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Konservatoriai: Energetikos
tvarkymas prilygsta
kenkimui valstybei
Vilnius, kovo 15 d. (AGEP) Lietuvos konservatoriai energe
tinės sistemos tvarkymą bei
„šalies ūkio dirbtinį žlugdymą"
prilygina „kenkimui valstybei".
Penktadienį paskelbtame pa
reiškime konservatorių valdy
bos p i r m i n i n k a s Gediminas
Vagnorius teigia, kad per du
mėnesius iš valstybės valiutos
rezervo jau išleista per 140
milijonų dolerių „spekuliaci
niam valiutų valdybos modeliui,
kuris naudingas tik dešimtis
milijonų dolerių pasiglem
žiantiems valiutos spekulian
tams ir su jais išvien savanau
diškai veikiantiems valstybės
vadovamas palaikyti". Tuo tar
pu keliasdešimt milijonų dole
rių siekianti skola už dujas ne
tik nemažinama, bet dar labiau
didinama, pabrėžia konservato
riai.

Pasak jų, užuot pasirūpinus
būtiniausiu šalies energetikos
finansavimu, pradėta išjunginėti šilumą gyvybiškai svarbiuose
objektuose. Konservatoriai
pažymi, kad be šilto vandens jau
liko Vilniaus 5-oji, 6-oji ir 10-oji
poliklinikos, ir reikalauja užtik
rinti normalų energetikos ūkio
darbą.
Kitame pareiškime konservą
toriai teigia, kad, neskyrus lėšų
nacionalinių muziejų patalpoms
šildyti, iškilo grėsme neįkai
nojamoms Lietuvos meno verty
bėms.
Išjungus šilumos tiekimą
Nacionalinei galerijai bei keti
n a n t n u t r a u k t i ji kitiems Lie
tuvos muziejams, „faktiškai jau
n a i k i n a m a per 45,000 tautos
meno e k s p o n a t ų " , teigiama
konservatorių pareiškime.

Pasikeitė Seimo frakcijų
narių skaičiai
Vilnius, kovo 15 d. (AGEP) Seimo politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos frakcija sumažėjo
vienu nariu, kai ketvirtadienį
jos narė Elvyra Kunevičienė
perėjo į Tėvynės Sąjungos (Lie
tuvos Konservatorių) frakciją,
penktadienį spaudos konferen
cijoje pranešė Seimo pirminin
kas Česlovas Juršėnas.
Didžiausia frakcija Seime,
nors ir praradusi formalią dau
gumą, ir toliau lieka valdančioji
Lietuvos demokratinės darbo
partijos frakcija, turinti 68 na
rius. Konservatorių frakcijoje
dabar yra 25 nariai, krikščionių
demokratų frakcijoje — 12, so
cialdemokratų frakcijoje — 8.
Tautininkų, politinių kalinių ir
lenkų sąjungos frakcijos turi po
4, o mažiausioji — demokratų
frakcija — 3 narius. Seime y r a
ir 11 frakcijoms nepriklausan
čių narių.
Po to, kai kitą savaitę prisieks
Konstitucinio teismo teisėjai,
konservatorių frakcija praras
vieną narį, nes Konstitucinio
teismo teisėju ketvirtadienį bu

vo paskirtas Egidijus Jarašiū
nas.
S u p a ž i n d i n d a m a s su kitos
savaitės Seimo darbotvarke,
Česlovas J u r š ė n a s sakė, kad
antradienį n u m a t y t a s pirmasis
balsavimas dėl Konstitucijos 47
straipsnio papildymo ir vyriau
sybės programos tvirtinimas.
Seimo p i r m i n i n k a s , remda
masis informacija tiek iš deši
niųjų, tiek iš kairiųjų, išreiškė
viltį, kad antradienį jau bus 94
balsai, reikalingi Konstitucijai
papildyti. Tuo atveju antrasis
balsavimas galės įvykti po tri
jų mėnesių — birželio pabaigoje.
Juršėnas taip pat pasidžiaugė,
kad j a u pirmieji balsavimai pa
vasario sesijoje parodė, kad kai
kuriais klausimais daugumai ir
opozicijai p a v y k s t a susitarti.
„Sprendimai priimami ir bus
priimami iki kadencijos pabai
gos", sakė Seimo pirmininkas,
pastebėdamas, k a d pirmalaikių
rinkimų idėja „pamažu natūra
liai nunyksta, nes artėja eiliniai
r i n k i m a i " , k u r i e pagal Konsti
tuciją įvyks rugsėjį arba spalį.

Pakaunės gyventojai
negrąžino pavojingo metalo
Vilnius, kovo 15 d. (AGEP) Kauno rajono gyventojai negrą
žino policijai išvogto radio
aktyvaus žalvario, o Kretingos
prokuratūra suabejojo vietos po
licijos tyrimu dėl kito radioak
tyvaus radinio.
Prieš dvi savaites Kauno ra
jono policininkai gavo žinią apie
tris tonas Turžėnų miškelyje pa
slėpto radioaktyvaus metalo, ta
čiau nuvykę ten jo nerado. Vė
liau dalis žalvarinių vamzdelių
rasta kelių vietinių gyventojų
sodybose, dar truputis metalo
buvo miške po sniegu.
Tačiau, remiantis vietos gy
ventojų liudijimu, rasta tik ma
žesnė pusė užkrėsto metalo, o
kito žmonės negrąžino nei po
aplinkos apsaugos ministro, nei
po rajono vadovų raginimų.
Kauno rajono policijos komi
s a r i a t e korespondentui pa
sakyta, kad jau nebesitikima
sulaukti likusio metalo, todėl
susiruošta į Ignalinos Atominės
Elektrines radioaktyvių atliekų
saugyklą išgabenti bent jau ras
tąjį. Tačiau pavojingojo krovinio
negali vežti paprasti policinin
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kai, o specialios tarnybos tą ža
da padaryti kitą ketvirtadienį.
Ten p a t bus išvežtas ir Kūlu
pėnuose, Vakarų Lietuvoje, ras
tas radioaktyvus metalas. Prieš
dešimt dienų į policiją kreipėsi
šio miestelio gyventojas, išsi
aiškinęs, kad savo kieme laiko
pusę tonos radioaktyvaus meta
lo, kurį paprašęs priglausti kai
mynas. M e t a l a s n e t r u k u s išga
bentas į aikštelę prie Kūlupėnų
vandens valymo įrenginių.
Įvykį tyrusi vietos policija nu
tarė nekelti bylos, nes metalą
kaimynui palikęs žmogus teigia
radęs jį a n t kelio ir nežinojęs,
kad jis pavojingas. Tačiau Kre
tingos rajono vyriausiasis pro
kuroras Juozas Genys netiki to
kiu pasiaiškinimu.
Daugelis kūlupėniškių vagia
metalą iš Rusijos traukinių, ku
rie t r u m p a m sustoja jų mieste
lyje, vėliau jį pelningai parduo
da. Radiniu besiginantis žmo
gus turi asmeninį sunkvežimį
su kranu, ir. matyt, užsiiminėja
šiuo verslu, mano prokuroras.
Jis ketina pirmadienį nuspręsti,
ar kelti įtariamam vagišiui bau

N r.

