LAIŠKAI
KOKIA DINGSTIMI
RKV ŠMEIŽIA K. GENI?

nė vieno sakinio apie Bradūną
• 1946 m. gruodžio 14 d.
• Populiariausio
Walt
nepasakė, o apsiribojo trim D i s n e y filmo — „Snieguolė ir 7 Jungtinių Tautų Generalinė
mirusiais — Aisčiu, Baronu ir nykštukai" — premjera įvyko asamblėja nubalsavo s a v o
Vaičiulaičiu.
Los Angeles mieste 1937 m. pagrindinę įstaigą perkelti į
Man prisimena ir kitas, ne gruodžio 21 d.
New Yorką.
visai tikslus RKV straipsnelis.
Tai Lietuvos Dukterų renginio
aprašymas („Draugas", lapkri
čio 27 d.), kurio pabaigoje pami
nėta padėka už mano „didelę
AR LIETUVA ATSIVERS
piniginę pagalbą" tuberkulioze
EGZILAMS
sergantiems vaikams, gydo
miems netoli Vilniaus esančioje
Gyveno Chicagoje.
Sibire ištremti lietuviai giedo- ligoninėje. Čia faktai vėl sumaiMirė 1993 m. gruodžio 31 d., sulaukęs 83 metų.
jo „leiskit į tėvynę" ir „pavasa- §yti. Lietuvos Dukterų buvau
Gimė Chicago, Illinois.
rio paukščiai...", o politiniai eg- paprašytas jų pasiųstas dovanas
Nuliūdę liko: sesuo Margaret Wyatt, gyv. Sun City,
zilai laisvame pasaulyje išsklai (žaislus, vitaminus, antibio
Arizona; dukterėčia Joy M. VVieczorek, jos vyras Donald; brolio
anūkai: Joseph, žmona Diana, Andrew, ir lst Lt. Thomas, U.S.
dyti dainavo „norėčiau aš ke tikus) iš Kauno nugabenti į tą
Army.
liauti ten toli toli" ir „kaip ligoninę ir ten asmeniškai vai
Velionis buvo sūnus a.a. Andrew ir a.a. Agotos
grįžtančius paukščius, parveski, kučiams padalyti. Apie jokią
(Rutkauskaitės),
brolis a.a. Katherine, Amelia, Julia ir FranViešpatie,ir mus". Ar neaišku, piniginę pagalbą niekur nebu
ces ir dėdė a.a. James ir a.a. Mathew.
kas ką gali užjausti? Ar tėvynės vo kalbėta.
Velionis bus pašarvotas trečiadienį, sausio 5 d.,nuo 2 iki
praradimas ir tremtis nėra kiek
Šį laišką rašančiojo tikslas ne
9 v.v. Walter L. Sojka laidojimo namuose, 1427 W. Chicago
vienam lietuviui širdį veriantis buvo užgauti korespondentus, o
Ave.
kryžius? Sibire buvo šalta, kitur i tik priminti jiems ir apie skai
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 6 d. Iš laidojimo
netaip. Tačiau širdyje ilgesys tančiojo teises, ir norą, kad įvy
namų 10:15 vai. ryto bus atlydėtas į St. Lukes, River Forest,
atšaldo net ir aplinkos šilumą; kių aprašymai remtųsi faktais.
IL.parapijos bažnyčią, kurioje 11:15 v.r. bus aukojamos gedu
net ne vienai, o antrai ir trečiai
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nuly
dr. Zigmas B r i n k i s
kartai. Kada broliai ir sesės
dėtas
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Los Angeles, CA
tėvynėje atjaus mūsų kančią,
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
net ir dabar matant, jog tėvų
dalyvauti šiose laidotuvėse.
NESKUBĖKIME KALTINTI I
šalis ne ta, apie kurią sukosi
Nuliūdę sesuo ir dukterėčia.
maldos, darbai bei viltys? Kada
Perskaičius L. Baltušio laišką
Laidotuvių direkt. Walter L. Sojka. Tel. 312-666-2673.
bus atskleistos mums egzilams
gruodžio 21 d. laidoje, kilo min
Lietuvos tėvynės rankos, lau
tys, kurias noriu pareikšti
kiančios išsklaidytų savo vaikų?
laiškų skyriuje. Skaudu, kai au- »
torius
neigiamai atsiliepia apie
R ū t a Udrienė
J a c k s o n , MI ilgametį šio dienraščio redak
torių, kai jis pats jau nebegali
ULTIMATUMAS ARKIVYSK. paaiškinti, kodėl Leono Baltušio
straipsnio nespausdino... O
AUDRIUI BAČKIUI
priežasčių galėjo būti įvairių,
„Lithuanian Weekly" savait bet spėlioti nepatogu, kadangi
raštis, leidžiamas Vilniuje, pats autorius nepasisako, ką jis
Šių metų sausio 5 d. sueina keturiolika metų, kai netekom
paskutinėje savo gruodžio laido- tenai rašė.
Tavęs, mūsų brangus Edi.
Taip pat neaišku, kuo jam
Už jo sielą šv. Mišios bus aukojamos Švč. Mergelės Mari
; je praneša, kad devynios Vil
jos Gimimo bažnyčioje sausio 5 d., 8 vai. ryto, Chicagoje; Tėvų
niaus politinės ir socialinės or nusikalto mūsų veikėjai. Nejau
Pranciškonų vienuolyno koplyčioje Brooklyn, N.Y., sausio 5
ganizacijos įteikė ultimatumą gi jau pamiršo, kad be tų
d., 7 vai. ryto.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios veikėjų neturėtume nei fondų,
Prašome visus artimuosius prisiminti Jį — Edį savo
arkivyskupui Audriui Bačkiui, nei kultūrinio bei politinio
maldose.
reikalaudamos,
kad
visi gyvenimo. Kai senųjų vietas
Lietuvos vyskupai ir kunigai užims jauni žmonės, pasidžiaug
Su liūdesiu,
Tėvai, močiutė ir giminės.
dalyvautų visuose bažnyčios sime ir jų nuotraukomis, nors
socialiniuose renginiuose ir šiuo metu daugiau ir jaunesnių
auklėtų bažnyčios lankytojus veidų spaudoje matome.
N e visada ir ne visiems reikia
tautinėje Lietuvos Nepriklauso
mybės dvasioje ir gyvenime. pataikauti. Tai įrodė ir da
Priešingu atveju grasinama bartinė „Draugo" redaktorė,
A.tA.
pasiskųsti Lietuvos visuomenei kurios dėka turime naują ir
ARUI RIMAVIČIUI
ir prašyti popiežių atšaukti iš naudingą Sveikatos skyrių.
Valerija Ž a d e i k i e n ė
pareigų arkivysk. A. Bačkį.
Oak Lawn, IL
tragiškai amžinybėn iškeliavus, tėvus IRENĄ ir
Ar šie reiškiniai yra nauji, kad
valdžios ar organizacijų vadovai
A N T A N Ą RIMAVIČIUS, seseris EGLĘ ir MIRGĄ
• J o n a s J a b l o n s k i s , va
kišasi į Bažnyčios reikalus? Per
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
50 komunistinio valdymo metų dinamas bendrinės lietuvių
Jovita ir Vytautas Strikai
bažnyčios lankytojai ir tikintieji kalbos tėvu, gimė 1860 m.
buvo persekiojami. Ir dabar gruodžio 30 d. (mirė 1930 m.
Lietuvoje neegzistuoja posakis: vasario 23 d.).

