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Lietuva nėra Sovietų
Sąjungos paveldėtoja

Žinios iš Lietuvos — Elta

Pridėtinės vertės
mokestis atidėtas
Vilnius, kovo 7 d. (Elta) Šeštadieni įvykusiame Lietuvos
pramonės įmonių atstovų ir vy
riausybės atstovų susitikime
buvo nutarta atidėti pridėtinės
vertės mokesčio įvedimą ir koj
kas nesvarstyti atidėjimo ter
mino. Tam pritarė susitikime
dalyvavęs prezidentas Algirdas
Brazauskas.
Pagrindinė problema, susijusi
su šio mokesčio įvedimu, mi
nistro pirmininko Adolfo Šleže
vičiaus nuomone, „apyvartinių
lėšų poreikio didėjimas".
Siekiant jo išvengti, jau nutar
t a neapmokestinti energetikos
išteklių, atidėti perkamų impor
tinių žaliavų apmokestinimą.
Premjeras sutiko, kad, įsiga
liojus šiam mokesčiui, kainos
šalyje padidės. Tačiau jis sakė,
kad šio įstatymo įdiegimas —
neišvengiamas.
Susitikime taip pat buvo
sutarta, kad artimiausiu metu
vėl bus leisti atsiskaitymai už
sienio valiuta. Pasak Finansų
ministro Eduardo Vilkelio, įsis
kolinusių įmonių delspinigių
procentus numatyta sumažinti
nuo 0.5% iki 0.3%.
Pramonininkai pažymėjo, kad
lito kurso stabilumas yra dirb
tinis ir aiškiai per aukštas.
Rumunijos p r e z i d e n t a s
lankosi Lietuvoje
Šiandien į Vilnių su dviejų
dienų oficialiu vizitu atvyko
Rumunijos prezidentas Ion IIiescu. Rumunijos prezidentą
lydi devynių asmenų vyriausy
binė delegacija, tarp jų —
valstybės ministras Teodoras
Melescanu, prekybos ministras
Cristian Ionescu, kiti oficialūs
asmenys.
Vilniaus aerodrome prie lėk
tuvo trapo Rumunijos preziden
tą pasveikino prezidentas Algir
das Brazauskas. Svečią taip pat
sutiko užsienio reikalų minis
t r a s Povilas Gylys, Finansų
ministras Eduardas Vilkelis,
ryšių ir informatikos ministras
Gintautas Žintelis, prekybos ir
pramonės ministras Kazimieras
Klimašauskas, ambasadorius
Justas Paleckis, Rumunijos rei
kalų patikėtinis Lietuvoje Nicolae Craciunas, užsienio Šalių
atstovai Lietuvoje.
Iš aerodromo nuvyko į An
t a k a l n i o kapines. Lietuvos
laisvės gynėjų memoriale, prie
paminklų žuvusiems 1991 metų
sausio 13 dieną ir Medininkų
muitinėje prezidentas Iliescu
padėjo vainikus.
Seimo rūmuose įvyko Lietu
vos ir Rumunijos prezidentų
pusvalandžio privatus susi
tikimas.
Po to prezidentūros salėje
įvyko valstybės vadovų vado
vaųjamų delegacijų susitikimas.
Po susitikimo trumpame ne
planuotame pasikalbėjime su
Lietuvos ir Rumunijos žurnalis
tais prez. Algirdas Brazauskas
pasakė, kad prezidentų pokalby
j e buvo aptarti abiejų šalių už
sienio politikos ir vidaus gyveni
mo klausimai. Jis pabrėžė, kad
abi šalys yra daug kuo panašios:
ir Lietuva, ir Rumunija spren
džia ekonominių reformų, priva
tizacijos problemas. Prez. Bra
zauskas taip pat minėjo, jog
daug bendrų tendencijų yra ir
valstybių užsienio politikoje.
Pavyzdžiui, abi šalys teikia prio
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ritetą geriems santykiams su
kaimyninėmis valstybėmis.
Kalbėdamas apie Lietuvos
ekonominę būklę, prezidentas
sakė, jog didėja eksportas į
Vidurio ir V aka. ų Europos ša
lis. Jis taip pat pabrėžė trijų
Baltijos valstybių siekį vien
ingiau veikti, būti nepriklau
somomis nuo žaliavų importo iš
Rytų. Algirdas Brazauskas iš
reiškė viltį, kad šioje kelionėje
Rumunijos prezidentą lydintys
valstybinių ir privačių įmonių
vadovai ras verslo partnerių
Lietuvoje.
Rumunijos prez. Ion Iliescu
pokalbyje pažymėjo, kad Lietu
vą ir Rumuniją sieja noras su
tvarkyti santykius su kaimy
nais taip. kad jie netaptų
įtampos židiniu nei dabar, nei
ateityje. Aukštasis svečias papa
sakojo apie jo šalies bendradar
biavimą su Vengrija, Moldova.
Jis akcentavo, kad Rumunija
yra labai suinteresuota konflik
to buvusioje Jugoslavijoje su
reguliavimu. Ion Iliescu išreiškė
viltį, jog pokalbį apie Lietuvai
ir Rumunijai aktualias prob
lemas prezidentui pratęs Crans
Montana forume, vyksiančiame
balandžio mėnesį Bukarešte.
Rumunijos prezidentas ir jį ly
dintys asmenys taip pat susitiko
su Seimo pirmininku Česlovu
Juršėnu, kitais Seimo vadovy
bės nariais. Rumunijos prezi
dento garbei buvo surengta
iškilminga vakarienė. Jos metu
Algirdas Brazauskas pasakė,
kad Lietuvos ir Rumunijos san
tykiai įgavo naują impulsą — vi
zitas paskatino ir atvedė prie
sėkmingo Lietuvos-Rumunijos
tarpvalstybinių sutarčių pasira
šymo, jų tarpe ir politinės sutar
ties.
Nelaimė Kalvarijų turguje
Sekmadienį Vilniuje, Kalva
rijų turgavietėje, nuvirtęs vie
nas iš prekybos paviljonų sužei
dė apie 10 žmonių.
Suvirintas metalinių kon
strukcijų šiferiu dengtas kar
kasas neišlaikė sniego svorio
ir užgriuvo ant kelių dešimčių
į Kaziuko mugę susirinkusių
prekiautojų ir pirkėjų. Nelaimės
vietoje buvę vyrai skubiai iš po
griuvėsių ištraukė nuolaužų už
spaustus žmones.
Kaip informavo Vilniaus grei
tosios pagalbos stotyje, į nelai
mės vietą iš karto po nelaimės.
1:29 vai. p.p. buvo nusiųstos
keturios greitosios pagalbos
brigados. Jos aptvarstė sužeis
tuosius ir išvežė labiausiai
nukentėjusius.
Greitosios pagalbos stoties
vyriausioji pamainos gydytoja
sekmadienio vakarą patikslino,
kad medicininė pagalba buvo
suteikta trims vyriškiams ir
dviem vienuolikmetėms mer
gaitėms.
Pasak medikų, labiausiai nu
kentėjo 57 metų Naujosios
Vilnios gyventojas. Jis iš pra
džių buvo paguldytas Vilniaus
šv. Jokūbo ligoninės traumato
logijos skyriuje. Gydytojai jam
nustatė stuburo kompresinį lūžį
ir, iškilus būtinybei nedelsiant
operuoti, ligonis išvežtas į
Kauno klinikų neurochirugijos
skyrių. Jo būklė sunki.
Kitas 60-metis vilnietis sulau
žytu šonkauliu paguldytas
Raudonojo kryžiaus ligoninėje,

Landsbergis primena Rusijos pažadą
atlyginti žalą Lietuvai

Beidžinge, Kinijoje, policija budi prie žymiausio Kirujos disidento, demokratijos puoselėtojo Wei
Džingšeng raštinės, ji areštavus penktadienį ir laikius kalėjime 30 valandų. Po to jis išvyko į
užsienį. Vos savaitei prieš JAV valstybės sekretoriaus Warren Christopher atvykimą j Kinija
kalbėtis dėl palankaus prekybinio statuso atnaujinimo, Kinija pradėjo suiminėti disidentus.

Opozicija nori, kad Lietuva
atidarytų rinką Europai
Vilnius, kovo 3 d. — Lietuvos
Seimo opozicijos spaudos atstovė
Rasa Rastauskienė paskelbė Tė
vynės Sąjungos (Lietuvos Kon
servatorių) partijos pasisaky
mą apie Lietuvos dalyvavimą
vasario 28 d. pasibaigusią
Lietuvos ir Europos Sąjungos
pasitarimų sesiją Briuselyje.
(Apie tai rašėme kovo 5 d.
„Drauge". - Red.).
„Tėvynės Sąjunga apgailes
tauja, jog Lietuvos Respublikos
vyriausybė nepateikė jokių
oficialių pasiūlymų neseniai
įvykusiame pirmajame derybų
su Europos Sąjunga dėl laisvos
prekybos sutarties raunde ir,
skirtingai,negu Estija, neatsi
sako iki šių metu pabaigos pa
naikinti prekybos su Vakarų
Europos šalimis barjerų, kurie
yra nenaudingi pirmiausia
mums patiems. Atidarymas sa
vo rinkos Europos Sąjungai —
tai ne parama Vakarų Europai,
bet būdas ten daugiau ir bran
giau parduoti savo prekes",
argumentą motyvuoja Tėvynės
Sąjunga.
Informaciniame pranešime
opozicinė partija nurodo, kurie
dabartinės valdžios veiksmai
atvedė prie pablogėjusios ekono
minės padėties: „Iki 1992 metų
pabaigos Lietuva beveik netai
kė importo muito mokesčių. Jie
buvo įvesti 1993 metais, kai dėl
netinkamos ekonominės politi
kos pablogėjo žemės ūkio ir pra
monės finansinė būklė. Užuot
aktyvinusi finansų veikimą, da
bartinė vyriausybė pasirinko
neefektyvią kainų didinimo ir
prekybos varžymo muito mokes
čiais ir kitomis priemonėmis poo trečiojo 50-mečio vyriškio
žaizdos muštinės. Jis po suteik
tos pagalbos išvyko namo.
Viena nukentėjusi mergaitė
sulaužyta koja paguldyta Santariškių ligoninėje. Kitai
krintančios metalo konstrukci
jos sumušė galvą ir koją.
Nelaimės priežastis tiriama.
Nors įvykio vietą apžiūrėjusių
Vilniaus policijos 1-ojo skyriaus
darbuotojų nuomone, nekelia
abejonių, kad metalo konstruk
cijų paviljonas nebuvo tinkamai
prižiūrimas ir sugniužo nuo
sniego svorio.

litiką. Dėl to eksportas į Vakarų
rinkas 1993 metų pradžioje su
mažėjo 45%, o tų pačių metų pa
baigoje šis sumažėjimas buvo
net 19%. Kartu dar labiau smu
ko gamyba ir vėl padioejo krašto

ūkio priklausomybė nuo Rusi
jos", informuoja konservatorių
partija.
„Tėvynės Sąjunga ragina Lie
tuvos Respublikos vyriausybe
aktyvinti derybas dėl laisvos
prekybos su Europos Sąjunga ir
remti atviros rinkos politiką",
pasisako Tėvynės Sąjungos (Lie
tuvos Konservatorių") partija.
1

LDDP gali tapti pavojinga
rezistencijos dalyviams
Vilnius, vasario 19 d. —
Seimo opozicinii4 frakcijų spau
dos konferencijoje vasario 18 d.
daugiausia dėmesio buvo skir
ta Seimo daugumos sprendimui
skirti Vytautą Skuodį Lietuvos
Gyventojų Genocido ir Rezisten
cijos Tyrimo Centro direkto
riumi, rašo „Lietuvos rytas".
K. Skrebys šį sprendimą įvar
dijo kaip LDDP pradėtos pro
vokacijos tęsinį ir, atkreipęs
dėmėsi i prez. Algirdo Brazaus
ko neseniai išsakytą mintį, kad
Lietuvoje vyravo tylioji rezis
tencija, teigė, kad LDDP nu
sprendė perrašyti istoriją. Jo
nuomone, greitai gali paaiškėti,
kad dauguma rezistencijos daly
vių buvo kriminalistai, kurie
žudė taikius rusų kolonistus,
nors, anot K. Skrebio, būtent re
zistentams turime dėkoti už da
bartinę demografine situaciją
Lietuvoje.
K. Skrebio nuomone, LDDP
pastaruoju metu daro viską, kad
išprovokuotų opoziciją, SKAT
bei politinius kalinius kokiems
nors antikonstituciniams veiks
mams ir galėtų pasinaudoti ren
giamu Nepaprastosios padėties
įstatymu.
A. Stasiškis žurnalistus infor
mavo, kad Vytautą Skuodį pa
skyrus genocido centro direk
toriumi prasidėjo nepageidau
jama akcija — iš visų rajonų
suvažiavę politiniai kaliniai
blokuoja šį centrą. Tai, jo nuo
mone, dar labiau gilina visa
pusišką krizę Lietuvoje.
Priminęs, kad užsienio skola
kiekvienam Lietuvos gyventojui
jau siekia beveik 700 litų, o
derybos dėl RUSUOS karinio tran
zito neatitinka Lietuvos inte
resų, A. Stasiškis teigė, jog
„LDDP valdymas darosi ne tik
žalingas, bet ir pavojingas", ir
siūlė galvoti apie pirmalaikius

rinkimus.
B. Gajauskas sakė, kad opo
zicija nenuleis rankų, nes ..tęsti
kovą dar yra daug galimybių".
Jis taip pat siūlė Lietuvoje
surengti komunistų partijai
„antrąjį Niurnbergą" ir teigė,
jog kitos Rytu Europos šalys
tam jau rengiasi.

Vilnius, kovo 7 d. — Lietuvos
Seimo opozicijos vadas Vytautas
Landsbergis pirmadienį paskel
bė pareiškimą, kuriame pasisa
ko prieš bet kokias diskusijas,
siekiant pakartotinio pripaži
nimo Baltijos šalių okupacijos,
motyvuodamas, jog pati Rusija
jau yra pripažinusi Lietuvos
okupaciją, tad tolimesnių dis
kusijų kėlimas tik kels prob
lemas.
Pareiškimą pradeda, primin
damas Rusijos atsakomybę
Lietuvai:
„Rusija yra pasiskelbusi So
vietų Sąjungos paveldėtoja, ir
kai kuriais svarbiais atžvilgiais
tarptautinė bendrija su tuo su
tiko, pavyzdžiui, pripažindama
Rusijai buvusią Sovietų Sąjun
gos vietą Jungtinėse Tautose.
Kitais daliniais atvejais, kaip
antai branduolinio ginklo nuo
savybės klausimu, keturios bu
vusios Sovietų Sąjungos respub
likos sprendžia jį kaip keturios
paveldėtojos, kiekviena savo suveneriu sprendimu".
.Lietuva yra ne .postsovietinė
respublika', bet Sovietų Sąjun
gos 1940 m. aneksuota valstybė,
1990 m. vėl atkūrusi nepriklau
somybę. Ji ne kartą aiškiai pa
reiškė, jog nėra ir negali būti So
vietų Sąjungos teisių ir įsiparei
gojimų paveldėtoja, bet yra nuo
Sovietų Sąjungos agresijos ir

sovietizacijos nukentėjusi šalis,
tvirtai ir pagrįstai siekianti
atitinkamos kompensacijos".
„1991 m. liepos 29 d. sutartimi
Rusija pripažino Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo aktus ir
pasmerkė Sovietų Sąjungos
įvykdytą aneksiją. 1992 m.
birželio 14 d. Lietuvos piliečių
referendume buvo tvirtai pa
reikšta suvereni nuostata, kad
Rusija, pati pasiskelbusi Sovie
tų Sąjungos paveldėtoja, perėmė
ir atsakomybę už okupacijos ža
lą Lietuvai, kuri turi būti atly
ginta".
„Dėl tų visų aplinkybių dabar
stebėtinai atrodo informacija,
jog Lietuvos prezidentas ketina
artėjančiame Baltijos šalių
viršūnių susitikime svarstyti, ar
Lietuva ir kitos Baltijos šalys
buvo Sovietų Sąjungos okupuo
tos, ar ne, galbūt net kreiptis į
pasaulį dėl pakartotinio tos oku
pacijos pripažinimo".
„Kokie ir kurie Baltijos šalių
diplomatai arba Rusuos lobistai
Vilniuje tą besiūlytų, jau vien
abejonė okupacijos faktu reikštų
didžiulį mūsų valstybės intere
sų pažeidimą ir jos pagrindinių
nepriklausomybės dokumentų
peržengimą. Lietuvos pre
zidentas negali būti įtrau
kiamas į tokius pavojingus ma
nevrus", baigia pareiškimą
Vytautas Landsbergis.