Rusijos Dūma pasmerkia
Sovietų Sąjungos išardymą
M a s k v a , kovo 15 d. (NYT) Rusijos Dūma penktadienį didele balsų dauguma pravedė rezo
liuciją, kurioje pasmerkiamas
1991 m. pravestas susitarimas.
kurio pasekme iširo Sovietų Sa
junga. Ši rezoliucija neturi jo
kios teisinės reikšmės, nes Ru
sijos parlamentas yra visiškai
pavaldus prezidentui, o Boris
Jelcinas, ją pavadinęs „nesą
mone", neleis tokiai rezoliucijai
tapti įstatymu, rašo korespon
dentas Michael Specter „The
New York Times" dienrašty.
Bet antravertus, ši rezoliuci
ja, kuri buvo priimta 250-98
balsų santykiu Komunistų par
tijos dominuojamoje Dūmoje,
sukelia būkštavimus. kas at
sitiks, jei naujuoju prezidentu
šią vasarą būtų išrinktas Komu
nistų partijos vadas Gennadij
Ziuganov. „Galimos šio spren
dimo pasekmės tarptautinėje
Kovo 6 d. Kaune lankėsi Lenkijos prezidentas A'eksander Kwaxn>ew8ki (dešinėje). Sveikindamas
bei vidaus politikoje gali būti
Kauno merą Vytautą Katkevičių • kairėje > jis primine, jog Lietuvos vieta yra Europoje. Meras
neįmanomos numatyti ir stai
pasidžiaugė gerėjančiais Lietuvos ir I,«nkijos santykiais ir išreiškė viltį, kad ryšiai dar labiau
gios", pareiškė Sergej Medvesustiprės. Lenkijos prezidentas pabrėžė, kad ir Lenkijos ir Lietuvos vieta yra Europoje, ir kad
dev, prezidento B. Jelcino spau
dėl to tarp jų nėra dėl ko konkuruoti Po savo kalbos jis pakėlęs šampano taurę lietuviškai iš
dos sekretorius.
tarė: „Į sveikatą!"'
Nuotr. E. Katino „Kauno dienoje"
Pats Boris Jelcinas, kurio po
puliarumas žymiai žemesnis.
ir tikiuosi, kad ši rezoliucija bus nei G. Ziuganov visuose prave
svarstoma Atstovų Rūmuose damuose visuomenės apklausi
nėjimuose, dar rimčiau įvestam
šiais metais".
padėtį. „Sukvietėme buvusių
Komentuodamas tai, kaip pa
D o w n e r ' 8 Grove, IL, kovo 15 ma:,.Rusijos penkiasdešimt me vyko įrašyti kongr. Fawell į šios Sovietų Sąjungos respublikų
d. — Illinois Lietuvių Respubli tų besitęsianti Kaliningrado sri rezoliucijos rėmėjų būrį, A. Mi ambasadorius", kalbėjo Jelcinas
konų Lyga prieš kiek laiko ties okupacija tebėra tarptauti lūnas pasakė: „Čia gal pavyz aiškiai piktu tonu per televizi
kreipėsi į Illinois respublikonus nių įstatymų r**pripažinta. Bal dys, kad ir gavus nevisai tokį ją transliuojamoje kalboje
JAV Kongrese su prašymu pa tijos valstybės, ypač Lietuva, atsakymą, kokio tikėtasi, nerei penktadienio vakarą. „Prašė
remti JAV Atstovų rūmų nario Rusijos buvimą ten mato kaip kia nuleisti rankų. Po pasi me, kad jie praneštų savo ša
Christopher Cox pasiūlytą rezo grėsmę jų suverenitetui ir tam kalbėjimo su kongresmanu ke lių vadovams, jog ši rezoliuci
liuciją dėl Karaliaučiaus srities. turi gerą pagrindą. 1995 m. ba liskart tiek Vašingtono, tiek ja yra nesąmonė, ir nieko išjos
Gauta j a u keletas teigiamai pa landžio mėnesį ginkluoti rusų vietinė įstaiga skambino ir ska nebus".
Griežtai interpretuojant jo pa
sisakančių atsakymų, tačiau ge malūnsparniai skrido žemiau tino ateity telefonu kontaktuo
rokai nustebino atsakymas iš nei 200 metrų virš gyvenviečių ti ir išdėstyti mums rūpimą reiškimą, jis tiesą sakė — neat
rodo, kad Sovietų Sąjunga bus
kongresmano Harris Fawell Lietuvos sostinėje Vilniuje. Be klausimą".
kada nors atkurta. Net ir jei
įstaigos. Čia rašoma, jog jis to, Rusija turi virš 200,000 karių
„Ir tai tik parodo, kaip svar
paliekąs „atviras duris" remti Kaliningrado srityje, o tai yra bu, kur mes begyventume, už komunistai vėl įsigalėtų ir ban
šią rezoliuciją, jei ši rezoliucija dvigubai daugiau, nei amerikie- megzti ir asmeniškus gerus dytų atkurti Sąjunga, nedaug
rastų paramos tokiam veiks
bus pateikta Atstovų Rūmų bal- či*Į karių visoje Europoje,
santykius tiek su vietinėm mui, rašo korespondentas M.
savimui.
^ s u malonumu būsiu rėmė- kongresmanu įstaigom, tiek Va
Specter.
Lygos pirmininkas Anatolijus jas(co-sponsor) H. Conc. Res. 51 šingtone", pabrėžė Milūnas.
Kai kurios buvusios sovieti
Milūnas, susitikęs su kongresnės
respublikos, jų tarpe ypač
manu Harris W. Fawell, išreiš
Baltarusija, bet ir Ukraina. Kirkė nusistebėjimą ir nepasiten
gizistanas ir Kazachstanas, daž
kinimą gautu atsakymu. Įdo
nai minimos kaip kandidates
mu, kad pats kongresmanas nu
sudarant naują sąjunga su Ru
stebo dėl laiško turinio ir pri Vilnius, kovo 13 d. (AGEP) — kurti daugiašalę komisiją nelesija. Kiekvienoje iš tų šalių yra
pažino, kad jo įstaigos parei Lietuvos Pasienio policijos de- galios migracijos problemoms
didelis procentas rusų gyvento
gūnai padarė klaidą. Jis sutiko, parlamento vadovas Stanislo- spręsti.
jų,
o Baltarusijoje, net daugelis
Tokiai komisijai taip pat
kad keliamas Karaliaučiaus sri- vas Stančikas trečiadienį išvyko
jos
politinių vadų yra pareiškė,
ties klausimas yra svarbus ir jis į Kijevą tartis dėl bendradar- turėtų priklausyti trijų Baltijos
kad
naujas sąjunginis ryšys su
mielai sutinka būti šios rezoliu- biavimo su Ukrainos pasienio šalių, Lenkijos, Rusijos ir Bal
Rusija
neišvengiamas.
cijos rėmėju.
kariuomenės vadais. Be kitų tarusijos pasieniečiai. Jos kūri
Šiomis dienomis gautas oficia reikalų, S. Stančikas ketina pa mą ketina finansuoti Jungtinių
lus kongresmano pareiškimas, raginti ukrainiečius prisijungti Tautų tarptautinė migracijos
kuriame tarp kitko taip sako- prie Lietuvos iniciatyvos su- organizacija.
Per t r i s viešnagės Kijeve
dienas Lietuvos ir Ukrainos pa
Vilnius, kovo 13 d. (Elta) sienio vadai ketina susitarti ir Lietuvos Politinių Kalinių ir
pasirašyti protokolą dėl inten Tremtinių Sąjunga siūlo būsi
syvaus informacijos keitimosi ir muose Seimo rinkimuose suda
bendrų pasieniečių veiksmų abi ryti plačią koaliciją iš visų
Vilnius, kovo 13 d. (Elta) — Šį tai, Panemunėje Šilutės rajone
šalis apimančiose užsienio kelio Seime atstovaujamu dešiniųjų
pavasarį Nemuno žemupyje 'ties Tilže) apskaičiuojama, kad
nėse — tai daugiausia lėktuvų bei kitų politinių jėgų. teigia
vandens lygis bus artimas buvu vandens lygis bus 7.5 metro virš skrydžiai tarp Vilniaus ir Ki
mai atsiskleidusių. įtvirtinant
siems didžiausiems šiame šimt posto nulio (be sangrūdų). Beje, jevo.
Lietuvos nepriklausomybe Tai
metyje, pranešė Lietuvos hidro aukščiausias iki šiol fiksuotas
Lietuvos ir Ukrainos pasienio trečiadienį spaudos konferenci
meteorologijos tarnyba trečia čia vandens lygis — 7.65 metro.
vadai pirmą kartą susitiko ir joje pareiškė Povilas Jakučionis.
dienį Seime įvykusiame pasita
Kauno mieste Nemuno van sutarė toliau bendradarbiauti Seimo narys, politinių kalinių
rime. Pasak Hidrometeorologi
dens lygis gali siekti 26.3 metro. pernai gruodį, kai Vilniuje bei tremtinių ..Laisvės" frakeri
nės tarnybos viršininko Petro
Tai maždaug 3 metrais mažiau lankėsi ukrainiečių delegacija. jos seniūno pavaduotojas, ko
Korkučio, iš įvairių Lietuvos
už aukščiausią čia fiksuotą Dabar atsakomojo vizito lietu mentuodamas šios sąjungos
vietovių gaunama stebėjimo
vandens lygį. Numatoma, kad vius pakvietė Ukrainos pasienio konferencijos patvirtintą rin
postų informacija verčia besi
maždaug 1.5-2 metrais žemesnis k a r i u o m e n ė s vadas Viktor kimų programą.
klostančią situaciją vertinti
už aukščiausia išmatuotą turėtų Bannyh.
Lietuvos Politiniu Kalinių ir
labai rimtai.
būti ir vandens lygis Neryje.
Šio mėnesio pabaigoje Stanis Tremtinių Sąjunga sudarys.
Kita vertus, žmonių gąsdinti Tokie lygiai nelaikomi pavo
lovo Stančiko dar laukia vizitas pasak jo, savo atskira sąrašą.
n e r e i k i a . Realiai ledonešis jingi. Prognozuojama, kad labai
į Minską, kur ketinama tartis
u p ė s e gali prasidėti kovo pakils vanduo Šventojoje. Ties
dėl nelegalių migrantų grąžini ten jie patenka i Lietuvą Ta
pabaigoje. Jeigu susidarytų ledų Ukmerge jis bus tik 15 cm ma
mo. Dabar Lietuvoje susikaupę čiau šių procesų nereguliavo
sangrūdos, vandens lygis gali žesnis už aukščiausią stebėtą.
virš 500 migrantų, kurie neiš- jokie įstatymai, ir kai pernai
būti didžiausias šį šimtmetį. An
Kadangi daug sniego, gali siunčiami jau keturis mėnesius. rudenį Baltarusijos pasienio rei
džiamąją bylą, ar nubausti jį už labai pakilti vandens lygis
Anksčiau beveik visi Lietuvo kalus ėmė tvarkyti Rusija, ne
administracinės teises pažeidi Vakarų Lietuvos upėse — ypač je s u g a u t i nelegalai b u v o beįmanoma nelegalų iš Lietu
mus.
Minijoje ir Jūroje.
grąžinami Baltarusijai, nes per vos išsiųsti atgal