tos, nes čekiai siuntėjui negrįžta
ir jis nežino, gautas čekis, ar ne.
Aukos, atsiųstos asmenišku
čekiu — ne, nes grįžęs čekis
siuntėjui atstoja pakvitavimą.
Dėkoju V. Gaveliui už to
klausimo iškėlimą.
Eugenija Barškėtienė
Hinsdale, IL

Iš Sunny Hills į Floridos
rytini pakraštį nuvežęs Kęstu
tį Genį, po 1,078 mylių kelio
automobiliu sugrįžau gruodžio
16. Radau gruodžio 11d. „Drau
gą". Jame — RKV paskviliukas,
neva įspūdžiams apie fron
tininkų literatūros vakarą Los
Angelėse atskleisti. Skaitau:
„(...) išgirdome poetą-aktorių.
Iš tikrųjų — pamokslininką ir
graudintoją. Ištisą valandą per
gyvenome visas neigiamybes,
kuriose dabar, pagal autorių,
skėsta Lietuva. Jokio vilties ži
burėlio, kad ir ten, ir č i a išei
vijoje (m.p., A.N.) gal dar yra
gyva dvasia, kad atsitiesime ir
pasikeisime. Juk auga nauja
karta, o t o k s p e s i m i z m a s gali
j a i atimti n o r ą dalyvauti s a v o
t a u t o s , k a l b o s ir a t e i t i e s
v i z į j ų į g y v e n d i n i m e (m.p.,
A.N.)".
Tai RKV šmeižikiški svaičio
jimai aktoriaus poeto Kęstučio
Genio adresu. Didžiuma K. G.
eilėraščių rašyti tamsiausiais
okupacijos metais, dienos švie
są išvydę Atgimimo laikotarpy,
kiti rašomi ir deklamuojami da
bartinių įvykių fone. N e neviltį
K. G. sėja, o, priešingai, skatina
pabusti ir keltis. Žurnalistė
RKV ir rašto moteris turėjo pa
justi deklamuojamų eilėraščių
reikšmę, jeigu ir nepajėgė išgy
venti. Piktavališkos gražbylys
t ė s apie „augančios naujos kar
tos vedimą į pesimizmą" teskatina karčiai šypsotis.
RKV turbūt su tėvyne neturi
kontakto. R a š a u apsikrovęs
v a k a r ir š i a n d i e n g a u t a i s
laiškais iš Vilniaus, Panevėžio,
Rokiškio, Ventos, Kauno ir
Druskininkų. K.G. Amerikos
lietuviams atskleidžia tik dalelę
to beviltiškumo, ką man
giminės laiškuose, tartum susi
tarę, surašė. Jie ten skęsta bai
siame liūne ir šaukia SOS, o čia
norima užčiaupti jų burnas.
RKV nė žodžiu neužsimena
apie K. G. nuostabią savo kūry
bos interpretaciją. Ir kad L.A.
lietuviai ne Brazdžioniui, ne Alei
Rūtai, o Kęstučiui Geniui po
abiejų pasirodymų sustoję ilgai
plojo. Iš daugiau kaip 200 tik 5
ar 6 subrazauskėjėliai tesipiktino „paukščiu, teršiančiu
savo lizdą". A š K.G. pirmąjį floridinį rečitalį išgyvenau West
Palm Beach gruodžio 14. Ten ir
gi du svečio išėjimai, abu po
daugiau kaip pusvalandį (ne jo
valia, o publikai neatlaidžiai
prašant). Ištisai ekstazė, ašaro
tos klausovų akys, katučių
katutės atsistojus. Ten diduma
publikos — mokslų be: medi
cinos daktarai, kitoki inteli
gentai.
Kokia dingstimi RKV Kęstu
tį Genį apšmeižė, aš nežinau.
Tik negaliu atsistebėti „Drau
g o " uolumu! K.G. rečitalis
gruodžio 5, o RKV paskvilėlis
dienraštyje gruodžio 11 d. Kad
gi mes, „ir kiti", floridiškiai
būtume tokie laimingi!
Beje, Kęstutis Genys, po trijų
r e č i t a l i ų Floridoje, s a u s i o
(1994-jų) 9 pasirodys Bostono
publikai, sausio 16 Philadelphijoje, sausio 22-23 Chicagoje. Iš
visos širdies skatinu publiką į jo
rečitalius ateiti. Nesigailėsite,
nepaisant, kaip prieš tai kas
berašytų!
Alfonsas Nakas
Sunny HiMs, FL
GERAS PATARIMAS
Perskaičiusi V. Gavelio laišką
„Nusivylęs sostine Čikaga", no
riu nuoširdžiai patarti visoms
organizacijoms ar sambūriams,
kurie prašo aukų. Aukos, jeigu
atsiųstos „money order", banke
išimtu čekiu, kelionių čekiu
„travel check", arba pašto
perlaida, privalo būti pakvituo

