠI PATIRTIS

kapines.
Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį
patarnavimą.

Paminėsiu ir savo patirtį,
sužinojęs
B. Pūkelevičiūtės
Labai remiu mintis ir siūly
Nuliūdę: žmona, sūnus, duktė, žentas, a n ū k a i , sesuo,
rūpestį
apie
adresatų Lietuvoje
mus pastatyti Lietuvoje pa
brolis ir kiti giminės.
minklą komunizmo aukoms. nepasiekiančius laiškus („Drau
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440.
Ypač .remčiau Ritonės Rudai- gas", X.15), Liepos mėnesį per
kelis
kartus
iš
Vilniaus
ir
vieną
tienės siūlymą pastatyti memo
rialinę sieną, kurioje būtų ! kartą iš Kauno Amerikon iš
AUTORIUS APIE
iškaltos visų komunizmo aukų, siunčiau apie 12-14 banderolių
,3ARĄKŪDAS
žuvusių Sibire, buvusių Sovietų su knygomis. Kiekviena ban
A.tA.
derolė buvo arti nustatytos 2 kg
Taip jau susiklostė likimas: Sąjungos kalėjimuose ir Lietu svorio ribos, tad iš viso galėjo
Mokytojai
miestas, kuriame turiu dau voje pavardės.
būti 25 kg knygų. Jau 3 mėne
Mano
manymu,
tai
būtų
vie
giausia bičiuliu — ne Vilnius, ne
siai, tačiau dar nė vienas siun
JUZEFAI KAŽEMĖKAITYTEI
Pasvalys ir ne Plungė, o toli nintelis ir geriausias būdas pa tinėlis neatėjo. Gaila glėbio
masis Los Angeles, glaudžiantis gerbti visus žuvusius nuo ko knygų apie tremtį, partizanų
mirus, broliui VIKTORUI KAŽEMĖKAIČIUI, Jo Šei
irie savęs mielą Santą Monicą. munizmo teroro ir palikti atei- kovas, rezistenciją. Sunku
mai, giminėms bei artimiesiems Lietuvoje ir Ameriko
ia kadaise suradau karo aud nančiom Lietuvos kartom mūsų tikėti, kad atskiromis dienomis,
je reiškiame giliausią užuojautą.
ros atblokštą savo vienintelį tautos tragedijos liudininką. iš atskirų miestų išsiųstas
Juk
daugumos
žuvusiųjų
(kaip
brolį, o per jį susipažinau su tau
paštas dingtų. Negirdėjome, kad
Zenonas ir Stefa Lukauskai
tiečiais, kurie nebuvo skutami ir mano tėvo, žuvusio 1941 laivai būtų skendę ar lėktuvai
Petras if Stasė Petrušaičiai
pjautuvu ir šukuojami kūju, metais Sibire) kapai yra dingę nukritę. Nejaugi čia sąmoningai
Lionginas
ir Felicija Pliūros
be
pėdsakų.
Šis
paminklas
—
todėl išliko tokie geraširdžiai ir
kas nors gali būti daroma?
memorialinė
siena
su
pavar
Matas
ir
Ida
Tamulėnai
draugingi.
Antanas
Dundzila
Kelis kartus čia apsilankęs, dėmis — tikrai yra vertas
McLean, VA
daugelį sykių vaišintas ir ap didesnio dėmesio kaip įvairūs
projektai
rašyti
ir
leisti
Lietu
dovanotas, pasijutau beviltiškai
skolingas. Norėdamas bent jau vos kančių istorijas, kurias
skaitys tik nedidelis procentas
simboliškai tą skolą sugrąžinti,
Lietuvos gyventojų ir dar
kaip skęstantis šiaudo grie
mažesnis procentas išeivių
biausi savo nuzulintos plunks
lietuvių.
nos, įsitikinęs, kad Angelų
„Ka daryt, jei mano artimieji mirtų toli
Vytas Petrulis
miestas turi velniškai atkaklų
KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO
nuo
namų? Ką daryt, jei aš mirčiau
Livonia, MI
ir gabų teatro mėgėjų sambūrį,
IŠTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką
SKAMBUTIS GAU VISKĄ SUTVARKY
daryti, jei...
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIŲ?
Nestebėtina, kad žmonės .rūpinasi ką
daryti, jei...? Mes visi esame judri
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena
perisininkų apylinkėse, toli nuo savo
vaikų. Tačiau nenusiminkite —
Mes galime joms padėti!
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint
nuotolių.
Vėlinės yra jautri ir gyva proga
Kaip? Mes priklausome „The Inman
sustoti ties mirusiųjų pasauliu.
Group" Amerikoje didžiausiai grupei
specialistų,
kurie gali mirusįjį atvežti ar
Vėlinės yra didžioji rimties šventė, kurioje katalikai organizuota
nuvežti
i
bet
kokią krašto vietove. Jūs
malda nukrypsta į tuos, kurie iš šio pasaulio atsiskyrę, nebegali sau
paskambinate mums, mes paskam
padėti.
biname jiems — ir viskas sutvarkyta!
Marijonų koplyčioje (prie „Draugo"), pradedant Vėlinių dieną, per