Lietuviai respublikonai
laimėjo dar vieną rėmėją

Lietuvos pasienio vadai
išvyko tartis į Kijevą

Bet dauguma kitu buvusių so
vietiniu respublikų visiškai
kitaip žiūri į tekią galimybe
Baltijos šalyse — Estijoje, Lat
vijoje ir Lietuvoje — kuriu ne
priklausomybes siekis 1980 de
šimtmety buvo viena iš Sovietų
Sąjungos žlugimo priežasčių,
žinia apie šią rezoliuciją buvo
pasitikta pasityčiojimais, bet ir
susirūpinimu. ..Tai nėra maioni
mintis", komentavo Estijos Už
sienio reikalų ministerijos atsto
vė. ,,Ji parodo, kad Rusijoje
tebėra nuolatinis praeities il
gesys".
Dūmoje pravestas balsavimas
buvo grynas politinis teatras,
išduodantis svarbų faktą. To
kios rezoliucijos pravedimas
buvo dar viena Dūm s narių
bejėgiškumo išdava, jiems vado
vaujant kraštui, kuris nebėra
galingas ir kuriame yra didžiu
les ekonominės bei politinės
problemos.
Šioje rezoliucijoje išreikšta
nostalgija yra viena pagrindiniu
Komunistu partijos populiaru
mo priežasčių. Jei G. Ziuganov
liepos mėnesi iaimes preziden
tinius rinkimus, tai bus būtent
šios nostalgijos pasekmė.
O Boris Jelcinas, penktadienį
kalbėdamas per Rusijos televi
ziją, kalbėjo apie nuolat gilė
jančius ryšius tarp buvusių so
vietinių respublikų, ir dau
gumas kandidatų į Rusijos pre
zidentus taip pat kalba apie
atstatymą bent dalies buvusios
sąjungos.
Penktadieni Dūmoje pravesta
rezoliucija žymiai pranoko lig
šiolinius veiksmus, kai pirmą
karta įvairių pažiūrų žmones
pripažįsta, jog Sovietų Sąjungos
išardymnas gal ir nebuvo išmin
tingiausias sprendimas.
Penktadienį pravestoje rezo
liucijoje šaukiamasi gilesnio in
tegravimosi tarp Nepriklauso
mų Valstybių Sandraugai pri
klausančių respublikų. Rusijos
Dūmos rezoliucijoje taip pat
konstatuojama, kad 1991 m.
įstatymas, kuriuo sukuriama
Nepriklausomų
Valstybių
Sandrauga, yra neteisėtas. Dū
mos deputatai taip pat nutarė
pripažinti lygiai prieš penkerius
metus pravesta referendumą,
kuriame dauguma dalyvaujan
čiu pasisakė už Sovietų Sąjun
įjos išlaikymą.