A.tA.
EDWARD B. JANAUSKAS

A.tA.
EDVARDO V. TARO
PRISIMINIMUI

atiduokite, kas Dievo — Dievui
ir kas Ciesoriaus — Ciesoriui!
Šio meto nepastovi politinė
padėtis, gyventojų nepasitikė
jimas valdančios LDDP sistema
didėja. Katalikų Bažnyčia vado
vaujasi realiu padėties supra
timu, laikytis nuošaliai nuo
politikos.
Lietuva ir šiandien nėra visiš
kai demokratiškai laisva, todėl
ir Lietuvos dvasininkijos nusi
statymas nesikišti į politiką yra
logiškai realus.
Vytautas Šeštokas
Los Angeles, CA
RAŠANČIOJO IR
SKAITANČIOJO TEISĖS
RKV, parašiusi informacinį
straipsnelį apie Los Angeles
Lietuvių Fronto Bičiulių suruoš
tą 27-tąjį literatūros vakarą
(„Draugas", gruodžio 11 d.), iš
anksto teigia, kad vakaro or
ganizatoriai „nebus labai paten
kinti" jos parašytais žodžiais ir
įspūdžiais. Ir čia pat, lyg save
gindama, sako, kad šiame „žo
džio laisvės krašte" teisė kiek
vienam turėti savo nuomonę. O
kaip su skaitančiųjų teisėmis?
Jie taip pat turi teisę iš ko
respondentų reikalauti tikrų
faktų. Atrodo, kad RKV nema
tė, kas buvo, o girdėjo, ko ne
buvo. Nematė, kaip karštai
vakaro dalyviai,iš dviejų kartų
sustoję, aktoriui-poetui Kęs
tučiui Geniui plojo. Iš kitos pu
sės, ji girdėjo tai, ko nebuvo.
Pvz., rašo, kad poetas Bernardas
Brazdžionis kalbėjęs apie
„suvalkietį Bradūną", nors jis

\

KĄ DARYTI, JEI...?
„Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką
daryti, jei...

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO
IŠTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO
SKAMBUTIS GALI VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIU?

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką
daryti, jei...? Mes visi esame judri
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo
vaikų. Tačiau nenusiminkite —
Mes galime jums padėti!
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint
nuotolių.
,
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A.tA.
ANTANAS JAMDOLIS
SAMUOLIS
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1993 m. sausio 1 d., 8:45 vai. ryto, sulaukės 70 metų.
Gimė Lietuvoje, Šiauliuose. Amerikoje išgyveno 34 m.
Nuliūdę liko: žmona Aldona (Jakiemuičiūtė); dvi dukros:
Daiva ir Rūta, žentas Terry; trys anūkai: Scotty, Casey ir Gin
taras; Lietuvoje motina Marija Samuolienė; trys seserys: Genė
Budelskienė ir Jane Sūdau, jos vyras VValter ir Lietuvoje Biru
tė bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Velionis pašarvotas^ pirmadienį sausio 3 d., nuo 2 iki
9 v.v. Petkaus Marąuette laidojimo namuose,^533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 4 d. Iš laidojimo namų
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už
velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero
lietuviu kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę žmona ir dukros.
Laidotuvių direkt. Donald A. ir Donald M. Petkus. Tel.
312-476-2345 arba 800-994-7600.