E

DRAUGAS, antradienis, 1993 m. spalio mėn. 26 d.
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad
š.m. spalio mėn. 23 d., sulaukusi 84 m. amžifum, mirė

A.tA.
STASĖ VYČIENĖ
Gyveno Lemont, Illinois. Anksčiau gyvenusi Detroite,
Michigan.
Paliko dukros: Dana Naųjokaitienė, Nijolė Petaja ir Irena
Kazlauskienė su šeimomis; sūnūs Rimantas Vyčius ir Ar
vydas Vyčius su šeimomis. Vaikaičiai: Jonas Naujokaitis,
Vida Kazlauskaitė-Stark su šeima, Ingrida Vyčiūtė ir Ro
bertas Vyčius, Danielle Petaja ir Mathew Petaja. Provai
kaičiai: Justinas, Elena, Robertas, Andrea ir Alex bei daug
kitų giminių.
Rožinis ir atsisveikinimas įvyko spalio mėn. 25 d., Harris
laidotuvių koplyčioje, Livonia, Michigan. Po gedulingų šv. Mi
šių Dievo Apvaizdos bažnyčioje, spalio mėn. 26 diena, velionė
buvo palaidota prie savo vyro a.a. Liudo, Holy Sepulchre
kapinėse, Southheld, Michigan.
Nuoširdžiai kviečiame visus prisiminti savo maldose mūsų
mylimą Mamyte, Močiutę, Promočiute ir Uošvę.
Nuliūdę: dukros ir sūnūs s u šeimomis.
Laid. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. (313)
554-1275.

A.tA.
a KAZIMIERUI SMILGEVIČIUI
mirus, seseriai, mūsų mielai JANINAI PETRUŠIENEI, žmonai DANUTEI, sūnums, seserims ONAI,
ELENAI, KRISTINAI ir visiems giminėms, reiškia
m e nuoširdžią užuojautą.
Gr. Musteikienė
H. Bagdonienė

F. Tartilienė
A. ir B. Slonskiai

A.tA.
KAZIUI SMILGEVIČIUI
mirus, mūsų samogitėms — žmonai DANUTEI PETRONYTEI, seserims - ONAI ŽOLYNIENEI ir ELE
NAI MIKNIENEI ir visai SMILGEVIČIŲ seimai
reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Korpf Filiae

Samogitia

A.tA.
LINAS BŪRYS
iškeliavo negrįžtamai. Motinos ELENOS ANTANAI
TIENĖS, mūsų draugijos narės, širdies skausmą
malda tegydo. Nuoširdi užuojauta tešvelnina velio
nio našlės ALMOS vaikų ir visų artimųjų liūdesį.
Lietuvos Dukterų

Draugija

KĄ DARYTI, JEI...?

PRISIMINKIME
MIRUSIUS
Vėlinės - XL2 d.

8 dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi
mišparai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom
pavedamus mirusiuosius.
Kviečiame visus įsijungti Į šias ypatingas pamaldas. Savo brangių
mirusiųjų vardu siųskite:
Marlan F«th»rs, 6336 So. Kllbourn Av«., Chicago, IL 60629

Šia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas:

Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir
nuspreskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo ir
rūpesčio valandą.