Tranzito koridorių pasiūlė
Jungtinės Tautos

nebeliko tokių šalių, kurioms
Vilnius, vasario ! 9
Lietuvos darbo grupės deryboms reikėtų pasirašyti panašius
su Nepriklausomų Valstybių susitarimus.
Panaudojus šią sutartį kaip
Sandraugos šalimis vadovas
Virgilijus Bulovas vasaric 18 d. pavyzdį, pasak Virgilijaus
pareiškė nusistebėjimą spaudos Bulovo, būtų galima į koridorių
parašymais apie Rusijos karinį pritraukti Rusiją, Baltarusiją iš
tranzitą per Lietuvą, -aso ..Lie vienos pusės bei Vokietiją ir
kitas šalis — iš kitos. Jo tei
tuvos rytas".
Pradėdamas spaudos konfe gimu, kol kas visa tai yra tik
Aptarti Lietuvos
idėjos.
renciją, jis paneigė spauc
santykiai su išeivija išsakytą mintį, kad keleivinius Kalbėdamas apie karinio
tranzito problemą, Bulovas tei
Vilnius, kovo 4 d. (AGEP> — Rusijos traukinius per Lietuvą gė, jog , ją ne mes išprovoka
Viename Seimo kabinetų susi lydės vienas neginkluotas pa vome". Pasak jo, Lietuva vidu
rinkę įvairių valstybinių ir sienietis. V. Bulovas teigė, kad je dar nėra pasirengusi šios
visuomeninių institucijų ats tai darys speciali ginkluota problemos svarstymui. „Mes
tovai kovo 1 d. bandė aptarti palyda. Ji turės garantuoti, kad dar nesame susitarę dėl kai
Lietuvos ir išeivijos bendra nebūtų nesankcionuotu sustoji kurių esminių dalykų, už
darbiavimo būklę, problemas mų, įlipimų bei išlipimų, nebūtų kuriuos mus jau kritikuoja",
kontrabandos.
bei jų sprendimo būdus.
Lietuvos derybų grupės vado sakė jis.
Susitikime dalyvavo Pasaulio
Jo teigimu, Lietuvai dar rei
Lietuvių Bendruomenės atsto vas pabrėžė, kad reikia atskir kia apibrėžti, ką reikėtų laikyti
vas Lietuvoje Juozas Gaila, vy ti dvi problemas — „korido kariniu kroviniu, nes, pavyz
riausybės patarėjas išeivijos riaus" ir Rusijos karinio tran džiui. Danijoje be ginklų
klausimais S. Stungurys. Kul zito. ,,Koridoriaus" sąvoka, vežamas tankas yra komercinis
tūros ir švietimo ministerijos pasak jo, atsirado po konsul krovinys. Tik išsprendus šias ir
ryšių su tautiečiais skyriaus vir tacijų su Jungtinių Tautų eks kitas technines problemas, bei
šininkas A. Antanaitis, Mažo pertais ir susipažinus su penkių parengus atitinkamus doku
sios Lietuvos reikalų tarybos Afrikos valstybių sudaryta mentus, specialistai, dalyvau
atsakingoji sekretorė D. Baka- „Šiaurės koridoriaus sutar jant, pasak Bulovo, ir opozicijos
timi". „Liūdna, bet mums rei
nienė ir kiti.
atstovams, galėtų priimti vie
S. Stungurio nuomone, di kia iš jų mokytis", sakė V. Bu nokį ar kitokį sprendimą.
džiausias dėmesys šiuo metu lovas, nes, anot jo, Europoje jau
Tai, jo teigimu, bus padaryta
yra nukreiptas į Rytuose gyve
per artimiausias dvi savaites,
nančią išeiviją. Didžiausia prob
— Lietuvos Rašytojų sąj. išlei nes vasario 17-osios vakare jau
lema yra butų sugrįžtantiems do Salomėjos Nėries eilėraščių, buvo gautas Rusijos siūlomas
tremtiniams ir politiniams rašytų 1941-1944 metais, knygą projektas, kuriame, V. Bulovo
kaliniams statyba. Pernai buvo „Prie didelio kelio". Po penkias nuomone, bus siūlomas „Dan
užregistruota apie 500 norinčių dešimties metų išėjo knyga to cigo koridorius".
grįžti į Lietuvą žmonių, tačiau kia, kokią ją sudėjo poetė.
tik 70 butų buvo pastatyta.
Knygoje nėra nežinomų eilė
Vyriausybė tačiau stengiasi raščių, tačiau spausdinamos au
padėti grįžtantiems. Jiems tentiškos jų redakcijos, kuriose
KALENDORIUS
suteikiama socialinė parama, nėra vėliau į eilėraščius įspaus
Kovo 8 d.: Šv. Jonas Dievo;
apmokamos persikėlimo išlai tų sovietiškumo ženklų. Siame
dos. A. Antanaičio nuomone, poetės sudarytame rinkinyje Beata, Kovas, Vaižgantas,
daug problemų atsiranda dėl to, nėra kai kurių eilėraščių, kurie Gaudvilė.
kad įvairių organizacijų ir ins buvo sudėti į pokario metu iš
Kovo 9 d.: Šv. Pranciška Roleistą
knygą
„Lakštingala
ne
mietė; Domininkas, Žygintas,
titucijų veikla nekoordinuo
gali nečiulbėti"
Visgaila.
jama.
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SVEIKATOS APSAUGA
LIETUVOJE
GYD. D A L I A GIEDRIMIENĖ, P H D
Pasaulyje nėra šalies, kurioje
sveikatos apsauga b ū t ų ideali.
N e t ir labiausiai išsivysčiusios
šalys, kaip JAV, Anglija a r J a 
ponija, turi daug problemų šioje
srityje ir y r a priverstos daryti
d a u g pakeitimų. Lietuvai t a i
d a r aktualiau ir sunkiau, nes
sveikatos apsaugos reformavi
m a s susijęs su visuomeninės
santvarkos pasikeitimu ir vis
t e b ė r a neatskiriama nuo poli
t i n ė s situacijos ir ekonominės
būklės keitimosi.
K a s gi vyksta dabar, kai Lie
t u v a jau 3 metai nepriklauso
ma?
Š t a i pavyzdys iš vienos didelės
rajono centrinės ligoninės Aly
tuje (..Alytaus N a u j i e n o s " ,
1993.VIII.il>.
1993 m. S. Kudirkos centrinei
ligoninei buvo skirta 4558260
litų. Iki rugpjūčio mėn. buvo
g a u t a ir jau sunaudota 3392426
lt. P r a k t i š k a i šių lėšų užtenka
t r i m s metų ketvirčiams ir t i k
būtiniausioms bei minimaliau
sioms reikmėms. Iš visų pinigų
426720 litų skiriama medika
mentams. 534988 ligonių maiti
nimui. 839090 — vieno mėnesio
darbuotojų
atlyginimams.
Mėnesinis vidurkis gydytojų
atlyginimo — 144 litai, med.
seserų — 9 3 . sanitarių — 78
litai. (1 dol. = 3.5 litai).
Ligoninėje 849 lovos. Pernai
joje gydomas 17051 ligonis.
M:rė — 254. Gimė — 1525 nauja
gimiai, iš jų 18 negyvi. Operuoti
— 3385 ligoniai.
Vienos dienos ligonio mitybai
skiriama 1,61 lito, o medika
m e n t a m s — 0.72 lito.
Mieste, o tuo pačiu laiku ir li
goninėje, buvo nutrauktas karš
to v a n d e n s tiekimas. Chirurgi
jos skyriaus gydytojai nervinasi.
Apgailėtinos sąlygos j u o s irgi
įvarė j kampą. — tapo neįmano
ma dirbti. „Atveža senelius iš
kaimo sužalotus, t r a u m u o t u s .
Visi nesiprausė. Nėra nei eterio,
nei jodo. nuskausminti — novokaino, antibiotikų, tvarsčių y r a
tik minimalus kiekis. P e r dieną
reikia operuoti kelis ligonius,
tai lakstyk su puodais karšto
vandens".
P r i e š operaciją rankoms pa
ruošti nėra reikiamų skiedinių.
Chirurgai 10 minučių r a n k a s
laiko šaltame vandenyje ir
šveičia jas kažkokiu batų šepe
čiu s u ūkišku muilu, paskui
užgeltomis rankomis i m a skal
pelį. Situacija liūdna. Vyr.
gydytojas padėti negali. Jeigu
taip b u s ir toliau — bus galima
atlikti tik skubias operacijas.
Gaila, bet nei gydytojo, nei
seselės prie žaizdos nepridėsi. O
situacija panaši visose miestų ir
rajonų ligoninėse. Gal t i k Kau
no ir Vilniaus didžiosiose klini
kose yra kiek geriau. Bet ir čia
ne k ą lengviau ligoniams a r
dirbti gydytoju.
Štai Kauno klinikų kardiolo
ginėje klinikoje per v a s a r ą
ligoniu žymiai sumažėjo. Dau
gumą j ų greitoji pagalba atveža
jau tik kritinėje būklėje, kada ir
gydytojai nieko padėti negali, o
kol dar galima būtų padėti,
d a u g u m a nesikreipia. Daugelis
pradėjo vengti ligoninės ir gydy
tojų, o ir laiko tam neturi.
Reikia rūpintis darbu, buto iš
l a i k y m u ir už ką nusipirkti
maisto a r rūbų. Nemažai ligo
ninės skyrių turi tuščias lovas
ir pradeda ieškoti ligonių.
Nors gydytojams t r ū k s t a
visko, bet jie dirba — norų ir
žinių turi pakankamai. Gydy
tojas turėtų būti sveikatos ap
saugos reformos ašis! Iš tikrųjų
jis beveik nieko pakeisti negali.