Pranešame, kad 1993 m. gruodžio 30 d. išėjo Namo mūsų
brangus tėvelis ir senelis

A.tA.
Mokytojas Petras Griškelis,
Sulaukės 88-rių metų amžiaus. Mirė Čikagoje. Gyveno
JAV, Detroite, N. Miami Beach ir Lemonte.
Liko liūdintys vaikai; Liuda ir Algis Rugieniai, Riman
tas ir Regina Griškeliai, Kęstutis ir Linda Griškeliai;
vaikaičiai: Daiva Rugieniūtė, Algis ir Linda Rugieniai, Gina
ir Robertas Blinstrubai; pusseserė Marytė Dunčikienė; krikš
to sūnus Eduardas Modestas: brolių Vinco. Juozo ir Stasio
vaikai ir vaikaičiai Lietuvoje. Ir visi artimieji.
A. a. Petras Griškelis buvo mokyklos vedėju ir priklausė
šauliams ir ateitininkams Lietuvoje, mokytojavo Hanau lietu
vių pradžios mokykloje, įsteigė Lietuvių Bendruomenės Mia
mi apylinkę ir jai pirmininkavo.
Velionio laidotuvėmis rūpinosi Petkus, laidotuvių
direktorius. Palaidotas 1994 m. sausio 3-čią d. Šv. Kazimiero
Lietuvių kapinėse Čikagoje, šalia a.a. žmonos Onos
Griškelienės.
Prašome pasimelsti už mūsų tėvelio sielą.
Nuliūdusi šeima

A.tA.
FRANCINE GULBINAS
(JANČAUSKAITĖ)
Gyveno Chicagoje. Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1993 m. sausio 1 d., 3:05 vai. ryto, sulaukus 57 metų.
Gimė Chicago, Illinois.
Nuliūdę liko; vyras Joseph; dvi dukros: Jeanette Beatty,
vyras Patnck ir Maria VVozniak. vyras Andrew; anūkė Emily; dvi seserys: Bernadette Sluzewicz, vyras Edward ir Madge
Litwin, vyras Victor; brolis Charles, žmona Patricia ir uoš
vienė Amalija Gulbinas bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Velionė pašarvota sausio 3 d., nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas
Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave.
Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 4 d. Iš laidojimo namų
9:45 vai. ryto bus atlydėta į Our Lady of Fatima parapijos
bažnyčią, kurioje 10:30 v. r. bus aukojamos gedulingos šv. Mi
šios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv.
Kazimiero lietuvių kapines
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę vyras ir dukros.
Laidotuvių direkt. Gaidas Daimid. Tel. 312-523-0440.

Kaip? Mes priklausome „The Inman
Group" Amerikoje didžiausiai grupei
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar
nuvežti į bet kokią krašto vietovę. Jūs
paskambinate mums, mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta!

A.tA.
V I T U I ŠEKELIUI
minis, žmoną MARGARITĄ, dukteris bei k i t u s
artimuosius liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

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

Jovita

CHICAGO

PALOS HILLS

PETKUS & SON
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų
ANTHONY B., DONALD A., & DONALD M. PETKUS
312-476-2345
CICERO

Strikai

A.tA.
JUOZUI SABUI
mirus, žmonai VIDAI, dukterims LIDIJAI ir RENA
TAI, sūnui RIMUI ir artimiesiems m ū s ų nuoširdžiau
sia užuojauta.
Stasys

LEMONT

I

ir Vytautas

I

ir Milda

Tamulioniai

DRAUGAS, antradienis, 1994 m. sausio mėn. 4 d.

IŠ ARTI IR TOLI

ČIKAGOJE

IR

„Europos lietuvyje" (1993
m. gruodžio 16-24 d.) džiaugia
masi, kad gruodžio 1 1 d . gavo
„paketą su gana naujais Ameri
kos lietuvių dienraščio „Drau
gas" numeriais — naujausias
gruodžio 4 d. Dar neseniai šis
laikraštis keliaudavo į Londoną
beveik šešias savaites, dar
kažkiek laiko praeidavo, kol jis
pasiekdavo Vilnių. Kad „Drau
gas" greičiau pasiekia skai
tytojus Vilniuje yra Čikagos
t u r i s t i n ė s a g e n t ū r o s G.T.
International nuopelnas. Kaip
„EL" pasakė agentūros filialo
Vilniuje darbuotojai, laikraščius
atskraidina Lufthansos lėk
tuvai, o Vilniuje jis yra išpla
tinamas. Dėkojame „Draugo"
redakcijai už siunčiamą laikraš
tį. Tikimės, kad greičiau gau
dami dienraštį, galėsime skaity
tojams pranešti apie ..Draugo"
įdomesnius spaudinius".