PALOS HILLS

Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų
ANTHONY B., DONALD A., * DONALD M. PETKUS
312-476-2345

Adresas

Pridedu auką bendr. šv. Mišioms $

CICERO

•

mirus, jo žmoną NIJOLE ir visą šeimą nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime.
Alisa ir Vytautas
Nijolė, Vidmantas,
Viktoras Raišiai

Lapatinskai
Rasa ir

A.tA
Prof. dr. VYTAUTUI VARDŽIUI

Romas ir Emilija

PETKUS & SON
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.

Mano vardas ir pavardė

VYTAUTUI VARDŽIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai NIJOLEI,
vaikams ir vaikaičiams.

Patarimas:

CHICAGO

A.tA.

LEMONT

Sakadolskiai

A.tA.
ZIGMUI LIRGAMERIUI
mirus, jo žmoną NADIĄ, dukrą LIGIĄ BARDAUSKIENE su vyru, anūkus JULIJĄ ir TOMĄ su
šeimomis ir visus gimines nuoširdžiai užjaučiame.
Danutė. Juozas ir Paulius
Violeta ir Glenn Betrus

Doveiniai

I
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DRAUGAS, antradienis, 1993 m. spalio mėn. 26 d.

ČIKAGOJE IR
Iškilmingai p a m i n ė t a s kun.
Juozo Vaišnio 50 metų kunigys
tės jubiliejus, dalyvaujant apie
300 svečių — jo bičiulių ir ger
bėjų. Šventė vyko Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje spalio 24 d.
Prieš minėjimą Jėzuitų kop
lyčioje buvo koncelebruotos šv.
Mišios, o salėje — daug svei
kinimų, k a l b ų ir m e n i n ė
programa.
A r dar n e p a s i s k i e p i n o t e
nuo influenzos? Proga tai atlikti
bus lapkričio 16 d., nuo 9 iki 3
vai., Chicago Department of Aging patalpose, 6117 S. Kedzie
Ave. Kadangi sveikatos apsau
gos departamentas pataria vi
siems vyresniesiems ar silpnes
nėms sveikatos asmenims bū
tinai apsisaugoti nuo šios pavo
jingos ir nemalonios ligos, kvie
čiame pasinaudoti nemokamais
skiepais.
Šeštadienio (spalio 23 d.) lai
doje išspausdintą straipsnį
„Dainavos pastogė — lietuviš
kai ateičiai" parašė Jadvyga
Damušienė. Jos pavardė kažko
kiu būdu iš po straipsnio „pra
dingo". Atsiprašome.

APYLINKĖSE
S a u l i u s Girnius skaitys pa
skaitą „Dabartinė Lietuvos poli
tinė padėtis" Ateities savait
galio metu šeštadienį, lapkričio
6 d., 1:15 v. p.p. Čikagos Jauni
mo centro Čiurlionio galerijoje.
V I I I Mokslo ir K ū r y b o s
simpoziume su paskaitomis
dalyvaus ir keliolika svečiųmokslininkų iš Lietuvos, ku
riems dar neturima vietos apsi
stoti simpoziumo metu Čikagoje
ar artimuose priemiesčiuose.
Kreipiamės į mūsų visuomenę,
prašydami šiuos svečius priimti
ir pagloboti, tuo sumažinant
rūpestį simpoziumo organizato
riams. Sutinką priimti prašomi
pranešti Birutei Zalatorienei
telefonu (708) 524-2244.
L a p k r i č i o 7 d., sekmadienį,
visi keliai veda į Jaunimo
centrą, kur vyks Dainavos an
samblio koncertas „Unt tevelia
dvarą". Chorui diriguoja muz.
Darius Polikaitis, o akompa
nuoja muz. Ričardas Šokas.
Bilietai gaunami Vaznelių
prekyboje.