Jam belieka tik aukotis. Gaila,
bet gydytojo nuomonė dažniau
siai nereikalinga, nes visada
D R A U G O p r e n u m e r a t a m o k a m a iš anksto
yra vyresniųjų, aukštesniųjų,
metams '-a metu 3 men.
kurie valdo, tvarko ir, daž
JAV
$90.00
$50 00 $3000
niausiai, „viską žino". Ko
Kanadoje ir kitur
iL'.S > $100.00 $55.00 $35.00
mandinė valdymo sistema tebe
Tik š e š t a d i e n i o laida:
Partizanų palaikų perlaidojimas, Šiauliai, 1993 m. gegužės 15 d.
JAV
$50.00
$35.00
$2500
gyvuoja. Ji tvirta, sutvirtinta
Kanadoje ir kitur
(U.S.i $55.00
$35.00 $30.00
nenutraukiamais draugų ir gi
v i e m s gydytojams t r u k d y t ų , o
L'žsakant į I i e t u v ą —
PERINATALINĖ
minystės ryšiais ir, atrodo, jie buvo valstybės apvogti. Tegu
Oro
paštu
S5O0.00 $250.00
ne padėtų, o žalia šviesa, k a i p
PROGRAMA LIETUVOJE
greitai nepasikeis. Šios sistemos nors medicininė pagalba j i e m s
Tik šeštadienio laida
$160.00 $85.00
ir anksčiau, dega tik tiems,
Praėjusią s a v a i t ę Vilniaus
Paprastu paštu
$100 00 S55.00
paveiktas, gydytojas dažniau būtų kompensacija.
k u r i e turi gerus ryšius ir užta u n i v e r s i t e t i n ė j e S a n t a r i š k i ų
Privačios
medicinos
atsiradi
Tik
šeštadienio
laida
$55.00
$35.00
yra l i n k ę s p r i s i t a i k y t i a r
r i a n č i u s ,,dėdes". Daug ir kitų v a i k ų ligoninės auditorijoje
mas
Lietuvoje
j
a
u
ne
šių
m
e
t
ų
kentėti, negu rizikuoti ir viską
reiškinys, bet ribotos gydytojų s u n k u m ų : patalpų stoka, dide skaitė paskaitas Neonatologijos
prarasti.
• Redakcija straipsnius taiso
lės j ų nuomos, brangi aparatū klausimais iš Illinois universi
Valstybinė sveikatos apsau galimybės verstis privačia prak
•
Administracija
dirba
kasdien
savo nuožiūra. Nesunaudotų
ra. A r ne patogiau būtų ir medi t e t o Čikagoje dr. K r i s t i n e
gos sistema buvo paremta tik tika dar stabdo šį procesą. Lei
nuo S:30 iki 4:30. šeštadieniais
straipsniu nesaugo Juos grąžina
k a m s ir ligoniams, jei privatūs McCullouch. S u j a dalyvauja
nedirba
uk iš anksto susitarus Redakcija
vienu valstybiniu finansavimo dimus personalinėms įmonėms,
m e d i k a i galėtų dirbti vienose programos koordinatorė, LML
• Redakcija dirba kasdien nuo
už skelbimu turinį neatsako
akcinėms
bendrovėms
ir
licen
šaltiniu. Kažkada jis buvo visai
8:30-4:00: šeštadieniais nedirba
Skelbimų kainos prisiunčiamos
patalpose, sakykim, buvusiose atstovė P r a n ė Šlutienė. Nors
zijas
medicinos
darbuotojams
neblogas, o d a u g k a m net labai
gavus prašymą.
valstybinėse gydymo įstaigose. Lietuva išpuošta baltomis snai
patogus. Kai kurios sritys kaip išduoda Sveikatos apsaugos mi
J u k ligonių mažėja ir gal, t ų pa gėmis, keliai apšalę nuo anks
kardiologija, kardiochirurgija nisterija. Faktas, k a d minis
t a l p ų valstybinėms įstaigoms tesnių šalčių ir sniego, paskai kas. T e a t r a s buvo pilnas puoš- grjžęs į tarnybą po sunkios
buvo ypač privilegijuotos ir terija turi teisę išduoti ar neiš
g
r e i t a i b u s per daug.
tas lanko 116 medikų, gydytojų nių žmonių, nemažai jaunimo ir operacijos Vašingtono ligonigerai finansuojamos. Todėl lo duoti, k o n t r o l i u o t i ar n e t
mažų vaikučių.
nėję.
K a i p pradėti privačią prak ir rezidentų.
giška, kad jos buvo labiausiai sustabdyti privačią praktiką,
Dalyvavo ir J A V ambasadoPranė Šlutienė
t i k ą kardiologui, jeigu jo
Klausytojai y r a atvažiavę iš
išvystytos ir tapo populiariausiu niekuo neprisidėdama prade
r
i
u
s
Lietuvai
D.
J
o
h
n
s
o
n
,
t
i
k
Vilnius
mėnesinio
atlyginimo
vidurkis
visos L i e t u v o s ligoninių ir
objektu įvairiuose moksliniuose dant ar realizuojant privačią
praktiką, medikų nepatenkina. 2 0 0 litų, o patalpų nuomai ir klinikų. Visi dirba su sunkios
tyrinėjimuose.
LINAS A. SIDRYS, M.D.
b r a n g i a i a p a r a t ū r a i r e i k i a būklės naujagimiais.
Aš neneigiu kardiologijos Respublikoje gydytojai neturi
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
Ophtalmologas/Akių Chirurgas
t
ū
k
s
t
a
n
č
i
ų
dolerių.
Sąžiningai
Šeštadienio, vasario 26 d.
DR. PAUL KNEPPER
svarbos šiandieninėje Lietuvoje. nei informacijos, nei dokumen
Chicago Ridge M e d . Center
dirbęs, neturi santaupų, nebent vakare teko būti Verdi Truba
AKIŲ
LIGOS - CHIRURGIJA
Kaip ir anksčiau širdies ir krau tacijos, k a i p vesti privačią
9 8 3 0 S. Ridgeland Ave.
s u r a s t ų turtingą ,,dėdę". N e t ir dūrai spektaklio premjeroje.
praktiką.
Nelengviau
ir
ligo
166
E.
Superlor. Suite 402
Chicago
Ridge,
IL
60415
jagyslių ligos užima vieną pir
kieno nors padedamas nedauge P a s k u t i n į k a r t ą L i e t u v o j e
Valandos pagal susitarimą
708-636-6622
niams,
nes
jie
irgi
nežino,
k
u
r
maujančių vietų kitų ligų tarpe.
Tel. - (1-312)337-1285
4 1 4 9 W. 63rd St.
liui ligonių galės padėti, todėl T r u b a d ū r a i b u v o p a s t a t y t i
Lietuvos demografiniai rodik ieškoti vieno ar kito specialisto.
312-735-7709
Gydytojas, norintis verstis pri g r e i t o pelno jis negali tikėtis.
Kaune 1943 m. Dirigavo Vytau
liai rodo, kad daugiau kaip pusė
Chicago, IL
vačiai
praktika,
t
u
r
i
praeiti
t
a
s
Marijošius.
Tai
tikrai
buvo
gyventojų (54%) miršta nuo
(Bos daugiau)
K a b . t e l . (312) 4 7 1 - 3 3 0 0
kraujo apytakos sistemos ligų. gana sudėtingus l a b i r i n t u s .
D r . D. Giedrimienė, kardialogė. didelė šventė Vilniaus valstybi
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
Žinoma, dažniausiai m i r š t a Daug kas priklauso nuo vietinės šią paskaitą skaitė VIII Mokslo ir niam teatre. Pagrindines roles
K A R D I O L O G A S - ŠIRDIES L I G O S
4547 W. 1 0 3 St., O a k Lawn, IL
vyresni žmonės (90% buvo 60 m. (municipalinės) valdžios. Č i a Kūrybos simpoziume. įvykusiame Či atliko: I. Milkevičiūtė. A. Mar
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
7 7 2 2 S . Kedzie A v a . ,
kauskas,
B.
Almonaitytė.
Diri
esantys
v
a
l
d
i
n
i
n
k
a
i
,
atrodo,
kagoje
1993
m.
lapkričio
mėn.
pabai
diplomu,
lietuviams sutvarkys dantis už
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2
amžiaus ir vyresni), iš 100,000
labai žemą kainą Pacientai priimami
gavo
V.
Viržonis,
rež.
E.
Domargoje.
egzistuoja
vien
t
a
m
,
kad
aktygyventojų 594. Bet nemažėja ir
absoliučiai punktualiai
Susitarimui
Cardlac Dlagnosls. L t d .
jaunesnio amžiaus asmenų mir
(kalbėt angliškai) t e l . 7 0 8 - 4 2 2 - 8 2 6 0
—
I
Marquette Medlcal Bulldlng
tingumas. Nepamirškime, kad
6 1 3 2 S. Kedzie
pirmą kartą Lietuvoje per 40
Chicago, IL 60629
DALIA E. CEPELE, D.D.S.
metų sumažėjo gyventojų skai
Tel. (312)436-7700
C^~)
DANTŲ GYDYTOJA
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
čius. Mirusiųjų skaičius šių
7 9 1 5 W. 171st
/-L J IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
metų sausio-kovo mėnesiais
Tinley Park. IL 60477
IK U OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR
(708) 614 6 8 7 1
buvo didesnis negu gimusių, bet
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
gimstamumo rodiklis per visą
.v . JRDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIEpokario laikotarpį buvo vienas
Namų (708) 584-5527
Kab. 3 1 2 7 3 5 - 4 4 7 7 :
n 'OJE.
Rez. (708)246-0067: arba (708)246-6581
iš mažiausių; 14,3 tūkstančiui
DR. ALGIS PAULIUS
KVIEČIAME!
DR. E. DECKYS
ORTOPEDINES LIGOS
gyventojų.
GYDYTOJA IR CHIRURGE
CHIRURGIJA
Taigi valstybinis sveikatos
Pasinaudoti žymiai nupigintomis lėktuvų bilietų kainomis IŠ VILNIAUS Į:
SPECIALYBE - NERVŲ IR
6 1 3 2 S. Kedzie. Chicago, III.
apsaugos finansavimo šaltinis,
EMOCINES LIGOS
Tel. (312)925-2670
$725.00
MIAMI
$850.00
NEW YORK
CRAVVFORD
MEDICAL BUILDING
1185 Oundee Ave.. Elgin, III. 60120
kuris j a u gerokai išseko ir toliau
$750.00
DALLAS
$850.00
BOSTON
6449 So. Pulaski Road
Tel. (708) 742-0255
senka, negali išspręsti gilėjan
Valandos pagal susitarimą
$750.00
HOUSTON
$850.00
TORONTO
Valandos pagal susitarimą
čių problemų ir užtikrinti ma
$750.00
LOS ANGELES
$925.00
MONTREAL
DR. A. B. GLEVECKAS
DR. L. D. PETREIKIS
žesnio sergamumo ar mirtin
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
$825.00
SAN FRANCISCO
$925.00
CHICAGO
DANTŲ GYDYTOJA
gumo. Būtinąjį papildyti visais
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
DETROIT
$850.00
VANCOUVER
$950.00
9055 S. Roberts Rd Hickory Hills. IL
3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
įmanomais kitais finansavimo
Valandos pagal sus'tanmą
1 mylia Į vaka r us nuo Hariem Ave
VVASHINGTON
$850.00
būdais, t a m e tarpe skatinti
Pirmd 3 v p p -7 v v antrd l ? 3 0 - 3 v p p
Tel. (708) 598-4055
Kainos yra abipusinės. Bilietai privalo būti išrašyti ir kelionė prasidėti iki 1994 m.
t'eta į d a r y t a , ketvd 1-3 v p p .
privačią mediciną. Jei Lietuva
Valandos pagal susitarimą
Denk; f šeštd 9 v r - 1 2 v p p
kovo 3 1 , iškilus reikalui nakvoti, už viešbučius primokėti nereikia.
skuba į kapitalizmą, negalima
6132 S. Kedzie Ave.. Chicago
DR. FRANK PLECKAS
ignoruoti su j u o susijusių dės
(312) 778-6969 v t a (312) 489-4441
Optometnstas (Kalba lietuviškai)
DR. K. A. JUČAS
nių. Lėčiau a r greičiau, į Lietu
T'krma akis. pritaiko akinius
Dabar jau galima registruotis grupinėms kelionėms:
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
2618 W. 71st St.
vą skverbiasi užsienio kapita
1. Dainų šventė — „Lietuvos Vyčiai" 29 birželio Iki 13 liepos.
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
Tel
(312)737-5149
las. Pasaulio biznieriai, poli
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
2. Dainų šventė — „Lietuvos Vyčiai" 29 birželio iki 13 liepos, Grupė „B"
Vai pagal sus'tar mą
tikai, žurnalistai vienais ar
KOSMETINE CHIRURGIJA
Palos Vision Center. 7152 W. 127th St
3. „Draugo" kelionė po Pabaltijį, baigiant su Dainų švente Lietuvoje, 26 birželio
kitais t i k s l a i s vis dažniau
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v
DR. JOVITA KERELIS
iki 12 liepos.
Tel. (708) 448-1777
lankosi Lietuvoje ir. manau, dar
Dantų Gydytoja
4. Kelionė po Pabaltijį „A" 26 liepos iki 08 rugpjūčio.
33'5 W 55th St Chicago IL
aktyviau tai darytų, jeigu čia
DR. LEONAS SEIBUTIS
5. Kelionė po Pabaltijį „B" 16 rugpjūčio iki 29 rugpjūčio.
Tel. ( 3 1 2 ) 4 7 6 - 2 1 1 2
būtų t i n k a m a medicinos pagal
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS
9525 S 79th Ave Hickory Hills. IL
ba. Jie mokėtų, kaip ir savo
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
Tel. ( 7 0 8 ) 5 9 8 - 8 1 0 1
6132 S. Kedzie
šalyse, arba j ų gydymą padeng
Vai pagal susitarimą
Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p
tų įvairios draudimo kompani
Šeštd pagal susitarimą
Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159
jos, bet tiems būtų reikalinga
Vaitai
apmokami Medicare
DR. P. KISIELIUS
Kabineto t e l . (312) 776-2880
kvalifikuota ir, t u o pačiu,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Namų 708-448-5545
garantuota pagalba. Be priva
1443 So. 50th A v e . . Cicero
Priklauso Holy Cross ir
Kasdien i N 8 v v
čios medicinos čia neišsiversi.
Palos Community ligoninėms
'šskyrus
treč šešt 12 iki 4 vai p p
Taigi toks sveikatos apsaugos
SIŪLOME:
Mūsų Vilmaus raštinė — jūsų paslaugoms 1
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
finansavimas yra būtinas ir,
DR. PETRAS V. KISIELIUS
Specialybe - Vidaus i'gu gydytojas
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS
kuo greičiau.
Mūsų labai populiarias septynių (7), dešimties (10), ir keturiolikos dienų (14)keliones po

City Center GT- International

Lietuvos gyventojų diferencijacija v y k s t a n e p a p r a s t a i
greitai. Didelė jų dalis tampa
vargšais, o saujelė — milijo
nieriais. Jie irgi pretenduoja j
gerą sveikatos priežiūrą, ir už
tai yra pajėgus susimokėti pa
tys. Gal ne vienas iš jų nori
palikti savo milijonus naujos
ligoninės statybai ar naujos apa
ratūros įsigijimui? O ką daryti
vis labiau skurstančiai visuo
menės daliai, kai pinigų ir taip
jau nepakanka net maistui ar
buto n u o m a i ? J i e pagrįstai
tikisi, valstybė turi pasirūpinti,
ir yra teisūs, nes ir jau ne kartą

t

Lietuvą. Prašome skambinti dėl tolimesnių informacijų.
Atstovaujame vis^s kredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti
lėksvo bilietus mūsų raštinėje v'ilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje.
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą.
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.
9S25 SOUTH 79TH AVENUE
HICKORY HILLS, ILLINOIS
60457
TELEFONAI: (708) 430-7272
TELEFAX: (708) 430-5783

«

@

ASTA
American Sodely
of Trovel Aaents

CMy Center GT-Internetlonel

GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37
VILNIUS, LIETUVA
TELEFONAI: (370) 2-223-147
2-223-154
TELEFAX (370) 2-223-149

gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL
Tel. 3 1 2 - 5 8 5 - 1 9 5 5
172 Schiller S t . . Elmhurst. IL 6 0 1 2 6
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakaras • savaitgalis re: 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBE
VIDAUS LIGOS
2454 W 71 st Street
(312) 4 3 4 - 2 1 2 3
Pirm 2 7 Antr ir
ketv 9-12 Perk- Z 7

Kalbame i'etuviška>
6165 S. Archer Ave. |pria Austm)
Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-775S

ARAS ZLIOBA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Medlcal Center
Napervllle Campus
1020 E. Ogden Ave.. Suite 3 1 0 .
Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą

Kab tel. (312) 585-0348:
R e i . ( 3 1 2 ) 779 « 5 3 3

Kab. tel. (1-312)586-3166

DR. FRANCIS MAŽEIKA

DR. PETRAS ŽLIOBA

GYDYTOJAS IR CHiriJRGA.S
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Artėjant į ketvirtąsias
Nepriklausomybės
metines
revanšo siekiantys Lietuvos ko
munistai ortodoksai? A. Bra
zauskas jiems nepasipriešino.
1989 m. LKP CK vasario ple
numas nubrėžė naują LKP poli
tinį kursą, reikalaujantį atkur
ti komunistų partijos valdžią
Lietuvoje ir nutraukti bet
kokias kalbas apie Lietuvos
nepriklausomybę. Pritaręs
plenumo rezoliucijai, A. Bra
zauskas, gal to ir nenorėdamas,
palaikė tuo metu vyraujančias
antidemokratines bei Lietuvai
ir lietuvių tautai priešiškas
politines nuotaikas".
Taigi matome, kokie „dideli"
Lietuvos komunistų partijos
nuopelnai nepriklausomybės at
statyme. Aš niekuomet netei
giau ir neteigsiu, kad Lietuvos
atgimimo Sąjūdyje komunistai
nedalyvavo. Daug eilinių parti
jos narių ėjo kartu su atgims
tančia tauta, bet ne partijos
vadovybė. Priešingai Estijos va
dams, Lietuvos nei partijos CK,
nei vyriausybės žmonės, Balti
jos kelyje nestovėjo. Tad mūsų
spaudoje kai kurių veikėjų tei
giniai, yra per daug drąsūs. Yra
labai aiškiai matoma ten
dencija, kad visi bando už tele
vizijos bokšto ir Aukščiausiosios
Tarybos gynėjų nugarų pasi
slėpti.
Dabar ne apie tai, kas kur
dalyvavo, bet kur eina Lietuva?
Tie džiaugsmo ir euforijos laikai
praėjo, kuomet atrodė, kad
užtenka tik nepriklausomybę
atstatyti ir viskas savaime išsi
Kelias į Kovo 11-tos deklara spręs. Dabar jau ketvirtosios
ciją ir pačioje Lietuvoje nebuvo metinės nuo tos atmintinos
lengvas, nes senieji partijos dienos, bet džiaugsmo nebėra!
„aparatčikai" labai stipriai į Vienybė, kuri vyravo, kai
Maskvos sterblę buvo įsikabinę. seniai, moterys ir vaikai prieš
Dabar visi buvę komunistai di tankus stovėjo, yra jau užmirš
džiausiais patriotais tapo, ta. Kodėl taip atsitiko? Kodėl į
tačiau istoriniai duomenys, ką valdžią grįžo buvusieji? Tai yra
kitą rodo. J a u dažnai yra rašyta, keltini klausimai, į kuriuos
kad A. Brazauskas buvo už gana sunku atsakyti. Tam yra
„mažais žingsneliais ėjimą". To daug priežasčių ir daug skir
laiko spaudoje jo kalbos yra tingų atsakymų. Manyčiau, kad
užrekorduotos. Istoriko V. Ti- gal šiek tiek aiškumo įneštų ir
ninio knygoje apie okupuotos kitų kraštų žmonių galvosena.
Lietuvos partijos ir politikos Kadangi apie Lietuvą panašių
veikėjus, yra taip rašoma: „Kas studijų neteko skaityti, bet
būtų įvykę, jei būtumėme galvo skaičiau apie Afrikos naujas
trūkčiais, nesidairydami lėkę valstybes. Vietiniai gyventojai,
tik į priekį ir į priekį? Atsakyti žurnalistų paklausti, ką jiems
nepriklausomybė,
už savo veiksmus yra labai reiškia
sunku. Iš tikrųjų nedaug žmo atsakė, kad tuomet galės auto
nių apie tą atsakomybę galvoja, mobilį vairuoti ant abiejų kelio
— tarsi klausdamas savęs, tar pusių. Tai parodo, kad žmonių
si teigdamas, bandė pabrėžti galvosenoje tėra tik privilegijos
savo vaidmenį A. Brazauskas. ir teisės, bet niekas apie parei
Tačiau kaip tada vertinti A. gas nepagalvoja.
Brazausko elgesį 1989 m. žiemą
Juozas Žygas
ir pavasarį, kad galvas pakėlė