APYLINKĖSE

PRANCŪZIJOJE

Albertas Kerelis, jr., iš
Čikagos ir clevelandietė Lilė
Gelažytė Naujųjų Metų dieną
susituokė Dievo Motinos bažny
čioje. Clevelande. Vestuvėse
dalyvavo gausus būrys giminių
ir draugų iš Čikagos, Clevelando ir kt. vietovių. Abu jauna
vedžiai yra veiklūs lietuviškų
jaunimo organizacijų nariai.
„Woman's World", gruodžio
mėn. 28 d. laidoje Tamara
Soong aprašo Agnę Marcinkevi
čiūtę, 6 m. mergaitę iš Lietuvos,
kuri dabar gyvena ir mokosi Nevadoje pas savo močiutės seserį.
Diana Savickas. Agnė iš pri
gimties paralyžuota (celebral
palšy) ir Lietuvoje, nors gyveno
mylinčioj šeimoj, būtų turėjus
gyventi vaikų namuose, kai
ateis laikas lankyti mokyklą.
Aprašytas Dianos gyvenimas
pokario Vokietijoje, ir jos poel
gis pagelbėti Agnei, tai padėka
Agnės mirusiai močiutei Genei,
kuri ją (Dianą) prižiūrėjo ir
valgydino: Lietuvos Ambasados
tarnautoja Angelė Bailey žurna
listei pasakojo, kad anksčiau
Lietuvoje komunistų pažiūros į
fiziniai nesveikus vaikus kenkė
jų auklėjimui, bet šiuo metu yra
atsiradę naujų mokyklų ir gydy
tojų, kurie rūpinasi tokiais
vaikais kaip Agnė. Agnė
(žurnale rašoma Agnės) dabar
lanko mokyklą, prižiūrima
fizinių terapistų, bet į Lietuvą
grįžti kol kas negalės (jei nenori
rizikuoti savo vizos netekimu) —
teks laukti, kol tėvai galės ją ap
lankyti.

Čikagoje ir artimuose prie
miesčiuose žmonės nusiskun
džia, kad jiems į namus pa
skambina asmenys ir prašo
aukų policijos (pvz., pensijų fonduii reikalams. Daugelis bijo
nepasižadėti paaukoti, nors ir
patys sunkiai verčiasi, many
dami, kad policija ateityje neaukojantiems gali taikyti kokias
sankcijas arba neatvykti, nelai
mei ištikus. Kartais tie paskambintojai yra labai agresy
vūs ir žmones tiesiog išgąsdina.
Vienok Illinois valstijos polici
jos atstovai tvirtina, kad tai
„Lodge 4 1 " darbas, organiza
cijos, kuri rūpinasi papildomo
mis lėšomis policijai. Jeigu kas
negali ar nenori aukoti, nerei
kia bijoti, kad policija specialiai
DĖMESIO VILNIAUS
tokius piliečius b a u s už
RADIJO TRUMPOMIS
menkiausią eismo taisyklių
BANGOMIS
pažeidimą arba nereaguos į pa
KLAUSYTOJAMS
galbos šauksmą. Tuo atveju, jei
skambinimai nesiliauja ir Šeštadienį, sausio 1 d. Vilniaus
yra labai įkyrūs, galima praneš radijas pranešė, kad anks
ti lėšų rinkimo įstaigai, pa tyvesnis radijo vadovybės
skambinant tel. 217-522-4238. paskelbtas n u t a r i m a s nuo
naujų metų nutraukti radijo
J. Kinkienė (gyv. Pilviškiuo laidas skirtas Kanados ir JAV
se. Vilkaviškio raj.) labai dėkoja tautiečiams yra p a k e i s t a s .
ir džiaugiasi, gaudama regulia Transliacijos bus girdimos ir
riai „Draugą", kurį jai užsakė toliau tuo pačiu, būtent 7150
Vytautas
Šeštokas,
Los K.Hz. dažniu kasdien 6 vai. vak.
Angeles, CA. Ji rašo: „Mano Čikagos laiku.
šeima sveikina laikraščio
Tuo tarpu programa bus, kaip
redakciją su šv. Kalėdom ir
Naujais metais, ir linki didelės ir iki šiolei, nuo pirmadienio
sėkmės tokiame reikalingame iki penktadienio anglų kalba,
darbe — leidžiant įdomų o šeštadieniais ir sekmadie
niais lietuviškai. Radijo vado
laikraštį".
vybė Vilniuje yra gavusi
x Atsiprašymas. Aš atsipra daug užsienio lietuvių nusi
šau savo brolienę Stase už jos skundimų, kad jie yra skriau
garbės ir moralės pažeidimą. džiami negirdėdami gimtosios
kalbos iš pačios Lietuvos.
T.M.
(ak) Atrodo, kad radijo vadovybė yra
pasiruošusi keisti dabartines
x Su Naujais 1994-ais Me programas ir žinias perduoti
tais noriu nuoširdžiai pasvei lietuviškai. Norint ateities
kinti P. Romą Pukštį, P. Andrių Vilniaus radijo laidas išgirsti
Pukštį, jų šeimas ir visus lietuvių kalba, radijo klausy
„Transpak" darbuotojus. Ačiū tojai rašykite tuo reikalu šiuo
jums už išsiųstą tūkstanties adresu: Vilniaus Radijas užsie
svarų knygų siuntą, adresuotą niui, 2674 Vilnius, S. Konarskio
į Lietuvą, Vydūno Vardo 49. Telefonas 562627, Fax
vidurinei mokyklai Šilutėje, už 660526.
kurios persiuntimą neėmėte už
Bronius Siliūnas
mokesčio. Su nuoširdžia padėka
— Viktorija Vėtrinienė.
x Bendros Lietuvos —
(sk)
Didž. B r i t a n i j o s į m o n ė s
x KAUNE, Laisvės Alėjoj BALTIC CLIPPER LTd fi
parduodami 3-4 kamb. BUTAI: nansų skyriui reikalinga trys
iždininko-ės,
1903 statyba - 1993 remontas. d a r b i n i n k a i :
Aukštos lubos, medinės grindys, kompiuterio spec. ir vyr. buhallangu į Alėją - kaina $40.000 terio-ės. Kviečiame kreiptis į V.
JAV. Kreiptis tel. 3703-22-8656 Skruodį, A. Paliulį Kaune tel.
arba 3707-201-296 - FAX 3707-22-8656 arba 3707-201-296
- FAX 3707-223471.
3707-223471.
(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.