D r . Augustinas Laucis, ku
rio prenumerata baigiasi šį
Alma A d a m k i e n ė , J o l i t a mėnesį, pratęsdamas ją kitiems
Birutienė, P r a u r i m ė Ragiene metams, prie jos pridėjo ir 120
ir iš Lietuvos viešinčios — Sona dol. auką. Tariame nuoširdų
ta Indaitė bei Aurelija Jukne ačiū.
vičiūtė išsiuntinėjo „Dantų
V i k t o r a s Lesniauskas, pra
sveikatos talka Lietuvai" lėšų
tęsdamas
laikraščio prenumera
vajaus laiškus. Jeigu kas laiško
negavo, prašome atsiliepti. tą kitam asmeniui, „Draugo"
Aukos y r a a t l e i s t o s n u o steigiamam fondui atsiuntė 100
mokesčių. R a š y t i : Dental dol, kurio procentus, gautus
Assistance Foundation to Lithu- vėliau, bus galima panaudoti
kasdieninėm
ania, 14911—127 St., Lemont, dienraščio
išlaidom
padengti.
Ir šių išlaidų
IL 60439.
sumažinimui dar pridėjo 20 dol.
«
Nuoširdžiai
jam
Kas y r a t a u t o d a i l ė ? Čikagos a u k ą .
dėkojame.
Lietuvių Tautodailės instituto
nariai demonstruos audimą,
A m e r i k o s Lietuvių Biblio
verpimą, puodų žiedimą, odos išt e k o s leidyklos metinis narių
dirbimą, šiaudinukų vėrimą,
susirinkimas įvyks lapkričio 21
margučių marginimą, metalo išd., 3 vai. p.p. leidyklos patal
dirbimą papuošalams spalio 30
d., šeštadieni, nuo 10-6 vai., pose.
spalio 31 d., sekmadienį nuo
x TALPINTUVAI
per
12-3 vai. Lietuvių Dailės muzie
T R A N S P A K siunčiami k a s
juje, Lemonte.
s a v a i t ę . Galime
pervest
d o l e r i u s per 48 vai. Skubiems
x Parduodame bilietus ke siuntiniams — AIR CARGO.
lionėms į Lietuvą ir į visus pa Muito nėra. T r a n s p a k , 2638 W.
saulio kraštus geriausiomis kai 69 St., Chicago, I L 60629, tel.
nomis. Skambinti: T. Les- 312-436-7772.
niauskienei, T r a v e l C e n t r e ,
(sk)
LfcL, teL 70ft«2fr0773.
(sk)
x „SVEIKATA". Tai vienin
telis
sveikatos mokymo žurna
x PAGALBA LIETUVOS
las
Lietuvoje.
Jame rašo žy
Ž E M D I R B I U I . Pristatom 6
rūšių traktorius nuo 2 ei 1. už miausi Lietuvos medikai. Pa
$1,350 iki 6 cil. už $6,200. Pasi grindinė tematika: kaip apsi
rinkimas įvairių padargų trak saugoti nuo ligų, kaip elgtis
toriams. Turim kultivatorių (sit susirgus, kaip gydytis prieš
down) su visais padargais $650 kreipiantis į gydytoją. Spaus
U S . Lietuvos rinkos kainos dinami ir pasaulio lietuvių-gydftžnpi keičiasi, todėl nepatar dytojų straipsniai. Žurnalo
t i n a delsti. Siunčiam dolerius į kaina užsienyje 30 dol. metams,
Lietuvą ir pristatom dolerius į 15 dol. pusmečiui. Užsisakykite
rankas. 4% už persiuntimą - „SVEIKATOS" žurnalą! Jame
p r i s t a t y m a s . Siunčiant virš rasite naudingų žinių. Žurnalas
$2,100 - 3% + pristatymas. b u s Jūsų svečias iš Lietuvos.
Rašyti a r skambinti: KAIRYS TeL: 312-778-7500. ROLAN
BALTIC EXPEDITING Vytui D A S .
(sk)
ar Genei Kairiams, 517 Fruitland RdL, Stoney Creek, Onx DĖMESIO U n i o n Pier,
tario. TeL (416) 643-3334, Fax: Beverly Shores, Michiana,
(418) 643-8980.
N e w Buffalo, H a r b e r t , Sa(sk) w y e r ir aplinkėse gyvenantys
lietuviai. LITUANICA COM
x Kalėdiniai siuntiniai Lie MERCE & CARGO INC. atsto
t u v o j e b u s prieš Kalėdas, jei vai sekmadieniais spalio 10 d.,
pristatysite juos į Baltia Ex- s p a l i o 31 d. nuo 10 v.r. iki 1 v.
pre— iki lapkričio 1 d adresu: p.p. priims siuntinius „Gintaro"
3782 W. 79 St., Chicago, IL vasarvietėje, 15850 L a k e s h o r e
60652, tel. 1-800-SPARNAI ar Rd., Union Pier, MI 40129.
ba 1-800-772-7624.
LITUANICA C&C Inc.
(sk.)
(sk)

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui —
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.
Čekius rašyti:
DRAUGAS
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio.