Rodos, dar taip neseniai lyg '
užhipnotizuoti laukėme to ma
giško pranešimo iš Vilniaus,
kad nepriklausomybės atstaty
mas yra paskelbtas. Kuomet tas
magiškas žodis buvo pasakytas,
prapliupo šampano kamščių sal
vės, vienas kito glėbesčiavimai
ir pasibučiavimai. Atrodė, kad
ta baisioji naktis staiga išnyko,
o priekyje tik vaivorykštė ir
laimės žiburys teliko. Tuomet
mažai kas tesuprato, kad lyg to
je apysakoje, „laimės žiburys"
buvo ant stiklinio kalno, į kurį
retai kas tegalėjo įlipti. Pasaulis
su nuostaba žiūrėjo ir negalėjo
suprasti, kad nykštukas išėjo
prieš milžiną.
Nepaisant, kad galijotas, gele
žimi apsikaustęs, kardu žvan
gino ir grasino, tačiau galbūt
pasaulio opinijos prisibijojo, nes
jis „gerojo dėdės" vaidmenį vai
dino. Gal ir atrodė neįtikėtina,
tačiau Lietuvą laimė lydėjo ir
didelio kraujo praliejimo ne
buvo. Nors nepriklausomybės
atstatymas buvo paskelbtas,
tačiau jos įgyvendinimas dar
buvo labai problematiškas.
Lietuvos užsispyrimas nepri
klausomybės siekiant, daugelio
vakariečių buvo su šypsena
palydėtas. Kas galėjo tikėti, kad
„pelė dramblį nugalėtų'? Tad ir
Lietuvos pripažinimo prašymai
lyg į sieną atsimušdavo. Ypač G.
Busho administracija nė girdėti
nenorėjo, kadangi į braškančią
Gorbačiovo kėdę įsikabinusi
buvo.

REQUIEM TĖVUI IR JO
DRAUGAMS
DALIA SADZEVIČIŪTĖ-VABAUENĖ
6
Gorkio kalėjime lietuvius
aktyvistus dažniausiai tardydavo Finkelšteinas (Vilniu
je — Abromovičius). Savo tėvo bylos segtuve radau 10
kvietimo tardymui lapelių (tik nuo rugsėjo 26 d. O kiek
jų buvo anksčiau? (D.V.). Ant jų parašyta:
T a r d y m o data — rugsėjo 26 d.; tardymo pradžia
— 22 vai.; tardymo pabaiga — 2:30 vai.;
rugsėjo 28 d. - 23 vai. - 2:55 vai.;
rugsėjo 29 d. - 22:50 vai. — 2:40 vai.;
spalio 4 d. - 23:10 vai. — 0:30 vai.
Kartais tardydavo du kartus per parą: pvz., spalio
7 d. tėvą tardė nuo 13:30 vai. iki 15:30 vai. ir nuo 23:00
iki 24:50 vai.
Sudie, gyvenime!
1941 m. lapkričio 11d. Gorkio kalėjimo viršininkas
gavo nurodymą Lietuvos aktyvistų bylą perduoti
kariniam tribunolui. Lapkričio 26-27 d. įvyko Maskvos
karinės apygardos karinio tribunolo teismas. Jam pirmi
ninkavo Siantovič, dalyvavo du nariai: Zapolskij ir Slad
kevič. Teisė visus šešiolika „už kontrrevoliucinę veiklą
ir sovietinės tėvynės išdavimą". Lapkričio 26 d. teismas
prasidėjo 12:30 vai. 15:20 vai. buvo paskelbta pertrauka
iki 16:45 vai. Kada tą dieną teismas baigėsi, iš
dokumentų nustatyti nepavyko. Kaliniams nuosprendis
buvo paskelbtas lapkričio 28 dieną.

Danutė Bindokšenė

Kas gi mano artimas,
Viešpatie?

Dalis politinių studijų Los Angeles, CA, dalyvių (iš kairės): Vilija Jonkaitytė (Vilnius), Vytautas
Raulinaitis, Vytas Maciūnas (Philadelphia), amb. Vytautas Dambrava (Venezuela), poetas Ber
nardas Brazdžionis, Violeta Gedgaudienė, dr. Algirdas Kanauka ir kun. Aloyzas Volskis.
Nuotr. Mindaugo Gedgaudo

AR ISTORIJA KARTOJASI?
E. RINGUS
Politinė ir ekonominė suirutė
po I pasaulinio karo priveda prie
naujų santvarkų IŠSIVYSTY
MO Vokietijoje ir Italijoje. Fa
šizmas prasidėjo Italijoje, kur
mesti šūkiai: „credere, obbedire,
combattare" (tikėti, būti pa
klusniam, kovoti, patiko jauna
jai kartai ir jau 1924 metais
Mussolini tvirtai valdė kraštą.
Jis tikrai įvedė drausmę ir pa
gerino gyvenimo lygį, bet atėmė
asmeninę laisvę ir įvėlė j karą
su Etiopija, o vėliau II pasaulinį
karą. Vokietijoje ekonominės
sąlygos buvo dar blogesnės, nes
sąjungininkai per smarkiai nu
baudė vokiečius, apkraudami
reparaciniais mokesčiais. Poli
tinis nepastovumas, infliacija ir
nedarbas privertė vokiečius
ieškoti „mesijo", kuris išvestų
juos iš chaoso, nes demokratinė
Weimaro respublika to nepajė
gė. Tokiais suirutės laikais
„mesijas" visados atsiranda.
Prancūzijoje, po revoliucijos, at
sirado niekam nežinomas korsi
kietis Napoleonas; Italijoje jau
minėtas Mussolini, o Vokietijo
je prasiveržė puskarininkis Hit
leris. Abiems diktatoriams pra
džioje sekėsi neblogai, todėl ir
kiti Europos kraštai ėmė sekti
jų pavyzdžiu: Ispanija, Vengri
ja, Rumunija, Graikija su savo
mažesniais vadukais.
Fašistinės idėjos tampa pa
trauklios, kai krašte įsivyrauja
netvarka, įsigali korupcija,
krenta gyvenimo lygis, ateina
beviltiškumas, nepasitikėjimas
rytojaus diena. Tada tautos

dauguma j a u yra pribrendusi
aukoti savo asmeninę laisvę,
paskui demagogą, kuris žada
geresnį rytojų. Pavargę piliečiai
atiduoda savo teisę dalyvauti
krašto valdyme ir atiduoda tam,
kas perima visą atsakomybę ir
a t p a l a i d u o j a juos nuo t o s
atsakomybės. Be to. demagogas
suranda naujų idėjų, kurios
aptemdo piliečių sveiką gal
voseną ir dažniausiai perša
ultrapatriotizmą ar net rasizmą,
atkuria ar sufabrikuoja garbin
gą praeitį ir žada dar garbin
gesnę ateitį.
Daugumas politologų neabejo
ja, kad po dabartinės suirutės
Rusijoje išaugs kas nors pana
šaus į fašistinę sistemą. Pats
pagrindinis reformų architektas
Gaidar, pašalintas iš posto, jau
pareiškė, kad Rusija yra tokio
je pačioje padėtyje, kaip buvo
Vokietija 1930 metais. Rinkimų
į parlamentą rezultatai parodė,
kad rusų balsuotojai yra pri
brendę a t i d u o t i balsus už
„mesiją". Neturėdami nieko
geresnio, balsavo už labai pigų
demagogą Zirinevskį. Palyginus
su padėtimi Vokietijoje, Rusi
joje, be krentančio standarto,
vyrauja nesuvaldomas kriminalizmas. Dabartinio Rusijos gel
bėtojo Jelcino prestižas krenta
nesustabdomai. Jo išvaikyti
priešai jau išleisti iš kalėjimo ne
Jelcino dėka, bet naujo parla
mento nutarimu. Ankstyvesnie
ji pučistai greičiausiai bus irgi
išleisti be teismo. Dalis jų da

V. Nasevičius pasakojo, kad prieš pat teismą vienas
iš teisiamųjų sapnavo tokį sapną: juoda višta išperėjo
15 viščiukų. Iš jų aštuoni buvo juodi, o septyni balti. Iš
šešiolikos teisiamųjų pagal tą bylą aštuoniems buvo
paskirta mirties bausmė, septyniems skirtingas kali
nimo laikas, vieną išteisino.
Sovietinis karo tribunolas nuteisė sušaudyti: V.
Bulvičių, J. Gobį, A. Kamantauską, J. Kilių, S. Mockaitį, J. Sadzevičių, A. Skripkauską, L. Žemkalnį. Kalėti
nuteisė: J. Valkiūną — 20 m., V. Nasevičių — 15 m., J.
Vabalą - 10 m., I. Andriūną - 10 m., A. Petkelį - 8
m., J. Markūną — 8 m., B. Puodžiūną — 7 m., A. Vainoris
karinio tribunolo buvo išteisintas, nes neįrodė, kad jis
turėjo ryšių su LAF. Namo jo nepaleido. Jis mirė
kalėjimo ligoninėje.
Nežinia, kiek nuteistųjų grįžo į Lietuvą. Kiek man
žinoma, grįžo J. Vabalas ir V. Nasevičius.
Po teismo mirtininkus atskyrė. Jie gyveno mir
tininkų kameroje dar dešimt dienų. Vargu ar jie, nusilpę
nuo bado ir kančių, laukė mirties kaip išsivadavimo. Jie
buvo jauni, fiziškai stiprūs vyrai, nuo 30 iki 37 metų
amžiaus. Tokiame amžiuje noras gyventi pašėlusiai
stiprus.
Kai juos 1941 m. gruodžio 18 d. vedė sušaudyti, jų
rankos buvo surakintos, o burnos užkimštos guminiais
kamščiais, kad savo bendražygiams negalėtų pasakyti
paskutinio „sudie!"
Žmonės iš fotografijų
Juos mažai kas beprisimena. Jų taip seniai nebėra.
Kalėjimo nuotraukoje jie visi panašūs. Supanašino
vienodi drabužiai, plikai nuskustos galvos, barzdoti

lyvaus tolimesniame politinia
me gyvenime, o, pagal Žirinovskį, naujas prezidentas bus
jis arba Ruckoj. Taip ir baigsis
trumpas Rusijos kelias į demo
kratiją. Dabartinis prezidentas
nepaisant, kad jis garsinasi de
mokratu, norėdamas išsilaikyti
prie vairo, tikrai naudos ne de
mokratiškas priemones, kaip
jau panaudojo prieš keletą mė
nesių. Kova dėl sosto Kremliu
je tęsis toliau ir pareikalaus
daugiau aukų. Klausimas ne
aiškus, kokia bus galutinė val
dymo forma Rusijoje. Savo prie
šus Jelcinas jau dabar vadina
„komuno-fašistais".

A M E R I K O S LIETUVIŲ
|
RESPUBLIKONŲ
ŽINIOS!
Amerikos lietuvių respubli
konų Federacijos suvažiavimas,
vyks kovo 25 d., Detroite. Plaza
viešbutyje, Southfield, Michigan. kur kovo 24-26 d. vyks
Amerikos Respublikonų tauti
nių grupių suvažiavimas. Lie
tuviai tame suvažiavime turi
teisę turėti keturis atstovus delegatus ir antrininkus. Tau
tinėms grupėms šiuo metu pir
mininkauja detroitietis, italų
kilmės Frank Stella. Michigano
Respublikonų tautinių grupių
vadovybė yra suvažiavimo glo
bėjai. Anksčiau Amerikos Res
publikonų tautinėms grupėms
yra pirmininkavę, dr. Jonas
Genys iš Maryland. Kazimieras
Oksas iš Illinois. Šiuo metu
Centriniame komitete yra pir
mininko pavaduotoju — Eugeni
jus Ziūrys iš Connecticut. vice-

Praėjusią savaitę užbaigėme,
pasidžiaugdami mūsų pensi
ninkų veiklumu Floridoje ir
kitur. Tačiau daugelio pasąmo
nėje vyresniųjų veikimas, nepai
sant, kiek entuziastingas ir gy
vas, visuomet dvelkia saulėly
džio melancholija, spindi rudens
varsų gaisais. Ir pasipila atodū
siai: kas perims visą tą veiklą,
kai vyresnioji karta nebepajėgs,
juk jaunimas mažai domisi
lietuviškais darbais. Jaunimas
tik savais reikalais užsiėmęs.
Taip ir norėtųsi, kad visi
mūsų pesimistai pereitą savait
galį būtų turėję progos pasimai
šyti Čikagos Jaunimo centre
(arba bent atidžiai perskaityti
„Drauge" spausdintas žinutes,).
O Jaunimo centre vyko kas
metinė Kaziuko mugė, rengta
Čikagos ir apylinkių skautų.
Galbūt tai jaunatviškiausias,
judriausias ir daugiausia
publikos sutraukiantis lietuviš
kas šurmulys, be kurio tikrai
pavasaris neprasidėtų... Ži
nome, kad Kaziuko mugės ren
giamos ir kituose lietuvių telki
niuose su nemažesniu pasise
kimu, todėl šios eilutės tebūna
skirtos joms visoms.
Kaziuko mugių tradicija šia
pus Atlanto pradėta, rodos, 1958
metais, taigi praėjusio savait
galio Čikagoje — jau 36-toji.
Tačiau ne minios žmonių ir
prekystaliai, apkrauti įvairiau
siais rankdarbiais, šias muges
išskiria iš kitų — didesnių ar
mažesnių — mūsų „kermošių".
Ypač šiuo metu, kai esame
nuolat iš visų pusių bombar
duojami paramos prašymais, ir
vis labai kilniam, geram tikslui
išeivijoje ar tėvynėje, malonu
matyti ir išimčių. Lietuviai
skautai, užuot tiesę prašančią
ranką į geraširdžių tautiečių
kišenę, patys stengiasi sutelkti
reikiamų lėšų. kone visus metus
dirbdami rankdarbius, planuo
dami žaidimus, valgyklėles,
kitas įdomybes. Publikai belie
ka ateiti į mugę. stebėtis skau
pirmininku Vytautas Vidugiris,
Californija. dr. Jonas Genys —
istorikas, Anatolius Milūnas —
Illinois - vicepirmininkas —
Vidurio Vakarų apygardos, Liu
cija Mažeikienė - Californija.
Vakarų rajono vicepirmininkė.
Dalia Bobeliene — Floridos vice
pirmininkė Pietų rajono ir Jo
nas Urbonas — atstovaująs
Amerikos lietuvių Respubliko
nų Federacijai.
Lietuviai turi savo skvrius -