Bus siekiama plačios
dešiniųjų jėgų koalicijos

Pavasario potvynis Lietuvoje
bus labai didelis

tačiau mano, kad dešinieji poli
tikai turėtu siekti koalicijos.
„Laisvės" frakcijos seniūnas
Balys Gajauskas, teigė, kad
sąjunga, eidama į rinkimus,
sieks ..demokratiniu jėgų
vienybes, kurios šiuo metu
trūksta".
Savo rinkimu programoje Po
litiniu kaliniu ir tremtiniu
sąjunga reikalauja spartesnio
desovietizavimo. pirmiausia,
okupacijos n- genocido padariniu
likvidavimo, žada bendradar
biauti su užsienio lietuviais,
kviestis juos dirbti Lietuvoje.
KALENDORIUS
Kovo 19 d.: Šv. Juozapas, Švč.
M. Marijos sužadėtinis; Vilys.
Nautilė. 1919 m Lenkijos ka
riuomene užėmė Vilnių. 1920
m. Seimas prieme Lietuvos Ze
mės reformos jstatyma.
Kovo 20 d.: Anatolijus. Klau
dija, Inngarda, Vilė, Žygiman
tas Pirmoji pavasario diena
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Palto išlaidas marinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas
nesinnriami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii
jo mokesti, paiymima, iki kada yra užsimokėjęs

ATSARGIAI SU VAISTAIS
Kai sveikatos apsauga daug
kainuoja, o apdraudų mokestis
nuolat kyla, nemažai žmonių,
norėdami sutaupyti pinigų už
per dažną apsilankymą gydytojo
kabinete, stengiasi mažesnes
negalias gydytis patys, pirk
dami vaistus, duodamus be gy
dytojo recepto. Lengvai pasi
renkamų įvairių įvairiausių
vaistų pilnos vaistinės ir kitos
parduotuvės. Nuolat juos rek
lamuoja spauda, radijas, televi
zija. Kadangi žmonės juos gau
siai perka ir vartoja, dažnai su
papildomais, jau gydytojo prira
šytais, vaistais nuo įvairių ligų
ar negalių, atsiranda pavojus,
kad veikimas susikryžiuoja ir
gali sukelti nemalonių — kar
tais labai kenksmingų — pasek
mių.
Žmonės, paveikti nuolatinių
reklamų, įsisavina kai kurių
vaistų pavadinimus, pripranta
juos vartoti specifiškam skaus
mui malšinti (pvz. galvą skau
dant, artritui sąnarius geliant,
vidurių negalavimams ir t.t).
Pripratę nebekreipia dėmesio į
instrukcijas, parašytas ant
buteliukų ar dėžučių — juk
visas gerai žinoma. Tačiau ins
trukcijos dažnai keičiasi. Vais
tų gamybos firmos nuolat ieško
naujų rinkų savo produktams
arba stengiasi išplėsti-pagerinti
savo gaminamų vaistų veikimą.
Pvz., net paprastas aspirinas
pastaraisiais metais jau suskirs
tytas į keletą skyrių: pastiprinto
veikimo, ilgalaikio veikimo,
tinkamo imti prieš gulant vaka
re ir t.t. Panašiai ir su kitais,
priprastais bei dažnai vartoja

mais, vaistais. Ypač tai pa
vojinga vyresnio amžiaus asme
nims, kuriems sunkiau įskaityti
labai smulkiai parašytus per
spėjimus ar instrukcijas. Jie
atpažįsta tik vaistų vardą, o į
papildomus nurodymus nelabai
kreipia dėmesį.
Yra pasitaikę atvejų, kad
vyresnieji pacientai, pripratę
imti, sakykim, po du paprastus
aspirinus kas keturias valandas
dienos metu nuo artritinio
skausmo, per neapsižiūrėjimą
nusiperka aspirino, kuris skir
tas nakčiai ir sužadina snau
dulį. Žmogus, juos vartodamas
dieną, praranda budrumą, gali
greitai parvirsti ir susilaužyti
kaulus. Be to, yra labai pavo
jinga, jei tas žmogus dar vai
ruoja automobilį.
Pastaruoju metu JAV Vaistų
ir maisto reguliavimo įstaigai
(Food and Drug Administration)
yra duoti pasiūlymai suvieno
dinti lengvai be receptų nusiperkamų vaistų užrašus, kad
pirkėjas galėtų greit ir tiksliai
suprasti, kas ir tuomet varto
tina. O tuo tarpu patariama,
ypač vyresniesiems, daugiau
dėmesio kreipti į be receptų
nusiperkamų vaistų buteliukų
ar dėželių užrašus, pvz., jei
pakeista dėžutės spalva ar ben
dra užrašo išvaizda. Jeigu žmo
gus negali užrašo bei instruk
cijų pats perskaityti, tegul
paprašo ko nors tai padaryti. Šis
paprastas atsargumas gali su
taupyti daug nemalonumų,
išlaidų ir skausmo.

DRAUGO prenumerata

JAV
Kanadoje ir kitur
(U.S.)
I l k šeštadienio laida:
JAV
Kanadoje ir kitur
(U.S.)
Uiaakant j Lietuvą
(Air cargo)
Tik šeštadienio laida
Uiaakant { ussienj
oro pastų
Tik šeštadienio laida

Sausio 28 d. buvusiuose KGB rūmuose Vilniuje gausiai susirinkusi Lietuvos patriotų minia
meldėsi už žuvusius ir tuose rūmuose nukankintuosius.

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
PASAULYJE
ĮSTEIGTA RUKLOS
PARAPIJA

mas naujosios evangelizacijos ir
vienuolijų Bažnyčioje bei pasau
lyje klausimus. Kun. Kęstutis
Brilius, MIC, pristatė išvadas
bei nurodymus, svarbius mari
jonų gyvenimui ir veiklai. Sau
sio 17 d. marijonų vicegenerolas
kun. Vaclovas Aliulis nusakė
marijonų uždavinius vienuolijos
charizmos šviesoje. Sausio 18-oji
buvo susikaupimo ir maldos die
na, o 19-ąją simpoziumo daly
viai nagrinėjo marijoniškojo
ugdymosi bei ugdymo atsilie
piant į šiandienos poreikius
temą.
Marijonų simpoziumas baigė
si šv. Mišiomis, kurių aukai prie
Palaimintojo Jurgio Matulaičio
altoriaus katedroje vadovavo
Vilkaviškio vyskupas Juozas
Žemaitis, MIC.