***.

ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO
P A R A P I J O S CHORO
ATGARSIAI

Lietuvių Operos choras vieno pasirodymo metu Čikagoje. Choras ruošia linksmą puotą spalio
30 d., šeštadienį, Jaunimo centre. Pelnas skiriamas naujos operos pastatymui ateinantį pavasarį.

ŽAGARĖS KLUBO
SUSIRINKIMAS

„NAŠLAIČIŲ GLOBOS"
KOMITETAS

Lietuvių Žagarės klubo narių
„Ką padarėte vienam iš šių
susirinkimas įvyko rugsėjo 16 mažiausiųjų mano brolių, man
dieną Kojak salėje. Pirm. Emi- padarėte", sako Kristus (Mt. 25,
ly Nemchausky pradėjo susi 40).
rinkimą. Ji pranešė, kad mirė
Valstybės pagrindas yra jos
dvi klubo narės: Julia Rama
tauta — jos žmonės. Kokie
nauskas mirė rugpjūčio 9 d.,
žmonės — tokia tauta — tokia ir
palaidota rugpjūčio 12 d., o
valstybė. Lietuvių išeivija per
Petronėlė Jenkins mirė rugsėjo
penkiasdešimt metų ilgėjosi sa
4 d., palaidota rugsėjo 8 d.
Klubo vardu buvo pasiųsta vo brolių, savo tautos, ją ideali
gėlių, o dabar pirmininkė zavo, gerbė ir dėjo pastangas,
paprašė visus atsistoti ir pager kad Lietuva kada nors vėl būtų
bti mirusias nares minutės susi laisva. Sugriuvus geležinei
kaupimu. Taip mažėja klubo na uždangai, Lietuvai atgavus
riai, geri darbuotojai. Gaila tų, laisvę, mes, išeiviai, pamatėme
kurie iškeliavo į amžino poilsio Lietuvą ir lietuvius tokius,
kokie jie yra, kokie jie išliko po
vietą.
50 metų teroro, vargo, nelais
Paskutinis prieš atostogas vės, persekiojimo ir tautos
susirinkimas buvo gegužės 20 d. naikinimo. Mūsų Lietuva yra
Iš jo protokolą perskaitė raš gera ir graži, bet taip pat ten yra
tininkė. Protokolas priimtas be
daug vargo ir skurdo. Okupan
pataisymų, o valdybos nuta
tas daug blogo padarė Lietuvai
rimai priimti vienbalsiai. Taip
ir ypač jos žmogui. Šiandieną
pat buvo pranešta, kad yra ser
skursta ir vargsta daugiausia
gančių klubo narių, todėl
tie, kurie mažiausiai gali — tai
pasiųstos dovanos su linkėji
mais greit pasveikti. Serga vaikai-našlaičiai. Vaikai tai
Steve Niprikis ir Anna Casey. tautos ateitis. Kokie šiandien
Pirmininkė pasakė, kad kitas bus mūsų Lietuvos vaikai —
susirinkimas bus lapkričio 11 tokia bus ateityje Lietuva!
JAV LB Socialinių reikalų
d., kvietė visus ateiti. Po susi
taryba,
suprasdama- sunkią
rinkimo buvo vaišės.
vaikų padėtį, stengiasi, dirba ir
Rožė Didžgalvis
ragina kitus padėti. Visos JAV
LB apylinkės remia našlaitynus
Viktoras Radvila jau ne Lietuvoje, ortopedinėm ligom
kartą dalyvavo
Čikagos sergantiems vaikams y r a
„Vaidilutės" teatro pasta sudarytas „Lietuvos vaikų
tymuose. Spalio 31 d. Jaunimo vilties" komitetas, kuris atveža
centre vyksiančioje „Nuodė sergančius vaikus iš Lietuvos ir
mingo angelo" premjeroje jį čia naudojasi Shriner's ligoni
matysime bažnyčios rektoriaus nių nemokamu gydymu, o taip
pat š.m. spalio 2 d., padedant
vaidmenyje.
amerikiečiams d a k t a r a m s ,
O n a Didžbalienė iš Menomo- surinkus daugiau kaip milijono
nee Falls, WI, pratęsdama dolerių vertės chirurginių insprenumeratą kitiems metams,
rašo: „Nors yra ir daug lietu
viškos spaudos, bet niekas nepa
Kazys Varnelis, Stockbridge,
keis „Draugo", ir būtų labai
MA>
gyventojas, mūsų dien
liūdna jo netekus". Su šiuo
laiškeliu ji atsiuntė ir 50 dol. raščio paramai atsiuntė 100 dol.
auką, žinoma, atsilygindamas ir
auką. Nuoširdus ačiū.
už laikraščio siuntinėjimą.
x Š.m. spalio 31 d., 9 vai. Dėkojam jam už labai reika
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje už lingą paramą.
mirusius Vilniaus Krašto Lietu
J a d v y g a ir Adolfas Darnuvių sąjungos narius JUOZĄ
LEKĄ ir JONĄ TIJŪNĄ bus šiai, lankydamiesi „Draugo"
atnašaujamos šv. Mišios. įstaigoje įvairiais reikalais,
Skyriaus nariai bei a.a. Juozo ir mūsų dienraščio paramai įteikė
Jono draugai ir pažįstami ir 100 dol. Jiems tariame nuošir
kviečiami maldose prisiminti dų ačiū.
mūsų buvusius narius. VKLSP. A. K a m a r a u s k a s , Brookgos Valdyba.
field, IL, grąžindamas laimė
(sk) jimų bilietus, kartu atsiuntė ir
x Lietuvių Fondo valdyba 100 dol. paramą ..Draugo" laik
praneša šv. Mišios už mirusius raščio išlaidų sumažinimui.
Fondo narius bus spalio 31 d. Jam nuoširdžiai dėkojame.
10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje. Šv. Mišių metu giedos
solistai Vaclovas ir Margarita
Momkai. Visuomenė kviečiama
šv. Mišiose dalyvauti ir savo
maldose prisiminti mirusias.
(sk)
Lietuvių Fondui vajaus
p r o g a aukojo: $300 Ona Elertienė, $200 Kęstutis ir Dalia JeČiai, po $100 Petras ir Ilona
Dapkai, Antanas ir Zuzana Janušiai, John J. Siaurusaitis, dr.
Leonardas ir Zita Šimučiai, Va
lerijonas Vitkus. Dėkojame ir
prašome aukas siųsti ir įsigyti
bilietus lapkričio 6 d. pokyliui
LF būstinėje, 3001 W. 59th St.,
Chicago, IL 60629, tel. 3 1 2 471-3900.
(sk)