veidai, iškentėtos tardymo kančios, maždaug vienodas
amžius — 30-37 metai. Visi jie buvo drąsūs, ryžtingi,
iniciatyvūs žmonės, kuriems žodis „Tėvynė'* buvo šven
tas, kurie meilę Tėvynei įrodė krauju. Visi jie telpa į
schemą: patriotai-kovotojai-kankiniai.
Ojų pirštų antspaudai, įsegti byloje, liudija, kad jie
buvo visiškai nepanašūs. Ir skirtingai jie vaikščiojo,
juokėsi, liūdėjo, bendravo su kitais. Kiekvienas iš jų
buvo mažas atskiras pasaulis su savo džiaugsmais,
rūpesčiais, viltimis, siekiais. Tie maži pasauliai buvo su
daužyti, ir dabar jų niekas nebesulipdys Praėjus tiek
metų, tarp užmaršties dulkių galima rasti tik vieną-kitą
šukelę, galima bandyti suklijuoti nors po nedidelį jų
gyvenimo fragmentą. Juk buvo žmonės, juk plakė šir
dys... Taigi, nors trumpai apie kiekvieną:
Vytautas Bulvičius
Jis — vienas iš septynių knygnešio Juozo Bulvičiaus
iš Bartninkų kaimo vaikų. Tėvo būta šviesaus žmogaus,
kuris visą gyvenimą darbavosi Lietuvai: steigė preky
bos firmas (įkūrė Vilkaviškyje prekybos bendrovę
„Grūdas", rūpinosi žemės ūkio produkcijos eksportu į
užsienįK stengėsi šviesti, kultūrinti žmones. Sūnus
Vytautas ne tik darbavosi Lietuvai — už Lietuvą atidavė
gyvybę. Jis buvo labai darbštus, pareigingas ir gabus
žmogus. J a u dvidešimt penkerių metų amžiaus gavo
kapitono laipsnį, o, būdamas trisdešimties, tapo
Generalinio štabo majoru. Apdovanotas „Nepriklau
somos Lietuvos" medaliu ir ketvirtojo laipsnio Gedimino
ordinu.
Byloje nei orderio areštui, nei tardymo Vilniuje
protokolų nėra. Visi dokumentai prasideda jau Gorky

tišku sumanumu, maloniai
praleisti laiką ir palikti skautų
reikalams vieną kitą doleri.
Negana to, jaunieji pratinami
pasitikėti savo jėgomis, užsi
dirbti, ko jiems reikia. O tai jau
labai girtinas auklėjimas.
Kaip minėta, Kaziuko mugių
tradicija jau tęsiasi dešimtme
čiais,.© vyresniųjų vietas vis uži
ma jaunesnieji vadovai. Dar
smagiau matyti, kad ir ant
jaunesniųjų vadovų kulnų jau
beveik lipa net jaunesni. Vadi
nasi, jaunatviška veikla dar ne
greit pasibaigs.
Galbūt kai kam netyčia p r a - '
sprūdo nepastebėta kita labai
neįprasta žinutė paskutiniame
„Draugo" puslapyje. Tai taip
pat pozityvios, altruistinės lietu
viško jaunimo veiklos pavyzdys.
Čikagos ir apylinkių studentų
ateitininkų draugovės nariai
skelbiasi, kad nori padėti
vyresnio amžiaus žmonėms
atlikti pavasarinės ruošos dar
bus: sutvarkyti kiemą, nuplau
ti langus, išvalyti butą, žodžiu,
patalkinti ten, kur senesniesiems sunku. Tą krikščioniškos
artimo meilės darbą jaunuoliai
patys suplanavo, patys pasisiūlė
atlikti — be atlyginimo, be jokių
įpareigojimų. Argi kas galėtų
pamanyti, kad šie studentai
staiga pritrūko užsiėmimų,
tiesiog miršta nuoboduliu ir dėl
to dairosi, už ko nusitverti?
Reikia tikėtis, kad Čikagos
studentų ateitininkų sumany
mas neliks be atgarsio ir kitose
vietovėse. Juk visur turime
savų žmonių, kuriems reikia
pagalbos, talkos, kartais tik
šiltos šypsenos ir malonaus žo
džio. Kai kam artimo įvaizdis
yra kiek miglotas, todėl ir
klausiame (kaip tie Kristaus
laikų Rašto žinovai): „Viešpatie,
kas gi mano artimas?" Būrelis
lietuvių jaunuolių to artimo
nesidairo užjūrių marių. Šiems
studentams ateitininkams ar
timo sąvoka labai aiški, todėl jie
siūlosi savo artimui į talką.
klubus: Californijoje, Floridoje,
Connecticut, Marylan, Ohio,
Massachusetts, Illinois ir Michigan valstijose. Lietuviams
jau ketveri metai vadovauja —
Jonas Urbonas. Tautinių grupių
ir lietuvių suvažiavimuose bus
renkamos naujos vadovybės.
J o n a s Urbonas
• 1871 m. vasario 7 d. Švei
carijoje buvo moterims suteikta
teisė balsuoti.'
'

je, kur pažymėta, kad jis areštuotas birželio tryliktąją.
Tačiau iš kpt. Kiliaus birželio 13 d. tardymo protokolo
atrodo, kad Bulvičius galėjo būti areštuotas ir anksčiau.
Kpt. Kilius savo ranka rašo: „8 ar 9 birželio apie 17 vai.
kažkas paskambino iš Pabradės ir prašė įspėti Bulvičių,
kad į Pabradę atvykusi jo žmona. Grįžęs iš pasimatymo
apie 24 vai. papasakojo, kad kai kurie LA V žmonės areš
tuoti, paimta radijo stotis, gresia pavojus Žemkalniui.
Tą pačią naktį Bulvičius buvo staiga iššauktas į Varėną
ir, kaip vėliau paaiškėjo, pakeliui buvo areštuotas".
(Byla I t. 46 psl.).
Skaitant tardymo protokolus matyti, kaip visą
atsakomybės naštą majoras stengiasi susikrauti ant savo
pečių, kaip drąsiai dėsto savo pažiūras. Štai ištrauka iš
tardymo protokolo 1941 m. rugsėjo 27 d. Gorkio
kalėjime.
•
I
Tardytojas: - Jūs tvirtinate, kad į kontrrevoliucinę
veiklą jūsų niekas neįtraukė. O kaip jūs tą veiklą pra
dėjote?
Bulvičius: — Kontrrevoliucinę veiklą aš pradėjau
pats savo iniciatyva.
Tardytojas: — Papasakokite apie priežastis dėl ku
rių pradėjote kontrrevoliucinę veiklą.
Bulvičius: — Kontrrevoliucinę veiklą pradėjau todėl,
kad a) nebuvau Tarybų valdžios šalininkas, norėjau, kad
Lietuva būtų demokratinė ir savarankiška, b) žinojau
apie karo tarp Vokietijos ir SSRS neišvengiamumą ir,
mano apskaičiavimu, jėgos buvo ne SSRS'naudai, e)
buvau įsitikinęs, kad į Lietuvą ateis vokiečiai ir nuvers
Tarybų valdžią... ir t.t. (Byla 11. 10 psl).
(Bus daugiau)

DRAUGAS, antradienis, 1994 m. kovo mėn. 8 d.

25 METAI SU KRISTAUS
ŽODŽIAIS

bois yra kūrinį ir suorkestravęs,
mūsų reikalams praktiškiau
buvo pasikliauti vargonais ir
pavieniais instrumentalistais.
— Ką turėsite šiais metais?
— Prie vargonų turėsime Ro
bertą Mockų, kuris sudaro visos
palydos lyg ir nugarkaulį, Her
kulį Strolia koncertmeisteriu ir
14 profesionalų instrumentalis
tų ansamblį.
— Kas paruošia chorus, so
listus, kiek bendrų repetici
jų?
— Chorus ruošiu aš pats, nes
man yra daug svarbiau choris
tams įkvėpti kūrinio dvasią,
negu išmokyti pavienes gaidas.
Solistai — Algirdas Brazis. Da
lia Eidukaitė ir Edvardas Zelnis
— visi profesionalai, kūrinį ne
kartą giedoję, todėl belieka tik
pereiti. Bendrų repeticijų su vi
su ansambliu turėsime tris.
— Kiek paskatinimo, prita
rimo, o gal kliūčių iš klebo
no? Iš k u r iniciatyva?
— Ne visur vienodai. Dau
giausia buvau skatinamas Šv.
Kotrynos parapijoje, bet ten ap
siėjau ir su mažesnėmis išlai
domis, nes solistai ir dalis or
kestrantų buvo parapijos nariai.
Buvo ir tokių parapijų, kur į
koncertus atsilankė svečiai dva
sininkai, bet nė vienas vietinis
kunigas. Tatgi iniciatyva visad
atėjo iš choristų ir jųjų vadovo.
— Kokiose vietose b u v o t e
s u r e n g ę s tokius koncertus?
— Apie aštuonetą kartų Rose
lande. po du kartus Bridgeporte.
Beverly ir Tinley Parke, vieną
kartą Jėzuitų Jaunimo centre.
3 kartus Calumet City ir 10
koncertų St. John Fisher para
pijoje.
— Kokios minimalios išlai
dos?
— Norint, kad koncertas bū
tų patrauklesnis klausytojams,
darome jį bažnyčios priekyje, o
tam reikia nuomoti gerus var
gonus. Turėjau praeityje ir

Septyniems paskutiniesiems
Kristaus žodžiams, ištartiems
ant kryžiaus, jau arti 2.000 me
tų. Tų žodžių oratorijai, para
šytai prancūzų komp. Theodore
Dubois (1837-1924) - 127, o
muz. Fausto Strolios ruošia
miems šios oratorijos koncer
tams įvairiose Čikagos ar prie
miesčių bažnyčiose, paprastai
tose, kuriose tųo metu jis vargoninkauja, šiais metais jau ket
virtis šimtmečio. Kadangi ilgo
je vargoninkavimo karjeroje lie
tuviškose šios rūšies koncertuo
Muz. Faustas Strolia.
se lietuviai, nors ir be blogos va
lios, mažai turbūt t ė r a daly
— 1969 m. Verbų sekmadienį
vavę. Gerai, kad šį sukaktuvinį pradėjau Sv. Kotrynos Genoviekoncertą ruošia lietuviškoje tės parapijos salėje, Čikagos
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi pietinėje dalyje, vad. Roselande,
dėjimo parapijos bažnyčioje, parapijos mokykloje, kurioje
2745 W. 44 St., Brighton Parke dėsčiau muziką. Buvo 1,400 vai
kovo 13 d. Koncerto centre yra kų, todėl man buvo pavesta su
T. Dubois „Septyni paskutinie daryti šalia suaugusių, dar ir 2
ji Kristaus žodžiai" ir J. S. vaikų chorus: vieną berniukų ir
Bacho bei W. A. Mozarto kūri vieną mergaičių. Iš šių trijų ir
niai, kuriuos, diriguojant muz. dar gimnazijos amžiaus mergai
Faustui Stroliai. atlieka solistai čių choro buvo sudarytas tas
Algirdas Brazis, Dalia Eidukai- junginys, kuris apie devynetą
tė-Fanelli ir Edvvardas Zelnis ir kartų kasmet palaikė šio kon
jungtinis Lietuvos Vyčių bei Šv. certo tradiciją, ilgainiui prie
Andriejaus parapijos (Calumet choro prisijungus ir Lietuvos
City) choras ir tam reikalui su Vyčių chorui, kurio vadovas esu
darytas orkestras.
nuo 1960 m.
Artėjant sukaktuviniam kon
— Kokie motyvai paskati
certui, pravartu arčiau susipa no šios rūšies koncertą?
žinti su jų organizatorium, lietu
— Verbų sekmadieniu prade
viškai sakant, su jų spiritus mo- dame Didžiąją savaitę, ir toks
vens — Faustu Strolia. Gimė jis koncertas būna prasmingas jos
1931 m. (taigi dar ne pensinin įvadas.
kas!) Tauragėje, kompozitoriaus
— Kokie sunkumai atsiran
Juozo Strolios ir dainininkės da r u o š i a n t ?
Zentos Grubaitės šeimoje, kurio
— Sunkumų nedaug, nes iš
je ir gavo pirmuosius muzikos visų sutikdavau daug entuziaz
pradmenis. Toliau lavinosi mo.
Šiaulių muzikos mokykloje (P.
— Ko reikia d a r šalia cho
Matiuko smuiko klasėje i. Popie ro?
žiškame bažnytinės muzikos in
— Trijų solistų — soprano,
stitute Romoje, o bakalauro ir tenoro ir baritono. Nors Th. Du
magistro laipsnius iš muzikos
pedagogikos Čikagos Konser
vatorijos kolegijoje (1972). Vargoninkaudamas nelietuviškose
parapijose, iš pareigos jų mo
kyklose dėstė muziką ir daina
vimą, vedė chorą, tačiau lietu
viškai dainai ir giesmei atidavė
didžiausią savo gyvenimo dalį.
Nuo 1957 m. rudens, su trum
pa pertrauka muzikos mokslui
baigti, jis dirbo Čikagos aukš
tesniojoje lituanistikos mokyk
loje, išdirbdamas net 26 mokslo
metus. Truputį trumpiau, bet
apie 20 m. išdirbo Dariaus Girė
no lit. mokykloje. Nuo 1960 m.
y r a Lietuvos Vyčių choro
vedėjas. Vadovavo vaikų ir
jaunimo ansambliams, chorams
Čikagoje ir vasaros stovyklose.
Dirigavo vaikų ir jaunimo
jungtiniams chorams keturiose
JAV ir Kanados lietuvių dainų
šventėse. Ar dar atsimename
jaunimo ansamblių vardus:
.Ateities atžalyną" (1961-1968).
„ATJdrą" (1972-1979), „Vaiva"
(1973-1987) Taipjau yra: vaikai
išauga į jaunimą, jaunimas į
suaugusius, ir vadovas turi su
augusius, ir vadovas turi ką
nors organizuoti naujo, arba
palikti vienas. Už 40 m. darbą
su lietuvišku jaunimu 1991 m.
Pedagoginis lit. i n s t i t u t a s
atžymėjo F. Strolia garbės dip
lomu. Garbės žymenimis atžy
mėjo Vydūno jaunimo fondas,
Balzeko liet. kultūros muziejus,
Lietuvos Vyčiai. Chormeisteriu
yra dirbės ir su suaugusiųjų
chorais: „Pirmyn"'. „Dainava",
Lietuvių opera. Lietuvos Vyčių
chorui vadovauja nuo 1960 m.
Faustas Strolia — ir kompozi
torius, sukompanavęs ar pritai
kęs apie 150 giesmių ir dainų
chorui, solistams, vaikams,
netgi Mišias.
Faustas tebėra judrus. Bent
kartą į mėnesį jau kelinti me
A passion for perfection.
tai jis praveda dainų popietes
Seklyčioje. Po vienos tokios
popietės ir užkalbinau artėjan
čio koncerto klausimais.
— Kuriais metais ir k u r
|vyko pirmas „Septynių Kris
taus žodžių" koncertas?