Sausio 28 d. įsteigta nauja
parapija Ruklos gyvenvietėje.
Parapijos atidarymo iškilmėse
dalyvavo Kauno vyskupas Sigi
tas Tamkevičius, SJ, Kauno
arkivyskupijos kurijos kancleris
kun. Artūras Jagelavičius, vie
tinio karinio dalinio vadas
pulkininkas leitenantas Algir
das Gaižutis, Ruklos karinio da
linio karininkai, kareiviai, ti
kintieji. Viso į šventę susirinko
beveik 200 būsimųjų parapi
jiečių.
Kauno arkivyskupas kar
dinolas Vincentas Sladkevičius
naujos parapijos steigimo dekre
te pažymėjo, kad „išvedus sovie
tinę armiją, Ruklos gyvenvietė,
Sylvia Švedas, MD kurioje, išaugus tikinčiųjų skai
čiui, atsirado reikalas įkurti
50 METŲ fcUN. JONAS
niaują parapiją dvasiniams gy
Dr. JONO ADOMAVIČIAUS
ventojų poreikiams patenkinti". MAKSVYTIS TARNAUJA
PATARIMAI
BAŽNYČIAI
Naujos parapijos administrato
riumi paskirtas kun. Audrius
PAMILK SAVO ŠIRDl - JI kiekvienu 1,000 kalorijų mais Giedraitis.
Vilkaviškio vyskupas Juozas
tu; thiamino — 0.5 mg, niacino
TAU ILGAI TARNAUS
Žemaitis, MIC, dalyvaudamas
— 6.6 mg. Toks jų kiekis leng
kun. Jono Maksvyčio auksinio
Pacientė. Mano vyras mėgs
vai gaunamas valgant mišrų MARIJONŲ SIMPOZIUMAS kunigystės jubiliejaus iškilmė
ta žiemą lauke triūstis Aš noriu
vaisių-daržovių maistą, kas pa
jį geriau maitinti, kad jis
Marijonų vienuolija sausio se, pabrėžė, jog kunigas J.
tariama Tamstai ir Tamstos
mažiau šaltų. Ar šaltas oras ir
15-20 d. Marijampolėje surengė Maksvytis visose savo tarnybos
vyrui.
vietose „kantriai ir ištvermin
darbavimasis lauke nereika
Gerai, kad rūpinies savo vyro kursus jaunesniesiems Lietu gai ėjo savo pareigas", buvo
lauja didesnio kiekio vitaminų
sveikata, bet nepamiršk ir vos, Latvijos ir Ukrainos mari „ i š t i k i m a s tiesai ir tei
bei mineralų, kuriuos aš saujo
savęs: ne tabletėmis mišk, bet jonams. Simpoziumo dalyviai singumui". Sakydamas pa
mis valgau. Jei taip, tai ar pata
daugiau įvairaus vegetariško •varstė marijonų charizmos tu mokslą per šv. Mišias, kurio šia
riama ir jam imti multivitamimaisto pati valgyk ir juomi savo rinį, atsižvelgiant į dabartines proga buvo aukojamos sausio 6
nų-mineralų tabletes, kurias aš
vyrą maitink: saugokis ir sau Bažnyčios mokymo bei prakti d. Liudvinave, vyskupas paste
ir vyrui peršu, o jis nuo jų pur
gok jį nuo širdies bei smegenų kos kryptis, aptarinėjo, kokiais bėjo, jog kunigui, neįtikusiam
tosi. Ačiū už patarimą.
būdais vyresnieji lavintojai bei
negalių.
patys jaunesnieji nariai galėtų ateistinei valdžiai, teko nuola
Gydytojas. Pati esi iš dauge
pasirengti, marijoniška dvasia tos keisti savo tarnybos vietas,
lio tabletėmis besimaitinančių, MAISTAS ŠALČIO METU atsiliepti į šiandieninius sie vienoje parapijoje neretai teuž
trunkant kelis mėnesius. Per 50
o reikiamam maistui savo
Kovo mėnuo Amerikoje skel lovados poreikius.
metų jam teko dirbti Gelgaudiš
skrandyje vietos nepaliekančių. biamas širdies globos mėnesiu.
Per pirmąją konferenciją, įvy
kyje, Sudarge, Šakiuose, Pa
Gerai, kad vyras purtosi nuo Suteikime ir mes lietuviai savo
kusią sausio 15 d., kun. Pawel
luobiuose, Griškabūdyje, Mi
tokios „Ievos gundymo". Kal širdims švelnią, meilią ir svei
Chudzik, MIC, nagrinėjo, kokių
roslave, Alytuje, Bartininkuose,
bamu reikalu šitokia yra me ką priežiūrą.
įžvalgų Šiandienos marijonų gy
diciniška tiesa.
Juk automobilio savininkas venimui bei apaštalavimui ga Sasnavoje, Kalvarijoje. Nuo
1973 m. iki savo garbingo
Maisto pagrindinis reikala gerai žino, kaip svarbu yra
lėtų suteikti vienuolijos istori
jubiliejaus kun. J. Maksvy
vimas tiek žiemą, tiek vasarą, geras mašinos variklio užlai
ja. Kitą dieną generalinis mari
tis dirbo Liudvinave. Kun. J.
nedaug kuo skiriasi, priklau kymas. O ar nėra išmintinga
jonų ugdymo prefektas kun.
somai, kaip stipriai žmogus taip rūpintis ir tokią pat priežiū Mark Garrow, MIC, aptarė da Maksvytis, gimęs 1918 m.
apsivelka. Daugiau reikia ener rą teikti savo kūno varikliui: juk bartines Bažnyčios gyvenimo ir lapkričio 8 d., kunigu įšventin
gijos labai šaltam orui esant, bet jis — ta širdis — mus neša ne tik sielovados kryptis, akcentuoda- tas 1945 m. gruodžio 23 dieną.
Būdamas Liudvinavo klebo
— vidutiniškai — energijos pa toliau, bet ir ilgiau. Skaudu
nu,
kun. J. Maksvytis, vyskupo
reikalavimo skirtumas šiltame sakyti, kad mes jos priežiūrą la
Kaip mes savo širdis iš anks
žodžiais,
nuo sugriuvimo išsau
ir šaltame ore nėra didelis.
bai apleidžiame, nekreipiame to prižiūrime, kaip kasdien jas
gojo bažnyčią, ją atnaujino,
sveikai
užlaikome,
taip,
arba
dėmesio
į
širdies
reikalavimus
Kai vyrą normaliai vegetariš
pastatė bokštą, sumūrijo sienas.
ku maistu ir žuvimi su kiau tol, kol ji atsisako mums veikus. gera sveikata gėrimės, ar Tačiau jis „dar labiau rūpinasi
Čia kasmet 490,000 širdžių at sulaukiame rimto širdies sune
šinio baltymais maitinsi, ne
sisako
toliau amerikiečiams tar galavimo bei ankstyvos mirties. dvasinės Bažnyčios statyba",
reikės prledinių vitaminų su
pabrėžė vyskupas J. Žemaitis,
mineralais tablečių. Vienok dvi nauti. Taigi nemažai ir lietu Tai ir yra šiandien, ne ryt, MIC.
Nobelio
premijas
gavęs viškų širdžių per anksti žūva atliktinas pats svarbiausias
Per pamokslą Vilkaviškio vys
chemikas įrodė, kad gausus nuo atakų. Šį mėnesį sukrus- mūsų visų darbas — tas širdies
vitamino C "kasdieninis valgy kime, kad taip toliau nebūtų. nuo susirgimo apsaugojimas. kupas taip pat atkreipė dėmesį
Mokslininkai mums praneša Todėl visi širdies sargai, kartu į kunigų trūkumą Lietuvoje. Jo
mas (net daugiau negu 3,000
mg) saugo nuo slogos ir influ- daugybe širdies veiklos ardytojų su pavasarinėmis gyvatėmis vadovaujamoje vyskupijoje daug
enzos. nors ne visi tą įrodymą — atakos iššaukėjų („risk fac- nerkimes lauk iš seno, visokiais bažnyčių bei koplyčių aptarnau
tors"), kurių dalies, kaip prigim nesveikais įpročiais užmesto ir ja kaimyninių parapijų klebo
pasisavino.
tas ankstyvas šeimos narių šir nerangumu atausto rūbo: nai. Prieš karą, sakė vyskupas,
Padidėjęs darbavimasis nebū
dies ataka ar smegenų insul siauskimės širdį nuo atakos ir Vilkaviškio vyskupijoje buvo
tinai reikalauja gausesnio
tu stroku susirgimas, negalime smegenis nuo paralyžiaus sau 247 kunigai, tuo tarpu šiandien
kiekio vitaminų su mineralais;
pakeisti. Bet kitus širdies pa gančiu apsiaustu, kuris susiūtas — mažiau negu pusė šio skai
tik tada reikia gausiau mais
vojus mes patys galime nuo šir yra ii nerūkymo, negirtavimo, čiaus, nors darbų ne sumažėjo,
to kalorijų naudoti ir tuo pačiu
dies ir smegenų šalin nuvyti. netinginiavimo, riebalų — mėsų bet padaugėjo. Vyskupas J. Že
daugiau niacino ir thiarmno
Toks nuvjjimas apsimoka, ži nerijimo, visų turimų negalių su maitis, MIC, taip pat pastebėjo,
gauti. Šio krašto maistu besi
nant, kad lis variklis teikia gydytojo pagalba sutvarkymo ir jog vyskupijoje šiandien yra 21
rūpinanti įstaiga (The Food and
mums ne tik ilgą, bet sveiką vegetariško maisto šimtapro kunigas, atšventęs 50 metų ku
Nutrition Board...) pataria
centinio užlaikymo.
gyvenimą.
nigystes jubiliejų, o keli kunigai
Šitiek tų vitaminų gauti su