trumentų, atidarė ortopedinę
operacinę Vilniaus universiteto
ligoninėje, kurioje bus daromos
lengvesnės operacijos, nerei
kalaujančios didelių ir su
dėtingų tyrimų.
Lietuvoje yra apie 10,000
našlaičių arba vaikų be tėvų
globos. Jie gyvena įvairiose in
stitucijose, kūdikių namuose,
našlaitynuose, internatuose.
Tose institucijose ne visi užaugs
atsakingais ir gerais žmonėmis,
kurie turėtų būti Lietuvos atei
tis ir kurti naują tautos rytojų.
To fakto akivaizdoje, prie JAV
LB Socialinių Reikalų tarybos
š.m. liepos mėnesį įsikūrė „Naš
laičių globos" komitetas. Jam
p i r m i n i n k a u j a dr. Albina
Prunskienė. Pradžioje šis komi
tetas pasivadino „Vyt. Landsber
gio vardo našlaičių komiteto"
vardu. Tačiau daug kam sutapa
tinant šį komitetą su veikiančiu
Lietuvoje „Landsbergio fondu",
norint išvengti įvairių nesu
sipratimų, komitetas nutarė
vardą sutrumpinti ir dabar
vadinasi „Našlaičių globos"
komitetas.
Komitetas sudarytas ir veikia
Amerikoje labai populiarios
„foster - a - childe" programos
pavyzdžiu. „Našlaičių globos"
komiteto tikslas ir užduotis yra
Amerikoje rinkti aukas bei
asmenis, kurie pasižadėtų ir
remtų vaiką — našlaitį Lietu
voje, arba, tiksliau sakant,
šeimas, kurios augina našlai
čius. Tik geroje ir doroje šeimoje
gali užaugti pilnutinis žmogus.
Lietuvoje šiuo metu veikia,
Gražinos
Landsbergienės
sudarytas, komitetas, kuris
prižiūri ir rūpinasi 65 šeimomis,
auginančiomis našlaičius. „Naš
laičių globos" komitetas prašo
150 dol. vieno vaiko išlaikymui
— jo paramai metams. Komite
t a s stengsis, kad kaip galima
didesnis skaičius vaikų nepa
tektų į našlaičių institucijas, o
būtų auginami šeimose. Komi
tetas ieško gerų lietuvių, kurie
paimtų ir augintų vaiką Lietu
voje. O, nuvažiavus į Lietuvą,
jei sąlygos leidžia, su juo
susipažintų, jį aplankytų. Padė
dami
žmogui,
padėsime
Lietuvai!
Čekius rašyti „Lithuanian
Human Services" — „Našlaičių
globa" adresas: 2711 West 71st
St., Chicago, IL 60629. Pirmi
ninkės dr. Albinos Prunskienės
tel. 708-246-5505.
Birutė J a s a i t i e n ė