TARPKONTINENTINIO KONKURSO
LAUREATAS GEDIMINAS RIMKUS
RIMKEVIČIUS

CLASSIFIED G U I D E

septynių atrinktųjų turėjo atsto
MISCELLANEOUS
REAL Į S T A T E
vauti vienam iš septynių kon
tinentų. Gediminas atstovavo
10%—20%—30<*kpigiau mokė
Rytų Europai.
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
G. Rimkus-Rimkevičius at
mobilio pas mus.
GREIT
rankos komisijai buvo pateikęs
FRAHK Z A P O U 9
oratoriją — simfoniją „Gyvoji
PARDUODA
3208 Va W M t 95th Str««t
g a m t a " , pagal Leonardo
T * . - (T0t) 424-S654
(312)581-8654
Andriekaus eilių rinkinį „Saulė
kryžiuose", ir kompoziciją var
gonams bei dideliam an
ELEKTROS.
RE/MAX
sambliui, dedikuotą Sausio
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
REALTORS
13-osios įvykiams, „Poema —
Turiu Chicagos miesto leidimą.
(312) 5 8 6 - 5 9 5 9
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai,
Loąuens Pictura" („Poema —
(708) 4 2 5 - 7 1 6 1
•B*jr*garantuotai ir.sąžiningai.
kalbantis paveikslas").
312-77»-3313
RIMAS L. STANKUS
Iškilmingas 1993 metų
KLAUDIJUS PUMPUTIS
forumo a t i d a r y m a s įvyko
Perkant ar Parduodant
lapkričio 2 d. garsioje Claude
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
Champagne salėje, Montrealyje, 5 0 - m e t ė m o t e r i s gali prižiūrėti
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba
mažiau patyrusių muzikantų,
Nuosavybių įkainavimas voltui
Kanadoje. Ten su tais septyniais vyr. amžiaus žmogų arba vaikus.
kurių dabar atsisakiau. Tie
Perkame ir Parduodame Namus,
kompozitoriais buvo supažin
Tai. 312-254-0377
Apartmentus ir Žemę
patyrusieji kainuoja, bet ne
dinti muzikai, laikraštininkai,
Pensininkams Nuolaida.
reikia repeticijų ištęsti, nes tada
radijo ir TV reporteriai ir kvies
dar daugiau kainuotų. Laisva
tieji asmenys. Per visą lapkričio
TAISO ME
auka niekad r.epadengia visų iš
mėnesį tie naujosios muzikos SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
laidų, kurios siekia nuo 1,200
kūrėjai savo kūrinius repetavo ŠINAS, ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO
iki 1,400 dol. Ilgainiui suorkestsu „Le Nouvelle Ensemble Mo SISTEMAS. VIRYKLAS, ORO VĖ
REALMART, INC.
ravau kiekvieną dalį savo an
derne". Lapkričio 25, 26 d. vyko SINTUVUS.
6602 S. Puiasii,
sambliui. Dabar jau atsisakyti
H. Oeckys
Chicago, IL 60629
koncertai. Koncertų metu buvo
T e l . 585-6624
kokio nors instrumentalisto bū
312-585-6100
grojama po tris visų septynių
tų kenksminga šios religinės
atrinktųjų kompozitorių kūri
kantatos visumai.
BALYS B U D R A I T I S
nius.
— Paskutiniu laiku Verbų
Asmeniškai
patarnauja įvairių nuosavy
Vėliau kiekvienas iš jų per
bių pirkime bei pardavime, miefte ir
sekmadienio koncertai vyks keletą mėnesių turėjo parašyti
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
t a keliose lietuvių bažnyčio naują, 15 minučių užtrunkantį, U.S.SAVMGS BONOS
binkite SUORAIČiL'l
r
HE GRtAT AMERCAN NVESUvtENT
s e Čikagoje. Ar tai gerai?
Bus 312-585-6100, re.5- 312-778-3971 ;
veikalą. Gediminas konkurso
— Kai mūsų buvo daugiau, komisijai pateikė kompoziciją
galėjo kiekviena parapija savo pavadintą „Energy, Streams
Verbų sekmadienius papuošti and Directions" („Energija,
DRAUGE GAUNAMI
išskirtinesne muzika. Koncertų srautai ir kryptys"). Ši jo kom
įvairumas liudija mūsų gyvas pozicija, ir dar du tų kitų dviejų
NAUJAUSI LEIDINIAI
tingumą, bet kai mūsų liko kompozitorių kūriniai tapo
mažiau, gal reikėtų labiau de premijuoti, o jų a u t o r i a i
KAZYS BIZAUSKAS. Monografija. Pranas Zunde.
rinti laiką.
323 psl
S12.00
paskelbti Forum 1993 m. lau
SANSKRITO KALBOS ŽODYNAS. Paruošė Pijus
— Ačiū už pokalbį. Linki reatais.
m e sėkmės Faustui Stroliai ir
Bukauskas. 189 psl
$20.00
Gediminas Rimkus-Rimkevi
visiems rengėjams, o lietuviš čius teigia, kad jo kūrybai di
SANSKRITO KALBOS ŽODYNO PAPILDYMAS.
k a i visuomenei — į koncertą džiausią įtaką turinti senoji
Paruošė Pijus Bukauskas. 93 psl
$12.00
k u o gausiau atsilankyti.
LAIŠKAI
MYLIMOSIOMS.
Juozas
baltų muzika.
Kalbėjosi J u o z a s Masilioni<;
Lukša-Daumantas. 247 psl
$12.00
P. P a l y s

Jau trečią kartą Montrealyje,
Kanadoje, įvyksta vadinamasis
jaunųjų kompozitorių naujosios
muzikos forumas. Pirmasis,
įvykęs 1991 metais, visame
muzikiniame pasaulyje sukėlė
labai didelį susidomėjimą. Pra
ėjusiais
metais
forumo
atrankiniame konkurse varžėsi
63 kompozitoriai. Jų tarpe ir
Gediminas Rimkus-Rimkevičius iš Lietuvos. Tarptautinė
komisija, peržiūrėjusi jai
pateiktas partitūras ir muziki
nius įrašus, iš tų 63 kompozi
torių atrinko septynis, jų tarpe
ir Gediminą. Kiekvienas iš tų

RAŠTAI, II tomas. Jonas Aistis. 454 psl
VILEIŠIAI, trijų brolių darbai tautai. Antanas
Kučys. 624 psl
KARO LAKŪNO PASAKOJIMAI. Leonardas Peseckas. 125 psl
LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE.
Dr. Petras Jonikas. 454 psl
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEIVI
JOJE. Anglų-liet. kalbomis. Dan. Bindokienė. 364 psl
PHYSICIAN AT THE CROSSROADS. J.
Mikelionis M.D. 205 psl
HELL IN ICE, Sibiran tremtinės atsiminimai. Ona
Garbštienė. 255 psl
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA
1918-1940. Juozas Jakštas. 272 psl. . . .
ANTANAS KUČINGIS. Ona Narbutienė. 169 psl.

Making a big vvorld

H

$15.00
$27 00
$5.00
$20.00

$15.00
$11.00
$13.00
$15.00
$5.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu. Illinois gyventojai dar
prideda Sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi —
tiek Illinois, tiek ir kitų vietovių, dar turi pridėti $2.75 supakavimo, išsiuntimo ir pašto išlaidų apmokėjimui.

UTHUANIAN DIASPORA
KONIGSBERG TO CHICAGO.
anglų kalba. Autorius Antanas J. Vari Reenan

What difierence does it make that Lufthansa fiies
to more mternationai destmations than any other
smgie airlme 9 O that every 40 seconds a
Lufthansa plane takes off or lands m one of 180
cities around the vvorld9 The pomt s that over the
yea^ every expenence with every traveler. from
every corner of the vvorld has helped us
undfstand you We ve come to knovv cultures
and customs from around the globė Ali the better
to heip you feei at home everyvvhere. on the
ground. and iri the air Even m many cities we
don; fiy to. you H fmd a Lufthansa office ready to
serve your needs Expenence that s vvorldvvide
and //oridvvise lt s a difference thats helped us
make fnends vvith a vvorld full of travelers
And that can make this big vvorld feel very
smaii rndeed

©

Lufthansa
' o r retrrvatrotts or t n f o r m a t i o n call 1 SOO-645 3 f M or * M
your Travcl Agent L u f t h a n s a is a p a r t i o p a n t .o t h » m . i » » g *
proaramt •« U n i t e d . Oalta » n d USAir.

Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmės ištakos,
analizuojama ta ligi šiol negvildenta vertybių konfigūracija.
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi į diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos,
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, galima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos
tautiškumo principais.
Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo
supratimu-pajautimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai.
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai)
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai,
savo noru palikę gimtąjį kraštą, daugumoje valstiečiai, menku
išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) — be didesnių iš
imčių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę ne savo noru ir įgiję
D.P. (displaced persons) — vardą. Analizuojamas kultūrinis
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas
ir kaip sukūrė naujas.
Knygą sudaro 330 psl., didelio formato. Išleido University Press of America, Inc., Lanham, Nevv York and London.
Kaina su persiuntimu 27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 dol.
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:
Draugas
4545 W. 63rd St.,
Chlcago, IL 00629

LIETUVIAI AMERIKIEČIU
POLITINIAME GYVENIME

LAIŠKAI
FONDO SUVAŽIAVIMUI
ARTĖJANT
Kaip žinom, dalis Lietuvių
fondo narių su 150,000 dol.
suma pasisakė už tos sumos
perdavimą Lietuvai, nors dau
guma fondo narių, aukodami
galvojo, kad jų auka bus ati
duota Lietuvai, kai ji bus laisva.
Pagal fondo pranešimą, be meti
nio bus dar atskiras posėdis. Jo
tikslas nepažymėtas. Lieka gal
voti, kad bus diskutuojamas
skirstymas. Ta proga norisi
pasiūlyti suvažiavimo daly
viams ir įgaliotiniams dar kar
tą pagalvoti ar nevertėtų pa
skirti Lietuvai daugiau. Iš
spaudos ir patirties žinome, kad
vienas svarbiausių Lietuvos rū
pesčių yra vaikų, o ypač naš
laičių globa, jų išmokslinimas.
Išeivių visuomenė jau sukūrė
keletą organizacijų: Lietuvos
Našlaičių Globą, Saulutę, Vai
kų Viltį. Jų sukurtas aparatas
veikia taip, kad siunčiama glo
ba patenka į tinkamas rankas.
Reikia stebėtis laišku „Drau
ge" (kovo 1 d.), kuriame auto
rius, remdamasis gandais, rašo:
„girdėt, kad daugumas tų vaikų
yra iš pasiturinčių ar buvusių ir
esančių partiečių šeimų". Auto
rius būtų daug išmintingiau pa
daręs, jeigu prieš rašydamas,
būtų susisiekęs su tų garbingų
organizacijų vadovais ir gavęs
tikslesnių duomenų.
Dr. Edmundas Ringus
Chicago, IL
NAŠLĖS SKATIKO AUKA
Neseniai perskaičiau sūnaus
nupirktą knygą apie kunigo
Staniukyno gyvenimą. Galima
sakyti, kad tai buvo kančios
gyvenimas. Kunigas Staniukynas visą savo gyvenimą
pašventė lietuviams, seselėms
kazimierietėms ir „Draugo"
dienraščiui.
Mane knyga tiek sujaudino,
kad ir aš noriu — su našlės ska
tiku — prisidėti prie Draugo fon
do.
Bronė Karaškienė
Delran, N J

Išeivijos lietuviams reikia tik
džiaugtis, jeigu lietuvis ar lietu
vių kilmės amerikietis pasiekia
reikšmingą vietą politiniame
gyvenime. Šiomis dienomis iš
Lansing miesto, Mičigano sos
tinės, vietos jaunosios kartos
lietuviai aktyvistai man at
siuntė Mičigano gubernatoriaus
John Engler oficialų memo
randumą apie paskyrimą Margaret O'Riley Michigano vals
tijos „Business Ombudsman".
Jos pareigų paskyrimo rašte
yra pažymėta, kad ji yra lietu
vių kilmės. Gubernatorius J.
Engler labai gerai atsiliepė apie
jos nuopelnus pirmykštėse
pareigose.
Mūsų visų lietuvių noras ir
pageidavimas yra, kad visi
lietuvių kilmės valdžios žmonės
laikas nuo laiko savo įtaka
pagarsintų Lietuvos vardą ir jai
galimais būdais padėtų.
Antras reikšmingas pagei
davimas yra, kad šie, valdžioje
esantieji, politikai palaikytų
ryšį su vietos lietuviais ir duo
tų mums žinių apie savo dir
bamą darbą bei, jų įtaką į poli
tinį ar verslo gyvenimą,
neužmirštant Lietuvos ir lietu
vių vardo.
Čia daug galėtų padėti
Mičigano lietuvių organizacijos
palaikydamos ryšį su Margaret
O'Riley.
Jeigu ji nesitolina nuo lietu
vių ir nori padėti Lietuvai sve
timtaučių tarpe, lietuvių or
ganizacijos turėtų surengti ir jai
pagerbimą, įvertinant jos dar
bus. Mičigano lietuviams dabar
yra gera proga populiarinti
Lietuvos vardą kitataučių
tarpe.
Vytautas Šeštokas
Los Angeles, CA
VADINKIME TIKRAIS
VARDAIS
Vasario 24 d. „Drauge", Eltos
žiniose minimi Krikdemai. Va
sario 26 d. Kultūriniam priede,
išspausdintoje Aldo Palubinsko
paskaitoje „Žvilgsnis į partijas
Lietuvoje", taip pat minimi
Krikdemai. Tokios partijos
Lietuvoje nebuvo ir dabar nėra.
Tokiu užgaulingu vardu Lietu
vos krikščionių demokratų par
tija vadindavo jos nedraugai

(sakyti priešai gal būtų per
žiauru). Kad taip vadina Lie
tuvos krikščionių demokratų
partija dabartinė Elta, manau,
ne naujiena. Jauni spaudos dar
buotojai ir visuomenės veikėjai,
galbūt to nežinojo.
Vadinkime Lietuvos krikščio
nių demokratų partiją tikruoju
vardu.
A n t a n a s Balčytis
Chicago, IL

= raudonplaukis-iai. Todėl, paimtos iš mano išspausdinto
jeigu pagal „kalakutines", turė laiško ar straipsnio. Iš pirmo
tų būti „kalakutinkursiai", o jei žvilgsnio daug kam taip gali
pagal „kalakutą" - kalakut- atrodyti. Tačiau mano laiško
k u r s i a i " . Ha ha! Žodžiai originalas taip skambėjo: „... At
tinkami juokų skyriui, o ne rim rodė, kad mano mintys „Drau
tam darbui...
ge" vasario 15 ir 18 d. laiškų ir
Bet kodėl įsikibti į tą kalaku straipsnio forma būtų b u v ę lyg
tą? Ar Padėkos šventė tik pilvo paimtos iš k o n s u l o pakarto
prikimšimui kalakutiena? Ar tos, Cicere pirmą sykį pasaky
nėra už ką dėkoti Dievui? Jeigu tos, kalbos, kurios nebuvau nei
kursų, sujungtų su Padėkos girdėjęs, nei apie ją skaitęs.
švente, pavadinimas nepatogiai Rašau, ne kad „vagies kepurė
YRA PRALEIDIMU
ilgas, gal tiktų vadinti rudens dega", bet noriu pasidžiaugti..."
kursais?
Prašyčiau atitaisyti.
Truputį norėčiau prikibti prie
Sonė P. Tomarienė
Leonidas Ragas
Br. J. aprašymo „Nepriklau
Phoenix, AZ Itasca, IL
somybės minėjimas Lemonte".
Redakcijos p a s t a b a : jeigu
Nors straipsnelis buvo išspaus
REIKIA
ATITAISYTI
L. Rago minėtame laiške, mėgi
dintas labai greitai — „Draugo"
nant taisyti kalbą, įsivėlė ne
numeryje tuoj po minėjimo, ta
„Draugo"
laiškų
skyriuje
aiškumas ir dėl to autorius
čiau tai nepateisina poros, mano
pastabus
skaitytojas
man
prie
turėjo
nemalonumų, atsipra
manymu, svarbių praleidimų.
Būtent: buvo nepaminėta, kad kaištauja, kaip aš drįstu teigti, šome. Faksu atsiųsti laiškai ne
kalbėjo Pat Trowbridge, nors kad gen. garbės konsulo V. Klei visuomet gerai praeina ar yra
trumpai, bet šiltai, o svar zos kalboje Lemonte būtų lyg labai aiškūs.
biausia, kad mūsų jaunimo ats
tovas, Pasaulio Lietuvių jauni
mo sąjungos pirmininkas Pau
lius Mickus taip pat savo trum
pu sveikinimu ir pranešimu
prabilo pasigėrėtinai puikia
Esame nepaprastai dėkingi visiems raštu a r
lietuvių kalba ir tarsena. Tokių
žodžiu užjautusiems Tėvo, Vyro ir Senelio
mūsų jaunimo pasireiškimų ne
reikėtų nepastebėti.
Gintra Narienė
Darien, Illinois
netekus.