$96.00
$110.00

H metų
$55.00
$60.00

3 men
$35.00
$40.00

$66.00
$60 00

$40.00
$45.00

$30.00
$35.00

$100.00
$65.00

$55.00

net 60 metų kunigystės meti
$500.00 $250.000
nes. Kaip pavyzdį Vilkaviškio
$160.00 $85.00
vyskupas nurodė pernai 60
metų kunigystės jubiliejų pami
Vyriausia redaktorė Danute Bindokienė
nėjusį kun. mons. Andrių
Administratorius Pijus Stoninis
Gustaitį, kuris net ir sulaukęs
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC
85-erių metų amžiaus tebeina
• Administracija dirba kasdien
• Redakcija dirba kasdien nuo
Garliavos klebono bei Aleksoto
nuo 8:30 iki 4:30, erstadimiisis
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
dekanato dekano pareigas.
nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
• Redakcija ui skelbimų turini
Priminęs, jog „kelis dešimt-j
savo nuožiūra Nesunaudotu
neatsako.
Skelbimu
kainos
primečius ateistinė valdžia neleidot
straipsnių nesaugo. Prašome
siunriamos, gavus prašymą ką
siunčiant pasilikti kopiją.
daugeliui gerų jaunuolių įstoti
nors skelbti.
į kunigų seminariją", vyskupas i
toliau pastebėjo: „Nors dabar '"
niekas netrukdo stoti į kunigų Romos vyskupas. Miesto valdžia gėrybę. Dėl šios priežasties,
seminariją, kunigų skaičius privalo padaryti viską, kas įma popiežiaus teigimu, „bažnyti
dar mažėja, nes 50 metų sėta noma, idant būtų garantuotos nei" ir „pilietinei" Romai
abejingumo ar net atviros pa visų Amžinojo Miesto gyventojų būtina aktyviau bendradar
niekos dvasiniams dalykams teisės ir orumas.
biauti.
sėkla jau duoda savo derlių". Jo
Popiežius linkėjo miestui likti
Popiežius priminė tūkstant
žodžiais, „ir tėvai, ir vaikai metę Romos miesto istoriją ir su „katalikišku miestu" ir. artė
nebesuvokia gyvenimo pras krikščionybe susijusias svetin jant trečiajam tūkstantmečiui,
mės, žmogaus paskirties, savo gumo tolerancijos, teisingumo ir vėl atrasti savo tikrąsias žmo
jėgas iššvaisto vaikydamiesi visuotinumo vertybes. Pasak giškąsias bei krikščioniškąsias
praeinančių blizgučių, laikinų Jono Pauliaus II, savo žvilgsnį šaknis. Drauge jis ragino miesto
malonumų".
į Romą nuolatos kreipia ne tik administraciją energingai imtis
tai tautos, išpažįstančios krikš vargšų, bedarbių, ligonių pro
čionių tikėjimą ir turinčios blemų, sudaryti tinkamas gyve
TIKYBOS VADOVĖLIŲ
krikščioniškąją tradiciją. Roma nimo sąlygas šeimoms. •-•'•..-.
LEIDYBA LIETUVOJE
sykiu laikoma ir gyvu kultūros
bei civilizacijos atminimu, suda
1995 m. lapkričio 20 d. Tarp
8UNG L. CHOU, M.D.
diecezinio katechetikos centro rančiu vertingą visos žmonijos
Vidaus Ilgos, akupunktūra
leidykla Švietimo ir mokslo mi
MOLY CROSS
UNAS A. SIDNY*, M.D.
nisterijos Leidybos centrui pri
PHYSICIANS
PAVIUON
Ophtatmotoges/Afcių Chirurgas
statė 1996 m. vadovėlių leidybos
3
n.
South,
East
Stirtos
Ava.
MM S.
planus. Iš rengiamų vadovėlių
H.M41S
Uthuanian
Ptaza
Ct.
paminėtinas vadovėlis X klasei
at
CaHfornia
Avs.
4 1 M W. H r a St.
„Amžiais keliaujanti Dievo tau
312-7JS-77M
Chtcago, IL 60629
ta", kuris atitiks šiuolaikinio
(312)-471-8142
mokymo vidurinėje mokykloje
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
Kaltumo lietuviškai
reikalavimus. Taip pat ketina
DR. PAUL KNEPPER
ma pakartotinai išleisti vado
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
+ + •* + + •*• + + + + *
1 M E. toperlor. Sulte 4 0 2
vėlį I klasei „Dieve, tave
Valandos pagal susitarimą
MOLY CROSS FAMILY
myliu", kuris pataisytas atsi
Tel. — (1-312) 3 3 7 - 1 2 * 5
MEDICAL CENTER
žvelgiant į mokytojų pastabas ir
74S W. 31 st St.
naujus tikybos mokymo meto
DR. A. B. GLEVECKAS
dus. Sykiu numatoma padidin
CMcago,
IL 60616,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ti vadovėlių m , VIII ir IX
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS
(312)-225-069S
M M W tS St Tat. (TM) 4234101
klasėms tiražą. Tarpdiecezinio
C a r S a t Ptagnoatt, Ltd.
Valandos pagal susitarimą
katechetikos centro vedėja s.
Pirmd 3 v p p -7v v antr 12 30- 3 v p p
0 1 3 2 S. Ketfzle A v e .
trečd uždaryta, ketvd 1 • 3 v p p
Birutė Briliūtė taip pat infor
C M c a g o . IL 0 0 0 2 *
penMd ir iestd 9 v r . 12 v p p
T e l . 312-434-7700
mavo, kad bus mėginama ieško
•132 t . Ketus Ava.,
RIMGAUDAS
NEMICKAS, M.D.
ti papildomų galimybių šių
(312) T 7 H M » arba (312) '
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
vadovėlių tiražams padidinti,
DR. K. A. JUČAS
Širdies n Krauiagysiių Ligos
nes Lietuvoje yra mokyklų, kur
OOOS LIGŲ SPECIALISTAS
Valandos pagal susitarimą
GYDO OOOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR
visai klasei tenka tik vienas
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
DR. ALGIS PAULIUS
tikybos vadovėlis. Norima
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
ORTOPEDINES LIGOS
parengti ir naujus tikybos
CHIRURGIJA
DR.
JOVITA
KERELIS
vadovėlius II ir IV klasėms.
1 1 0 9 Oundee A v e . , Elgln. IL 00120
Danty Oytfytofa
kurie pakeis dabartinius ita
Tel. (700) 742 0 2 5 3
3315 W 55tn St . Chicago. IL
Valandos pagal susitarimą
liškuosius vadovėlius „Tikiu 1"
Tel. ( 3 1 2 ) 4 7 S - 2 1 1 2
9525 S 791h Ave . Htckory Hills. IL
ir „Tikiu 2". Lietuviškoje
DR. L. D. PETREHCIS
Tai. (70S) SSS-4101
aplinkoje šie vadovėliai ne
DANTŲ GYDYTOJA
Valandos pagal susitarimą
vOSs S. PJąeerts Ple.. Mlcfcofy HOBI. IV
prigijo ir daugelis mokytojų su
T a t ątalHsla Ir talta ( 7 * 0 ) 0 * 2 - 4 1 * 0
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave
jais dirbti atsisakė.
DR. P. KISIELIUS