Institucijos ir organizacijos
išsilaiko pasiaukojusių žmonių
dėka. Nors Švč. M. Marijos Gi
mimo parapija turi daug drau
gų ir rėmėjų, yra būrys žmonių,
kurie ypač palaiko parapiją, au
kodami savo laiką ir gabumus
Dievo garbei, parapijos naudai.
Šis būrys žmonių — parapijos
choras — neseniai susirinko ap
tarti reikalus ir pradėti naujus
darbo metus. Choro valdybos
pirmininkui Vaclovui Momkui
pradėjus susirinkimą ir pa
sveikinus susirinkusius, vyko
valdybos r i n k i m a i . Visa
valdyba perrinkta kitai ka
dencijai: pirm. Vaclovas Momkus, vicepirm. Povilas Kantas,
sekr. Kazys Skaisgirys, ižd.
Vitas Kazlauskas ir narys Vi
talius Lekeckas.
Po rinkimų buvo galima iš
girsti pasisakymus
apie
parapiją. Vaclovas Momkus
pareiškė, kad labai graži
bažnyčia ir reikia palaikyti, pri
dėdamas, jog yra svarbu
palaikyti parapiją ir mūsų
lietuvišką telkinį. Jis priminė,

kad jeigu kas išsikeltų truputį
toliau, vis tiek turėtų laikytis
prie šios parapijos.
Choro dirigentas Antanas
Linas savo žodyje išreiškė
reikalą palaikyti chorą „ligi
paskutinio žmogaus", tuo pade
dant parapijai.
Klebonas kun. Jonas Kuzinskas sveikino chorą, primin
damas, kad choras daug kartų
pasirodė šią vasarą, nors ir ato
stogų metu. Jis taip pat sakė,
kad graži bažnyčia nieko ne
reiškia, bet reikia žmonių.
Klebonas toliau pakėlė choro
gerą vardą, išreikšdamas, kad
daugiausia žmonių susirenka
per sumą ne tik pasimelsti, bet
ir išgirsti choro giesmes. Jis taip
pat pasidžiaugė, kad daug
žmonių iš toli atvažiuoja į
bažnyčią, ir jis yra gavęs daug
gerų atsiliepimų apie chorą.
Klebonas padėkojo choristams
už gražias giesmes, kurios prisi
deda prie parapijos išlikimo.
Lydimas šių gražių žodžių ir
sveikinimų, choras ryžtingai
numatė metų eigą ir ateities
planus. Šis būrys pasiaukojusių
žmonių visuomet laukia naujų
narių, įsijungiančių į savo
ratelį.
MPV

Šiluvos atlaidų procesijos detalė Marąuette Parke. Procesija buvo rugsėjo
12 d.