ALBINO EIDINTO

REIKIA SULIETUVINTI
Ateitininkai yra puiki ir
darbšti jaunimo organizacija.
Jie nuolat remia pončkų balius,
baronkų barus, kalakursus ir
kitokius suėjimus. Gražu! Bet
būtų dar gražiau, jei sulie
tuvintų tas slaviškas „pončkas"
bei „baronkas". „Pončkos" lie
tuviškai — spurgos, o „baronkos" — riestainiai.
»
O kas per paukštis tie „kalakursai"? Paukštis — pusiau
perskeltas kalakutas. Žodžio
istorija tokia. Rengė kursus
Padėkos šventės savaitgalį.
Kažin kodėl kai kam nepatiko
Padėkos dienos vardas, tai
pramanė šventę vadinti „kalakutinėmis". Todėl — „kalakutinių kursai". Bet vardas pasi
rodė per ilgas. Trumpindami
perskėlė ir sujungė, išėjo
„kala-kursai". Vėliau brūkšnelį
išmetė, liko „kalakursai".
Sudurtinis žodis padarytas netaisyklingai.
Palyginkim:
nugara + kaulas = nugarkaulis-iai, raudonas + plaukas

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 reiktais keliaujame po
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo
vaikų. Tačiau nenusiminkite —
Mes galime joms padėti!
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint
nuotolių.

Dr. Alfonsas E i d i n t a s ir š e i m a

A.tA.
ELENAI MIKALAUSKIENEI
mirus, dukrą JANINĄ RACKEVIČIENE, jos šeimą
ir gimines giliai užjaučiame ir kartu liūdime.
Ona ir Vytautas Adomaičiai
Aldona Gervickienė

Patarimas:
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

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

Gyveno Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje.
Po ilgos ligos mirė 1994 m. kovo 5 d., 3:58 vai. p.p.,
sulaukęs 81 metų.
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje. Amerikoje išgyveno
45 m.
Nuliūdę liko: žmona dr. Liuda Butikienė Kuzmaitė, duktė
Ramunė Glowacki, žentas Dennis, sūnus Vytautas, marti
Aušra, anūkai: Christopher, Robertas ir Tamara Glowacki,
Karina ir Renata Butikaitės bei kiti giminės Lietuvoje.
Velionis pašarvotas kovo 7 d., pirmadienį nuo 2 iki 9 v.v.
Petkus-Marąuette laidojimo namuose. 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks antradieni, kovo 8 d. Iš laidojimo namų
9:45 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai.
ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę žmona, duktė, sūnus, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus.
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600

*

LEMONT

A.tA.
ALDONA RIMKEVIČIENĖ
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1994 m. kovo 5 d., sulaukusi 72 m.
Nuliūdę liko: draugai ir pažįstami.
Velionė buvo žmona a.a. Juozo Rimkevičiaus.
Velionė pašarvota pirmadieni, kovo 7 d. nuo 3 iki 9 v.v.
Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave.
Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 8 d. Iš laidojimo namų
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos gedulingos šv. Mi
šios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę draugai.
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid Funeral Home. Tel.
312-523-0440

Sun City, AZ

A.tA.
GRAŽINAI DANASIENEI

mirus, jos vyrą ALEKSĄ DANASĄ, ilgametį Lietu
viškosios Skautybės Fondo darbuotoją, ir jo artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame.
LSF valdyba:
Petras Molis
Mykolas Banevičius
Česlovas Kiliulis
Kostas Nenortas
Saulė Šatienė
Julius Spakevičius

A.tA.
SOFIJAI ŠEPUTIENEI
mirus, giliai liūdintį vyrą KONSTANTĄ sūnų
VITALI su žmona BRITT, dukrą JŪRATE su sūnum
RAMUČIU ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame.

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!

CHICAGO

A.tA.
JURGIS BUTIKAS

PADĖKA

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

DRAUGAS, antradienis, 1994 m. kovo mėn. 8 d.

0. Aleknienė
E. L. Andriai
J. Antanaitienė
J. Aušra
A. J. Bačanskai
H. R. Bač&nai
A. M. Bajerčiai
A. S. Baltrukėnai
L. Bendoraitienė
0. Brauklienė
B. A. Elsbergai
J. Gruzdąs
P. M. Jakaičiai
I. V. Jokšai
E. Jonušienė
0. Juodikienė
S. Kamarauskienė
L. Karpavičienė
J. Kasulaitis
D. J Kaunaitės
P. Kaušas
J Kay
A. Kerberienė
K. K Kodačiai
J. Korsakas
P. Kraus
J. J. Kučinskai
D. Liaugminienė
K. M. Linkai

A. Lopez
J. Maurukas
M. A. Mickevičiai
A. Mockus
V. Norvaišienė
S. Pargauskienė
A. B. Paulaičiai
K. S. Radvilai
S. Ramanauskienė
V. R. Ramūnai
P. Rimkus
F. H. Sabai
B. S. Sakalai
E. Sakevičienė
V. Saladžius
J. G. Salūgos
B. 0. Sergaučiai
P. Skikūnas
G. Stapulionienė
Stongvilų šeima
A. Šatienė
0. Šilienė
A. I. Šimkai
V. Šukienė
V. Tauras
V. V. Tumasoniai
A. M. Varnai
J. 0. Vaičekoniai
A. E. Zigmantai

A.tA.
JAiNINAI PETRĄVIČIENEI
Tėvynėje žuvus nuo nežinomo piktadario rankos, jos
liūdinčius mūsų mielus prietelius, brolį JONĄ KASI,
brolienę INĄ ir visus gimines nuoširdžiai užjaučiame.
Valerija Bankauskienė
Danguolė ir Petras Griganavičiai

Tauriam Tėvynės Sūnui. Mylimam Vyrui. Tėvui. Se
neliui

A.tA.
JONUI KAPČIUI
Ilgą ir skausmingą tremties kelionę užbaigus ir su
grįžus j Amžinosios Tėviškės namus, skausme ir
giliame liūdesyje likusius Jo Mylimuosius: žmoną
IRENĄ, podukrą IRENĄ, posūnį VINANTĄ ir Lietu
voje sūnų KĘSTUTI, brolį KAZIMIERĄ, sesutę
JULIJĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir drau
ge išgyvename šią skaudžią netektį.
Vytautas ir Stella Abraičiai
Kazimieras ir Jadvyga Barūnai
Valerijonas ir Stasė Balčiūnai
Stasys ir Ona Daržinskiai
Jonas ir Juoze Daugėlai
Alfonsas ir Teodora llekiai
Jurgis ir Veronika Janušaičiai
Bronius ir Vera Juškiai
Narimantas ir Ona Karosai
Antanas ir Sofija Kalvaičiai
Stepas ir Pelagija Leveckiai
Bronė Lepeškienė
Gediminas ir Vladė Lapenai
, Balys ir Petronėlė Lukai
Jurgis ir Aniceta Mažeikai
Mečys ir Janina Rumbaičiai
Vytenis ir Sigita Ramanauskai
Aldona Sandargienė
Antanas ir Valytė Skriduliai
Antanas ir Irena Sprindžiai
Donatas ir Lionė Stukai
Serafiną Sukarevičienė
Stasys ir Marytė Šarauskai
Kostas ir Ona Žolynai
Davtona Beach, FL
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ČIKAGOJE

IR

Julius Gudavičius ir Vla
d a s V i t k a u s k a s , lietuviai
keliautojai, lankėsi Čikagoje
todėl, lydimi Alekso Lauraičio,
apsilankė ir „Drauge" —juk tai
tikrai „kelio galas" visiems
svečiams, viešintiems Čikagoje.
Vladas Vitkauskas buvo pir
masis lietuvis, įkopęs \ Everes
to viršūnę, bet abiem svečiam
galbūt tiek pat didelį įspūdį
paliko čikagiečių lietuvių
Kaziuko mugė. vakaronė. įvai
rios jstaigos. negu tolimojo
pasaulio įdomybes. Apie visa tai
jie sakosi nežinoję. I Lietuvą
abu išskrido kovo 7 d.
Sekmadienį, kovo 13 d..
7:45 vai. ryte, studentai atei
tininkai renkasi Jaunimo cent
re Čikagoje ir važiuos dirbti su
„Habitat for Humanity" pro
jektu. Visi. norintys savo darbu
padėti artimiesiems Kristuje,
kviečiami prisijungti. Dėl
informacijos skambinti Mariui
Polikaičiui - 708-257-2022.

ČLM VASARIO 16 MINĖJIMAS

APYLINKĖSE
„ D r a u g o " k o n c e r t a s jau
nebe už kalnų. Nepraleiskite
progos pasidžiaugti savų meni
ninkų daina: programą kon
certe atliks „Dainavos" an
samblis su sol. Birute Vizgir
diene. Koncertas įvyks kovo 20
d., 3 vai. p.p. Marijos aukštes
niosios mokyklos auditorijoje.
Bilietus jau galima įsigyti
„Draugo" administracijoje, J.
Vaznelio prekyboje ir Cicero pas
K. Dočkų. Visi kviečiami ir lau
kiami!
J o s e p h Šalkauskas, Wauke
gan, IL. atsiųsdamas kitų metų
mokestį už laikraščio siunti
nėjimą, kartu atsiuntė auką už
kalėdines korteles ir kalendo
rių, ir dar oridėjo 100 dol.
„Draugo" dienraščiui padėti fi
nansiniuose sunkumuose. Dėko
jame j a m už pareikštus lin
kėjimus ir už paramą „Drau
gui".

Lietuvos žiniasklaidos atstovai, apsilanką „Drauge" kovo 7 d. Iš kairės: Romas Jankauskas. Lietu
vos TV: Algis Grigas, G.T. International kelionių biuro prez.; Violeta Kleinienė iš G.T. Interna
tional Vilniaus įstaigos; Neringa Jonušaitė, „Lietuvos rytas"; Birute Butkute, Vilniaus vicemerė;
Jadvyga Godunavičienė, Kauno ..Vakarinės naujienos"; Danutė Bindokienė „Draugas"; Zigmas
Gružinskas, Lietuvos TV filmuotojas; Leonardas Aleksiejūnas, „Gimtasis kraštas".

K. J a n k u s iš Burnley vie
26 a s m e n y s kandidatuoja į tovės Anglijoje, atsilygindamas
„Naujosios kartos" lietuvių JAV LB XIV Tarybą Vidurio už knygas, vėl pratęsė „Drau
dailininkų meno parodos Vakarų rinkiminėje apygardoje g o " p r e n u m e r a t ą kitiems
atidaryme kalbės gen. Lietuvos Tarp kandidatų yra 11 moterų. metams.
garbės konsulas Čikagoje 7 buvę, ar esantys apylinkių
Vyresniųjų lietuvių centre,
Vaclovas Kleiza. Atidarymas valdybų pirmininkai/ės. Yra 10
Seklyčioje,
šį trečiadienį, kovo
vyks Čiurlionio galerijoje kandidatų, kurie dar nebuvę iš
(Jaunimo centre) ateinanti rinkti Tarybos nariais šioje apy 9 d., 2 va!, p.p., bus dviejų dalių
penktadienį, kovo 11 d., 7 vai. gardoje. Kandidatų pristatymas programa. Pirmoje dalyje —
visuomenei bus kovo 13 dieną, Čikagos miesto pareigūnė T.
vak. Visuomenė kviečiama.
sekmadienį, 1:30 vai. po šv. Riley kalbės apie „Saugumą
Kun. Rimas Gudelis, Lietu Mišių PL centre, Lemonte.
gatvėje"; antroje dalyje — kun.
vos Ateitininkų federacijos
Viktoras Aukštakalnis, Viduk
T a r p t a u t i n i s R a u d o n o j o lės klebonas, kuris šiuo metu
pirmininkas, šį šeštadienį, kovo
12 d., 7 v.v. Ateitininkų na Kryžiaus komitetas per Ame vieši Čikagoje, papasakos apie
muose, Lemonte, susitiks su rikos Raudonojo Kryžiaus įstai savo parapiją, gyvenimą Lietu
ateitininkais sendraugiais. Bus gą paieško Stasio Česnos (arba voje ir savo globojamų 30 naš
pranešimas apie Ateitininkų Cesnavičiaus), kuris iš Lietuvos laičių kasdienybę. Visi kvie
kongresą ir Lietuvą. Visi sen išvyko 1940 m. dešimtmečio čiami.
draugiai kviečiami dalyvauti. pradžioje, apsigyveno Čikagoje
Kovo 3 d. išspausdintame
'Brighton Parke) ir paskutinį
„A. a. Alinos Skrupskelie- kartą iš jo girdėta 1960 metais. pasikalbėjime su Transpak savi
n ė s , buvusios
,,Aušros" Stasys Česna gimęs maždaug ninku R. Pukščiu pažymėta,
mergaičių gimnazijos direktorės 1900 metais, jo tėvo vardas — kad jo sūnus, kuris kartu vado
atminimui, Lietuvos našlai Petras; jis turėjo brolį Vincentą vauja šiai siuntinių siuntimo
čiams, kuriuos globoja kun. R. 'Vincai, kuris, manoma, gyveno agentūrai, yra Audrius Pūkštys.
Ramašauskas. aukoju 100 dole New Yorko mieste. Apie šį Turi būti Andrius.
rių'*, — taip rašo Marija Ma- asmenį žinantieji gali kreipti? i
Buvęs disidentas Vaclovas
kauskaitė-Ramūnienė, buvusi Raudonojo Kryžiaus įstaigą,
S i a u r u k a s , ilgoką laiką gyve
„Aušros" mergaičių gimnazijos skambinant Edna Williams. tel.
nęs Čikagoje, kovo 3 d. išskrido
mokytoja. „Lietuvos Našlaičių 312-440-2108 arba Sarah J. Milatgal i Lietuvą, kur pasiliks
Globos" komitetas pasirūpins, ler, tel. 312-440-2186.
gyventi.
kad ši auka pasiektų tuos
našlaičius, kuriem ji skirta.
Alto Č i k a g o s skyriaus val
dybos posėdis, dėl susidėjusių
Dr. Linas Sidrys uždarė
Ketvirtadienį, kovo 17 d.. aplinkybių, šaukiamas š.m. 71-šios gatvės kabinetą ir dabar
1:30-2:30 vai. p.p. Šv. Kryžiaus kovo 10 d., ketvirtadienį, 6 vai. priiminėja pacientus 4149 W.
ligoninėje bus paskaita apie vakare Alto patalpose, 6500 So. 63rd St. trečiadieniais, ketvirta
sveiką mitybą. Apylinkės Pulaski Road. Dalyvavimas dieniais ir penktadieniais.
gyventojai prašomi pasinaudoti posėdyje labai pageidaujamas. Skambinkite tel. 312-735-7709.
informacija, kurią pateiks Leila
Jis tai pat atidarė kabinetą
Č i k a g o s Lietuvos D u k t e r ų 9830 S. Ridgeland Ave., Chica
Javier, dietos specialistė. Pa
skaita kartojama tą pačią diena draugija suteikė Lithuanian go Ridge. IL; čia dirba antra
4:30-5:30 v.v.; vyks ligoninės 7 Mercy Lift organizacijai tikrai dieniais ir ketvirtadieniais. Tel.
East susirinkimu kambaryje. gausią — 5,000 dol. — auką. Šią 708-636-6622.
paramą nuoširdžiai įvertina
x Šv. Juozapo garbei šv. LML ir Lietuvos ligoniai, kurie
,.Noriu prisidėti prie Jūsų
pasinaudos
už
tuos
pinigus
kilniu darbų. Man atrodo, kad
Mišių ir maldų novena prasidės
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. H vai. p i r k t a i s v a i s t a i s a r k i t a yra daug svarbiau padėti našlai
čiams, paremti juos, kad taptų
rytais), Marijonų koplyčioje, mediciniška parama.
s u s i p r a t u s i a i s jaunuoliais,
prie „Draugo". Norintieji šioje
x TALPINTUVAI
P E R gerais žmonėmis, negu statyti
novenoje dalyvauti ir įsijungti
su savomis intencijomis kviečia TRANSPAK siunčiami kas sa paminklus praeities karaliams.
mi nedelsiant kreiptis: Marian vaitę. Skubius siuntinius siun Siunčiu 300 dol., dviem globos
Fathers, 6336 So. Kilbourn čiame AIR C ARGO. Pinigai reikalingiems Lietuvos vai
pervedami doleriais. TRANS kams", — taip rašo Janina
Ave., Chicago, 111. 60629.
(pr.) PAK, 2638 W. 69 St„ Chicago, Marks „Lietuvos Našlaičių
IL 60629, tel. 312-436-7772.
globos" komitetui.
x Polikaitis Accounting &
(sk)
Tax Service pildo pajamų
x A.a. Adomo Karaliaus at
ir kitų įvairių mokesčių for
x P a r d u o d a m e bilietus ke
mas. Reikalui esant, atvyksta lionėms į Lietuvą ir į visus pa minimui Birutė Drungienė
į namus. Kreiptis: Raymond šaulio kraštus geriausiomis kai paaukojo $25 „Saulutei", Lietu
C. Polikaitis, Accountant, nomis. S k a m b i n t i : T. Les- vos našlaičių globos būreliui.
tel. 708-597-9454 a r b a 708- n i a u s k i e n e i , T r a v e l C e n t r e , „Saulutė" dėkoja ir reiškia
užuojautą.
371-2184.
Ltd., tel. 708-526-0773.
(sk)
(sk)
(sk)
x Lietuvos našlaičių glo
bėjų eilėn jungiasi su $300 dr.
Antanas Lipskis, su $150 AlAuka steigiamam „Draugo" paramos fonduibertas ir Mariau Yasaitis iš
San Carlos Ca, Albertas ir
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.
Henrietta Mikutis iš Phila
Čekius rašyti:
delphijos PA ir dr. Richard ir
Sonija Keohane 'A Wayne PA.
„Lietuvos Našlaičių Globos"
komitetas Lietuvos našlaičių
4545 VV 63rd St., Chicago, IL, 60629
vardu labai dėkoja. Komiteto
adresas:
2711 West 71 St.,
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio
Chicago, IL 60629.
(sk)