„Mergeiė, žirgelis, raitužėlis..." Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus vaikų kambaryje smagiai
leidžia laiką Čikagos Lituanistinės mokyklos mokinai 'šiuo atveju — mokinės): Stefutė Utz, Laura
Dainytė ir Eglė Milavickaitė.
Nuotr. Dano Lapkaus

medžiagą papildė pokalbiai su
lituanistinio švietimo vete
ranais A. Dunduliu, J.
Kavaliūnu, J. Masilioniu, J.
Plaču bei Lemonto litua
mokyklas, Lemonto Maironio, nistinės mokyklos direktore
Čikagos K. Donelaičio, Da Egle Novak. Pokalbiai su šiais
riaus-Girėno, Omahos, Los j žmonėmis buvo įrašyti į
Angeles Šv. Kazimiero, St. juosteles.
Mokslininkas iš Vilniaus
Petersburgo Saulės. Vašingtono
K. Donelaičio, Philadelphijos V. sako, kad jo sėkmingas darbas
Krėvės ir kitas lituanistines mo Čikagoje buvo įmanomas, pade
kyklas. Jis studijavo mokyklų dant prof. dr. Jonui Račkauskui,
metraščius, laikraščius, įvairių . LTSC pirmininkui, ir jo bendra
posėdžių protokolus, mokymo : darbiams.
Dr. Kęstutis Pečkus yra įsi
programas, vadovėlius ir kitus
tikinęs, kad išeivijos lituanis
dalykus.
Dr. Pečkus domėjosi ALVUDo tinis švietimas turi būti neatski
atsiradimu ir jo pedagoginės riama Lietuvos švietimo ir peda
veiklos momentais Jis taip pat goginės minties istorijos dalis.
rinko medžiagą apie išeivijos Tai jis stengsis parodyti savo bū
lituanistiniam švietimui pasi simoje knygoje.
arza
šventusius žmones: A. Rūgytę,
S. Barzduką, V. Liulevičių, P.
Maldeikį, I. Malėną. D. Velička
Yra pasitaikę, kad nuo au
ir kitus. Jis taip pat rado įdo tomobilio numerių lentelių va
mios medžiagos apie lituanis gys nulupa naują registracijos
tines mokyklas Australijoje, lipinuką su registracijos data.
Kanadoje. Italijoje ir Vokie Tuomet automobilio savininkas
tijoje.
priverstas pirkti naują lipinuką.
Tyrinėtojas iš Vilniaus taip jei nenori užsipelnyti pabaudos.
pat analizavo LTSC esantį Valstijos sekretoriaus įstaigos
Vokietijos DP stovyklų archyvą; pataria, prieš užklijuojant naują
Ambergo. Detmoldo, Ingolstad- lipinuką, nulupti visus senuo
to, Scheinfeldo ir kitų mokyklų sius, tuomet vagims bus sun
istorijas, Lietuvių Tremtinių kiau naująjį nuplėšti. Kai nau
Bendruomenės Švietimo valdy jas lipinukas jau tvirtai prilipin
bos ir skyrių darbą bei pokario tas, galimąjį per vidurį perrėžti
L i e t u v o s jaunimo Vakaru aštriu skutimosi peiliuku — va
Europoje tautinius polėkius. gis negalės jo taip lengvai
Vokietijos DP stovyklų archyve nukrapštyti. Jeigu lipinuką pa
rasti dokumentai apie V. Cižiū- vogė, automobilio savininkas
no, A. Liaugmino, P. Maldeikio gali gauti jam pakaitalą už i
ir A. Paplausko-Ramūno peda dol. artimiausioje valstijos sek
goginę veiklą papildys jų retoriaus įstaigoje, tik reikia
nusinešti automobilio registra
biografijas.
cijos
dokumentą.
Dr. Pečkaus surinktą istorinę