SESELĖS ŠVENČIA 75 METŲ JUBILIEJŲ

Keičiasi gamta: medžiai pasi komunistinės santvarkos, o
puošia įvairiaspalviais lapais, kongregacijos narės išblaškytos.
gamta ruošiasi poilsiui, bet Seselės neprarado vilties ir
visuomeninis veikimas pradeda nuėjo į pogrindį. Su Dievo
pagalba įsitraukė į sunkų ir pa
atbusti.
Nekaltai Pradėtosios Marijos vojingą darbą, padėdamos varseserys švenčia savo vienuolyno gan patekusiems, paruošdamos
75 m. įkūrimo jubiliejų. Žmo v a i k u s p i r m a i Komunijai.
gaus amžiuje tai gana graži Žinoma, taip pat turėjo atlikti
sukaktis. Tačiau vienuolyno, darbą oficialiose tarnybose, o
kuris buvo įkurtas Lietuvoje, tai slapta melstis ir t a r n a u t i
nepaprasta sukaktis. Tik nespė Dievui.
Dalis seselių atvyko į
jus išplėsti savo apaštalavimą,
buvo negailestingai išdraskytas Ameriką ir, pasiraitojusios
rankoves, stojo į darbą. Savo
sunkiu darbu ir gerų žmonių
Louis Zurlis, čikagietis teno finansine pagalba, įsikūrė Putr a s d a i n i n i n k a s , dainavęs name, vėliau Toronte ir Montkeliuose lietuvių choruose, realyje. Prieš keletą metų dvi
atvykęs į „Draugo" įstaigą, pra seselės apsigyveno Čikagoje.
tęsė prenumeratą, paliko auką Manau, išgirsime plačiau apie
ne tik už kalendorių, bet dar seseles ir švenčiamą iškilmingą
įteikė ir šimtą dolerių, kad jubiliejų, nes planai jau
„Draugas" nesustotų lankęs sudaryti.
Šiuo metu Čikagoje Atei
lietuvių šeimas. Nuoširdžiai
dėkojame mūsų geradariui už tininkų namuose įsikūrusios dvi
auką. O kai „Eltos" žinių seselės: ses. Margarita ir ses.
agentūrai Lietuvoje reikėjo Arkadija. Nors jos čia tik dvi,
mūsiškės enciklopedijos, jis tuoj bet sugalvojo kaip nors švęsti tą
pasiūlė
savąją
dovanoti svarbią sukaktį. Todėl spalio 15
d. kun. P. Paliokas ir prel. J.
Lietuvai.
Prunskis ta proga aukojo šv. Mi
šias. Po to seselės pakvietė visus
į A t e i t i n i n k ų namus pus
ryčiams. Susirinko gražus būrys
seselių rėmėjų.
J. Damušienė sveikino seseles
jų jubiliejaus proga ir prisiminė
savo gimnazijos ateitininkus,
rengusius susirinkimus pas
seseles. Tai jos pirma pažintis su
seselėmis. Taip pat paminėjo ir
savo šeimos pirmas dienas
Amerikoje, kurias praleido pas
seseles Putname. Prelatas J.
Prunskis savo sveikinime džiau
gėsi seselių atliekamais gerais
darbais ir jų energija.
Atsisveikindami ir dėkodami
už puikias vaišes, linkėjome se
Čikagos „Vaidilutės" teatro kolektyvas, kuris ruošia P. Vaičiūno melodramos „Nuodėmingo
selėms Dievo palaimos jų
angelo" premjerą spalio 31 d. Jaunimo centre. I eil. iš kairės: I. Tiknienė, M. A. Jurkutė, rež.
darbuose.
I. Leonavičiūtė, V. Dumašius, S. Jakštaitė; II eil.: S. Gūdis, K. Kalikauskas, T. Dobrovolskis,
K a r o l i n a Kubilienė
L. Jasaite, N. Jukonis, A. Braziūnas, E. Šulaitis, V. Šetkus, administr. O. šulaitienė.