KOVO 11-TOSIOS
MINĖJIMAS

saitis ir jaunas smuikininkas
Valdas Vasaitis.
Visuomenė ir organizacijos su
vėliavomis kviečiamos gausiai
dalyvauti šioje iškilmingoje
mūsų valstybės atstatymo
paskelbimo minėjimo šventėje.
Stasys Briedis

Amerikos Lietuvių Tautinės
sąjungos rengiamas Kovo
11-tosios Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo paskelbimo
minėjimas bus kovo 13 d.,
sekmadienį. Vėliavų pakėlimas
] 1 vai. ryto. Jaunimo centro
JAUNIMO CENTRO
sodelyje, 11:15 vai. pamaldos
METINIS NARIŲ
Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
SUSIRINKIMAS
Pamaldas atliks kun. Juozas
Vaišnys, SJ ir pasakys tai
Vadovaujantis išleistomis tai
dienai pritaikytą pamokslą. syklėmis Jaunimo centro admi
Pamaldų metu giedos solistai nistravimui, vasario 27 dieną
Margarita ir Vaclovas Momkai, buvo sušauktas metinis rėmėjų
vargonuojant muz. Manigirdui susirinkimas Jaunimo centro
Motekaičiui. Po pamaldų bus mažojoje salėje. Esant blogam
žuvusių dėl Lietuvos laisvės orui. susirinko mažesnis rėmėjų
pagerbimas Jaunimo centro skaičius, negu ankstyvesniais
sodelyje, aukuro uždegimas, metais. Šio susirinkimo metu
Amerikos Lietuvių Tautinės buvo išrinkti 4 Tarybos nariai:
sąjungos valdybos vicepir dr. Petras Kisielius, Stasys
mininko Petro Bucho žodis ir Džiugas, Jonas Paronis ir Sta
gėlių padėjimas, prie Laisvės sys Žilevičius. Taip pat per
rinko ir tris kontrolės komisijos
kovų paminklo.
Pagrindinis minėjimas įvyks narius: Salomėją Daulienę.
Jaunimo centro didžiojoje salėje Kazimierą Rožanską ir Antaną
su akademine ir menine dalimi. Valavičių.
Programai vadovaus Daiva
Susirinkimui pirmininkavo
Meilienė. invokaciją kalbės Jaunimo centro Tarybos pir
kun. Juozas Vaišnys, SJ. mininkas Vaclovas Momkus.
Lietuvos Nepriklausomybės at Jis pateikė susirinkimo pro
statymo — kovo 11 d. paskel gramą ir padarė pranešimą apie
bimo aktą skaitys Vida Jonu J. Centro veiklą bei ateities
šienė, žodį tars Lietuvos gen. planus. Buvo pasidžiaugta, kad
konsulas Vaclovas Kleiza, J.C. laikosi labai gerai, nors
paskaitą skaitys „Draugo" pajamų iš renginių yra truputį
redaktorė Danutė Bindokienė. sumažėję. Jaunimo centras yra
Meninę dalį atliks sol. Dana dar labai reikalingas, nes juo
Stankaitytė. muz. Alvydas Va- dar naudojasi Marųuette Parko.

DRAUOAS FOUNDATION

Maironio lituanistines mokyklos Tėvų knmiti-tn pirm Romas (Vsas ir III sk
mokinys Julius (iylys akivaizdžiai parodo, kad mokyklos marškinėliai tinka
ir maiicms.ir didelėm*.

Čikagos lituanistinė mokykla
švenčia visas svarbiąsias tau
tines š v e n t e s . Iškilmingai
paminėjo ir 76 nepriklausomy
bės atgavimo metines vasario
19 d. 12 vai. Jaunimo centro di
džiojoje salėje.
Iki 12 vai. mokiniai su moky
tojais klasėse atliko pamokas ir
trumpai pakartojo numatytą
programą. Po 12 vai. i salę įnešė
Lietuvos ir Amerikos vėliavas
Audrius Čarauskas ir Paulius
Genčius su palydovėmis: Alisa
Kosmopoulos, Daina Lukaite,
Karina Turneryte ir Birute
Ankute. JAV ir Lietuvos him
nus pagiedojo visi salės dalyviai,
palydint pianinu Jūratei Tautvilaitei-Fisher.
Mokyklos
direktorė J ū r a t ė Dovilienė
trumpu sveikinimu atidarė
minėjimą. Lietuvos Nepri
klausomybės (1918.11.16) Aktą
perskaitė Rytis Dumbrys ir
Lietuvos Respublikos atstatymo
aktą (1990.111.11) perskaitė
Karina Turneryte.

Toliau buvo sveikinimai. Mus
pagerbė Illinois gubernatorius
Edgar, atsiųsdamas savo at
stovę etniniams reikalams. Pat
Michalski, k u r i p e r s k a i t ė
gubernatoriaus sveikinimą ir jį
įteikė mokyklos direktorei.
Sveikino Švietimo tarybos narė
Ramunė Kubiliūtė ir įteikė
Švietimo tarybos paramos čekį
mokyklai. Į minėjimą atsilankė
Lietuvių fondo vadovybės nariai
Stasys Baras ir Alė Stepona
vičienė. St. Baras gražiais pat
riotiniais žodžiais pasveikino
susirinkusius ir įteikė mokyklai
stambų paramos čekį.
Pagrindinę minėjimo kalbą
pasakė mokytoja Rūta Jautokienė. Gražiais pavyzdžiais,
labai populiariai, mokiniams
suprantamai, perteikė šventės
reikšmę ir meilę mūsų Tėvynei,
kad ji nuolat rusentų mokinių
širdyse.
Pasibaigus oficialiajai mi
nėjimo programai buvo iš
neštos vėliavos ir po trumpos
pertraukėlės prasidėjo mokinių
paruošta programa. Šios dalies
pranešėja buvo Rasa Gierštikaitė.
Pirmiausia pasirodė scenoje
įvairių skyrių ir klasių šokėjai.
Pašoko: Suk, suk ratelį, šokių
pynę, suktinį. Darželio ir paren
giamojo skyriaus mokiniai
pažaidė žaidimą — Klausė žvirb
lis čiulbuonėlis. Scenoje su jais
kartu buvo ir mokytoja Jūratė
Jankauskaitė. Šokius mokė:
Nijolė Pupienė, Rita Kėželienė
ir Daiva Petersonaitė.
Po to vyko vaidinimas
„Gedimino sapnas", kurį pagal
Balio Sruogos veikalą scenai
pritaikė parengimų vadovas
Vidas Dumašius su talki
ninkėmis Dana Dumbriene,
Rūta Jautokienė ir Hedvina
Dainiene. Programą atliko
aukštesniosios
mokyklos
mokiniai. Į vaidinimą įsiterp
davo ir dainininkai. Padainavo:
Laisvės varpą, O ko nusižven
gei. Ąžuolas. Dainą: Toli, toli
padainavo su mokyklos orkest
rėliu, kurį sudarė: Alisa
Kosmopoulos (fleita), Audrius
Čarauskas (gitara), Marius
Vygantas (cello) ir muzikos tal
kininkas — mokytojas Andrius
Utz. Paskutinė daina „Bran
giausios spalvos" buvo labai
įspūdinga. Žodžiams buvo pri
taikytos trys spalvos (geltona,
žalia, raudona), kurios nuolat
keitėsi, tai a t s k i r a i pasi
rodydavo, tai sudarydavo mūsų
tautinę vėliavą. Spalvų šokį at
liko: Audra Brooks, Lina Dovilaitė, Rima Griauzdytė, Ada
Valaitytė, Megan Hauptmanaitė ir Daina Lukaitė. Dainas per
rašė, paruošė ir išmokė moky
toja Jūratė Tautvilaitė-Fischer.
Tuo ir baigėsi mokinių atlikta
programa. Salės gale buvo
daugybė trispalvių balionų,
kuriuos parūpino ir mokiniams
davė į namus parsinešti, Lietu
vių fondo vadovybė. 8 klasės
mokiniai, padedant mokytojai
H. Dainienei, paruošė žemėla
pius, nurodančius tėvų ir
senelių gimtines. Žemėlapiai
buvo pailiustruoti gimtinių
vaizdais — nuotraukomis. Salę
papuošė dail. Nora Aušrienė.
Visą muzikinę palydą atliko
Andrius Utz. Visos klasės buvo
gražiai tautiškai išpuoštos.
Salėje buvo mokinių tėvai, ar
timieji ir svečiai.
Dar reikia pažymėti, kad šios
mokyklos mokiniai atliko meni
nę programą vasario 13 d.,
Marijos gimnazijos salėje, ALTo
suruoštame bendrame vasario
16 minėj-me. Taip pat mokiniai
vasario 12 d. atliko programą
prie Laisvės Kovų paminklo.
Mūsų lietuviškos mokyklos
atlieka didelį patriotini uždavi
nį už Lietuvos sienų.

Gage Parko, Cicero, Brighton
Parko, Bridgeporto ir artimųjų
priemiesčių lietuviai. Čia
vyksta vakaronės, meno
parodos ir kultūriniai renginiai.
Didžiąją dalį patalpų užima litu
anistinės mokyklos su Peda
goginiu i n s t i t u t u ; veikia
kiekvieną šeštadienį. Be to,
keletą kambarių naudoja Litu
anistikos tyrimų ir studijų cen
tras, kuriam vadovauja prof.
Jonas Račkauskas. Šalia pami
nėtų institucijų dar veikia
muziejai su archyvų sandėliais.
Laiks nuo laiko yra ruošiamos
meno parodos. Lietuvių operos
choras intensyviai ruošiasi
..Pilėnų" operos pastatymui.
Jaunimo organizacijos daro
sueigas. Taigi Jaunimo centras
yra lyg bičių avilys, nenustoja
dūzgėjęs. J. centrą admi
nistruoja Salomėja Endrijonienė, įdėdama daug meilės,
energijos ir neapsakomai didelio
pasišventimo šiam pastatui. Ji
yra sudariusi labai aktyvų
padėjėjų būrį, kurie taip pat
sielojasi Centro išlaikymu.
Paminėtinas, Moterų pagalbinis
vienetas, Jonas Paronis, besi
rūpinąs finansais ir technikos
priemonių tvarkingu veikimu.
Vincas Pavilčius aprūpina lan
kytojus kava, sumuštiniais ir
skaniomis bandelėmis. Yra ir
daug kitų asmenų, kurie savo
talentus, energiją skiria šiam
Centrui.
Nėra užmiršti ir dvasiniai
reikalai. Kiekvieną sekmadienį
yra aukojamos dvejos Mišios,
aptarnaujamos jėzuitų, kurių
vienuolyne yra įsikūrusi „Laiš
kai lietuviams" redakcija ir
administracija.„L.L." redaguoja
kun. Juozas Vaišnys ir ad
ministruoja A. Likanderienė.
Kun. Juozas Vaišnys, SJ,
kalbėjęs lietuvių jėzuitų vardu,
paneigė plintančius gandus,
būk jėzuitai pasirengę parduoti
vienuolyną ir Centro patalpas.
J i s užtikrino susirinkusius
rėmėjus, kad jėzuitai nemano iš
sikelti ar parduoti. Čia numato
gyventi ir toliau aptarnauti
lietuvišką visuomenę, kol bus
gyvi. Kun. Juozas Vaišnys taip
pat kreipėsi į susirinkusius, pra
šydamas ir toliau remti šią ins
tituciją, ne tik finansiniai, bet
ir pritraukiant naujų narių, nes
Jaunimo centras ir vienuolynas
išvarė didelę lietuvybės vagą.
Šiuose namuose bwo išauginta
naujoji patriotinė karta, įgali
nusi įkurti ir kitus Centrus.
Visi lietuvybės ugdymo centrai
turi būti remtini, nes i ik čia yra
skiepijama meilė Li?tuvai, jos
kultūrai ir kalbai.
Klausimų ir pasisakymų me
tu šio Centro rėmėjai išreiškė
padėką Tarybos pirmininkui
Vaclovui Momkui' ir administ
J. Plačaa
ratorei Salomėjai Endrijonienei
už dedamas pastangas išlaikyti
• Jeigu šiuo metu negalite
šiuos pastatus tolimesniam
grįžti
į Lietuvą, pasiųskite ten
lietuvybės reikalui.
bent
savo
„Draugą".
A. Paužuolis