ROMA TURI BŪTI
KULTŪROMS ATVIRAS
MIESTAS
Popiežiaus Jono Pauliaus II
žodžiais, Roma turėtų likti
įvairiausioms kultūroms ir tau
tinėms grupėms atviras mies
tas. Jau šiandien 10 proc. Ro
mos gyventojų sudaro imigran
tai, atstovaujantys skirtingoms
kultūroms, pabrėžė popiežius
per tradicinę naujametinę au
dienciją Romos miesto adminis
tracijos darbuotojams. „Miestui
rengiantis 2000 metų jubiliejui,
nevalia neatsižvelgti į didelius
gyventojų teisingumo bei solida
rumo lūkesčius", sakė Jonas
Paulius II, kuris drauge yra

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 t«>. fOth A v e . , Cicere
Kasdien 1 iki 8 v v
Išskyrus treč šestd 12 iki 4 vai p p

EUGENE C. DECKER, 0OS, PJC.
4 * 4 7 W. 103 St., O a * Lawn. IL
Pirmas apyl su Northvrestern un-to
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KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS:
UNIVERSALAUS LAVINIMO IEŠKOJIMAS
Penkeri Klaipėdos univer
siteto veiklos metai yra gera
proga prisiminti pagrindinės
mūsų miesto ir viso krašto
akademinės institucijos kūrimos prielaidas, aplinkybes, gal
voti apie jos pobūdį ir vystymą
si. 1990 metais spalio 5 dieną
priimtas Lietuvos Respublikos
Aukščiausios Tarybos nutari
mas įkurti Klaipėdos universi
tetą nuo 1991 metų sausio 1
dienos ten esančių aukštųjų mo
kyklų ir mokslo padalinių
pagrindu. I šį istorinį nutarimą
mus atvedė intensyvus organi
zacinis ir akademinis ne viene
rių metų darbas, kuriam didelis
akstinas buvo nuolatinė ir aktyvi
tuometinio Klaipėdos miesto va
dovo Alfonso Žalio parama.
Daug prie Klaipėdos univer
siteto prisidėjo ir naujosios
Klaipėdos atstovų Tarybos pir
mininkas Vytautas Čepas.

ALEKSANDRAS ŽALYS
Klaipėdos universiteto
dr. docentas

Gustaičio ir kitų reikšminga
pagalba.
Šiandien Klaipėdos univer
siteto šeši fakultetai — Gamtos
mokslų, Humanitarinių moks
lų. Jūrų technikos. Menų, Peda
gogikos, Socialinių mokslų,
atrodo kaip išbaigta struktūra,
gyvenanti intensyvų brandos ir
modernių mokslo bei studijų
formų paieškų metą. Tai didele
dalimi sąlygoja mūsų šalies
padėtis, mokslo ir kultūros
situacija joje, bet ne vien tai.
Daug lemia ir bendriausieji
dalykai, besibaigiantis XX
amžius. Klaipėdos universiteto
veiklos kryptis atrodo aiški ir be
alternatyvos: universitetas turi
kurtis, veikti ir eiti pirmyn.
Kaip ir kitoms aukštosioms mo
kykloms mums labai aktualios
idėjos, išdėstytos ..Naujajame
židinyje" (1993 06, p.46), ap
tariant universitetų vaidmenį

įkūrimo tiek atskirų jo padali
nių (Vakarų Lietuvos ir Prūsi
jos istorijos centro, Humanitari
nių mokslų fakulteto), tiek ir
viso universiteto veikla liudija
didelį dėmesį Vakarų Lietuvos
kultūrai ir istorijai, Baltijos
regiono šalių kalboms bei kon
taktams. Doc. S. Malkevičius ir
prof. V. Židonis savo pranešime
akcentavo Jūros ir žemaičių
krašto specifiką; doc. S. Razma,
Vilniaus pedagoginio instituto
rektorius, net siūlė, „įvertinant
mūsų langą į jūrą", pavadinti
universitetą „Baltijos univer
sitetu"; būsimasis Klaipėdos
universiteto rektorius prof. S.
Vaitekūnas (tuomet Vilniaus
universiteto profesorius), palai
kydamas Klaipėdos universite Europoje: „Universitetas turėti}
to steigimą, 1989 metais spau išmokyti žmones pajusti, k i e k
doje rašė: „Klaipėdos univer
sitetas turi būti jūrinio pro
filio". Dabartinio Jūrų tech
nikos fakulteto (drauge su
kitais padaliniais) veiklos
užmojai vis labiau realizuoja
principinę Klaipėdos univer
sitetui idėją — plėtoti su jūra
susijusį mokslą ir ruošti jūrai
reikalingus specialistus. 1995
metais įgyvendintas jau steigi
mo konferencijoje pateiktas
planas (prof. A. Bielskis, prof. D.
Švitra, doc. K. Stoškus), turėti
universitete Menų fakultetą —
tai realizuota prisijungus prie
universiteto Lietuvos Muzikos
Akademijos Klaipėdos institu
tui. Menų fakultetas turėtų es
mingai prisidėti prie univer
salaus inteligentijos lavinimo.

daug reiškia būti žmogumi (...),
o jame vykstantys disciplinų
dialogai atskleisti turtingą ab
soliutaus pasaulio sudėtingumo,
nuostabos ir pagarbos, šventės
jausmą. Jame mes turime mo
kytis dėmesingumo, jautrumo.
Neįsivaizduojamas geresnis
centras, kur būtų galima pasi
priešinti siauraminčiam, ankš
tam vartotojiškumui, atpiginan
čiam mūsų pasaulį ir griaunan
čiam žmogiškumą".