IŠEIVIJOS LITUANISTINIO
ŠVIETIMO TYRINĖTOJAS IŠ
VILNIAUS
Sausio 8 d., po beveik dviejų
mėnesių Lituanistikos tyrimo ir
studijų centre, dr. Kęstutis Pečkus grįžta į savo darbovietę —
Vilniaus Pedagoginį universi
tetą. Čikagoje jis rinko
duomenis savo knygai apie
išeivijos lietuvių švietimą ir žy
miuosius, šiam darbui pasišven
tusius, žmones. Į LTSC, kur
gavo visą išlaikymą svečių
mokslininkų bendrabutyje, jis
atvyko, padedant Atviros Lietu
vos fondui.
Dr. Pečkus Vilniaus Pedago
giniame universitete skaito
Lietuvos ir visuotinės peda
gogikos istorijos paskaitas. Be
kitų mokslinių darbų Lietuvo
je jis yra paskelbęs straipsnių
apie prof. dr. A. Liaugminą ir
prof. dr. A. Paplauską-Ramūną.
Keli dr. Pečkaus studentai rašo
savo diplominius darbus apie
išeivijos pedagogus.
Svečias iš Vilniaus LTSC
rinkiniuose rado daug įdomių,
Lietuvoje dar mažai žinomų,
išeivijos švietimo istorijos faktu.
Jis susipažino su JAV lituanis
tinio švietimo sąjūdžio pradžia
XIX a. viduryje bei JAV Lietu
vių Bendruomenės ir kitų
pastangomis ugdyti išeivijos
jaunimo tautinius jausmus,
meilę bei pagarbą tėvų gimtinei
ir mokslui.
Dr. Pečkus išsamiai susipaži
no su daugelio švietimo ins
titucijų veikla. LTSC rėmuose
veikiančio Pasaulio Lietuviu
archyvo rinkiniuose jis rado
daug įdomios medžiagos apie
Pedagoginį Lituanistikos ins
titutą Čikagoje. Bostono ir Čika
gos aukštesniąsias lituanistines
x LEMONTE, PL centre,
TRANSPAK įstaiga veikia
kiekvieną savaitę: penktd. 3 v.
p.p. - 7 v.v., šeštd. 10 v.r. • 3 v.
p.p.. sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p.
Tel. 708-257-0497 a r b a 312436-7772
(sk)
x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniauskienei, TravelCentre,
Ltd., tel. 708-526-0773.
(sk)
x Istorinis popiežiaus vizi
tas Kaune! Aukštos kokybės,
dviejų su puse valandų ilgumo
spalvotą vaizdajuostę (VHS) da
bar galite užsisakyti pas In
ternational Historic Films. Inc.,
skambinant tel. 312-927-2900
raštu, arba asmeniškai atvyk
dami į mūsų raštinę, 3533 S. Ar
cher A ve., Chicago, IL 60609.
Kaina tik $19.95 ir $4.50 už
persiuntimą. Mes priimame
čekius ir Visa/Mastercard kredi
to korteles. Sav. Petras Berno
tas.
(sk)

Jauni lietuviai, atvykę stu
dijuoti, stažuotis ar dirbti, š.m.
lapkričio 21 d. susirinko pas
kun. J. Petrošių ir aptarė
jaunimo sambūrio Prancūzijoje
steigimo reikalus. Paryžiuje ir
jo apylinkėse šiuo metu mokosi
apie 50 lietuvių. Sambūrio
pirmininku išrinktas Rolandas
Muleika. Jų susirinkimai vyks
reguliariai kas mėnesį Ecole des
Francs-Bourgeois patalpose —
21, rue Saint Antoine, 75004
Paris. Pirmas susiėjimas įvyks
sausio 23 dieną.
Ugnė Karvelis š.m. spalio 25
d. paskirta Lietuvos atstove prie
UNESCO.
Lietuvos maldininkai Liurde. Jean BIGOT iš Le Mans
pastangomis š.m. rugpjūčio pa
baigoje 72 maldininkų grupė at
vyko į Liurdą, kur jiems talki
no Denise Berruer-Brusokaitė,
gyvenanti La Croix-Avranchin
(Manche).
Lietuvių b e n d r u o m e n ė s
Prancūzijoje darbuotojų su
važiavimas rengiamas 1994 m.
sausio 8-9 d. Bus aptarta
tolimesnė Pr. 1. bendruomenės
veikla.
„Les Amis de Milosz" drau
gijos metinis susirinkimas
įvyko gruodžio 11 dieną. Pagal
O. Milašiaus tekstus gruodžio
mėnesį buvo rodomas vai
dinimas „Herbe d'hiver, neigė
d'ete" Alexandre Durnas teatre
Saint-Germain-en-Laye.
Kompozitorius O. Bala
kauskas, Lietuvos ambasado
rius Prancūzijoje, ir G. Gapšys
š.m. lapkričio 6 d. skaitė pa
skaitas apie dabartinę lietuvių
muziką l'Academie Polonaise
centre. Po paskaitų buvo pianis
tės M. Rubackytės rečitalis.
Pianistė Birutė Vainiūnaitė, Vilniaus muzikos aka
demijos profesorė, š.m. gruodžio
5 d. koncertavo Paryžiaus Saint
Merri bažnyčioje.

JAV
Spalio 17 d. Miami Lietuvių
klube lankėsi ekonomikos
mokslų daktaras, Kauno V. D.
un-to prorektorius prof. Povilas
Zakarevičius, kuris yra pakvies
tas Floridos Atlantic un-teto. Jis
papasakojo apie VDU atkūrimą,
veiklą ir ateities planus.
Spalio 31 d. Miami, FL. buvo
pamaldos už mirusiuosius. Šv.
Mišias aukojo ir pamokslą
pasakė pranciškonų provinciolas Placidas Barius iš
Kennebunkport.
Po pamaldų klubo patalpose
pietų metu Virginija Dubauskienė padarė pranešimą
apie „Tėvynės sąjungos" —
Lietuvos Konservatorių partijos
organizavimą, veiklą ir planus.
I ją įstojo būrys Miami klubo
narių ir jos rėmėjai surinko
aukų tos partijos suvažiavimui
Vilniuje paremti. Svečias,
Kauno miesto Tarybos pirm.
Vigintas Grinius papasakojo
apie Lietuvos ūkinį ir politinį
gyvenimą.

salėje. Dalyvavo beveik visos
narės, kelios viešnios ir du kuni
gai: St. Ropolas ir M. Čyvas.
Programa buvo įdomi. Pirmu
punktu buvo kuopos kapeliono
kun. St. Rapolo paskaita, kurio
je jis išsamiai ir labai vaizdingai
apibūdino dvasinę Kalėdų
švenčių ir papročių reikšmę. Po
paskaitos kalbėjo Vanda
Vaitkevičienė, kuri supažindino
susirinkusias su kalėdiniais
papročiais ir tradiciniais bū
rimais. Kuopos pirm. V. Leš
činskienė perskaitė raštą, gautą
iš Centro valdybos. Pabaigoje
visi pabendravo prie užkandžių
ir pyragų stalo. Išsiskirstė,
viena kitai linkėdamos sveikų,
linksmų švenčių.
Boleslovas (Bill) Bielevičius, gyv. Somerdale, NJ, mirė
1993 m. lapkričio 8 d., lanky
damas savo dukterį Klaipėdoje.
Gimęs 1914 m. Kaune, į JAV at
vyko 1950 m. ir apsigyveno New
Jersey valstijoje. \ Lietuvą bu
vo nuvykęs pernai metų spalio
28 d. Karo metu pasitraukęs į
Vokietiją, iki emigracijos į JAV
gyveno Hannoveryje.
Daytona Beach, FL Lietu
vių klubo metinis susi
rinkimas sausio 9 d., tuoj po
lietuviškų pamaldų, vyks
parapijos salėje, Ormond Beach.
Valdyba pateiks metinę veiklos
apžvalgą. Po to bus renkama
ialis valdybos. Šiuo metu
klubui vadovauja Gediminas
Lapenas.

Dr. Jonas Gumbelevičius.

PAGERBTAS LIETUVIS
Kiekvienais metais JAV Ka
ro aviacijos vadovybė išrenka
pasižymėjusį gydytoją ir pa
skelbia tų metų medicinos kari
ninkų „Medical Officer of the
Year". 1993 metais taip buvo
p a g e r b t a s pik. dr. Jonas
Gumbelevičius. įvertinant jo
pastangas aptarnauti bet kurios
JAV aviacijos bazės ligoninę,
kur reikalingas pediatrikos šir
dies ligų specialistas.
Šalia tų pareigų dr. Gumbele
vičius yra Vyriausio kariuome
nės gydytojo (Surgeon General)
konsultantas ir pediatrikos pro
fesorius bendrų sveikatos patar
navimų centre, Washington,
DC. Dr. Gumbelevičius taip pat
dėsto pediatrikos kardiologiją
California universiteto me
dicinos fakultetuose Davis ir
San Francisco miestuose bei
vadovauja pediatrikos kardiolo
gijos skyriams Kaiser ligoni
nėje, Sacramento, CA.
N e p a i s a n t , kad einamos
atsakingos pareigos nepalieka
daug laisvo laiko, dr. Jonas
Gumbelevičius nepamiršta ir
lietuviškų reikalų. Vertingų
knygų siuntomis padeda
Vilniaus universitetui, dosniai
remia lietuviškas organizacijas.
Juozas Bričkus

Miami Lietuvių klubas liū
di netekęs dviejų savo veiklių ir
ilgamečių narių. Spalio 9 mirė
klubo direktorius Zigmas Ra
manauskas, o lapkričio 22 amži
nybėn iškeliavo direktorius,
buv. klubo valdybos pirmi
ninkas ir nuolatinis jos darbuo
tojas Petras Šilas.
St. Petersburgo, FL, Šv.
• Jeigu šiuo metu negalite
Kazimiero misijos visuotinis na
grįžti
į Lietuvą, pasiųskite ten
rių susirinkimas šaukiamas
bent
savo
„Draugą".
sausio 4 dieną, antradienį, 2
vai.p.p. Lietuvių klube. Bus
Advokatas Gibaitis
įvairūs pranešimai, aptarti
einamieji reikalai ir papildytas
6247 S. Kedzie Ave.
komitetas. Visi kviečiami daly
Chicago, IL 60629
vauti.
Po
susirinkimo
kavutė.
Tel. 1-312-776-8700
Marija Domanskytė uždega žvakute už Pal. Jurgio Matulaičio misijos ir
LARK Moterų s-gos 76-tos
Pasaulio lietuviu centro Lemonte narius LB Lemonto apylinkes kūčiose
Virs 20 metq praktikos
kuopos kalėdinis pobūvis įvyko
gruodžio 17 d.
civilinėse įr kriminalinėse bvlose
Nuotr. B. Kronienės gruodžio 2 d. Florida Power

'