plataus pritarimo ir palaikymo.
1991 metų pradžioje buvo pa
tvirtintas Klaipėdos univer
siteto Statutas, išrinktas pir
masis Klaipėdos universiteto
• M a r i j a m p o l ė s Šeimos
Senatas (pirmininkas — doc. dr.
centras,
įsikūręs Šv. Ark. Myko
Aleksandras Žalys), kuris išrin
lo
parapijoje,
sausio 14 d. suren
ko ir pirmąjį Klaipėdos univer
gė popietę šeimoms, susituoku
siteto rektorių. Juo tapo pro
sioms 1995 m. Susirinkusios po
fesorius habilituotas mokslų
ros, dalyvaujant Šeimos centro
daktaras Donatas Švitra, per
specialistams, aptarinėjo įvai
dviejų metų laikotarpį atlikęs
rius šeimyninio gyvenimo klau
didelį organizacinį Klaipėdos
simus, nagrinėjo įvairias situa
universiteto kūrimo darbą. 1993
cijas. Marijampolės Šeimos cent
metų birželio mėnesį buvo iš
ras reguliariai rengia susitiki
rinktas antrasis Klaipėdos
mus ir popietes tėvams, jau
universiteto Senatas (pir
noms šeimoms, mokytojams.
mininkas — prof. habil. dr. V.
Smailys), kuris rektoriumi ket
veriems metams išrinko prof.
habil. dr. Stasį Vaitekūną, vai
singai vadovaujantį aktyviai
Kalbant apie Klaipėdos uni
veikiančiam Klaipėdos univer
versiteto kūrimosi pirmuosius
sitetui ir dabar.
žingsnius, pirmiausia minėtina
Klaipėdos universiteto įsteigi
1989 m. lapkričio 17 dieną
mas
nebuvo nelauktas, netikė
surengta konferencija „Klaipė
tai
palankiai
susiklosčius isto
dos universitetas: idėjos, pro
blemos, realijos" (yra išleista rinėms aplinkybėms įvykęs kū
medžiaga tuo pat pavadinimu), rybos aktas. Jeigu Klaipėdoje
kurioje aiškiai matyti aktyviau ištisus dešimtmečius nebūtų kū
sių universiteto kūrėjų idėjos rybiškai veikę įvairūs aukštųjų
bei siekiai, nepraradę savo mokyklų ir Mokslų Akademijos
aktualumo ir šiandien. Konfe filialai, apie universiteto kūri
rencijoje buvo plačiai pagrįstas mą nebūtume galėję nė svajoti.
būtinumas turėti savarankišką Mes nebūtume galėję sukurti
Vakarų Lietuvos (Mažosios Lie universiteto taip, kaip buvo
tuvos ir Žemaitijos) mokslo atkurtas Kauno Vytauto Didžio
centrą — Universitetą, suvo jo universitetas. Didžiulis
kiant jį, S. Šalkauskio žodžiais nuopelnas steigiant Klaipėdos
tariant, kaip „inteligentų for universitetą tenka visiems
Klaipėdos universitetas nuo
mavimo organą", apvainikuo aukštųjų mokyklų fakultetų pat įsikūrimo jaučia didelį
jantį inteligentų lavinimą (KPI, Konservatorijos, ŠPI) išeivijos mokslo ir kultūros
moksliniu universalumu bei tei daug metų dirbusiems ir tebe žmonių dėmesį, konkrečią ir
kiantį pilnatvės kultūriniam dirbantiems dėstytojams, ilga vertingą paramą. Tai Klaipėdos
tautos išsivystymui ir klestėji mečiams atskirų fakultetų va universiteto Garbės daktarų V.
mui Taip universiteto misiją S. dovams — prof. V. Jakelaičiui, Kavolio, V. Pėteraičio, A. Vė
Šalkauskis apibūdino praneši doc. A. Brėskiui, prof. J. liaus svarus įnašas, dr. K. Pem
Poetas Bernardas Brazdžionis su jį publikai „Saulutes" ruoštoje popietėje
me „Universitetas ir tautos Rauckiui. Taip buvo puoselėja kaus, P. Gaučio, A. Mažiulio, F
kovo 10 d. pristačiusi rašytoja Nijole Jankute-Užubalienė
ma
dirva
Klaipėdos
univer
gyvenimas" 1940 m. vasario 16
Palubinsko, J. ir E. Sinkių. A
Nuotr J o n o Tamulaičio
dieną. Universiteto kaip inte sitetui.
Galbūt dėl savimeilės mes
gruojančios kultūros institucijos
kartais
per daug sureikšmina
idėją konferencijoje plačiai di
skutavo ir argumentuotai moty me dabartį, užmiršdami, kad
vavo Krescencijus Stoškus, Leo nepažįstantys istorijos žmonės
yra vaikai. Klaipėdos univer
nidas Donskis.
siteto šaknys ir prieškario
Nors būta tam tikro priešini Klaipėdoje — 1934 metais spalio
mosi Klaipėdos universiteto 2 dieną čia pradėjo savo veiklą
kūrimosi idėjai, tačiau akty Prekybos institutas, o 1935
viausių Klaipėdos mokslininkų metais rugsėjo 18 dieną — Peda
(prof. A. Bielskis, prof. V. goginis institutas, kurių dar
Židonis, prof. D. Švitra, prof. A. bams ir tradicijoms turėtume
Jacikevičius, prof. V. Jakavi- skirti daugiau dėmesio. Tuo
čius, prof. A. Kaukienė, doc. J. laiku pirmąkart prabilta ir apie
Bukantis, doc. A. Acus, doc. L. Klaipėdos universiteto steigimą
Donskis, doc. V. Pupšys), Lietu (J. Grinius. Klaipėdos univer
vos akademinės visuomenės pa sitetas, — XX amžius, 1936,
stangomis Klaipėdos univer Nr. 25).
siteto kūrimo reikalas buvo
Jau 1989 m. konferencijoje
suvoktas kaip sudėtinė Lietuvos doc. J. Mališauskas ir prof. /J.
atgimimo dalis (tai liudija Girdzijauskas iškėlė Klaipėdos
Lietuvos Sąjūdžio, Lietuvos universiteto ryšį su Karaliau
Kultūros Kongreso rezoliucijos), čiaus universitetu, jo giliosiomis
Besidžiaugiant dainos ir žodžio popiete, ruošta Saulutes" Lietuvos vaikų globos būrelio kovo
kaip Lietuvos kultūros ir moks lituanistinėmis tradicijomis,
10 d. Jaunimo centre. Iš kaires: Regina Kučiem Vytautas Bindokas, Danute Bindokienė. poetas
lo demokratizacijos bei decen Mažosios Lietuvos kultūra ir
Bernardas Brazdžionis, ypatingasis šios popietės svečias iš Los Angeles, CA., Julija
Švabaitė-Gylienė ir Bronė Nainiene
Nuotr Jono TamulaiCio
tralizacijos idėjos, susilaukusios istorija. Nuo pat universiteto

UTENOS GIMNAZIJA
1932-1939: PRISIMINIMAI
ZENONAS P R Ū S A S
4
Karui pasibaigus, ten ir pasiliko. Gal
nenorėjo eiti gyventi į DP stovyklas, o gal bijojo. Rodos,
1946 metais jis mirė dėl man nežinomų priežasčių. Ne
buvo nacis, bet gal jiems ir turėjo truputį simpatijų. Mė
go vokišką tvarką. Pavyzdžiui, jei gimnazijoje pama
tydavo kokį mokinuką stovintį susikūprinusį ar atki
šusi pilv», tuoj pabardavo: ko stovi kaip senas diedas?
Ypač nekęsdavo, jei ką pastebėdavo laikantį rankas
kelnių kišenėse. Tuoj paklausdavo: tai ką, nori viešai
žaisti kišeninį biliardą? Visa širdimi mylėjo vokiečius
ir jų kultūrą, nekentė anglosaksų. Mums sakydavo:
nepasitikėkite anglosaksais, jie yra melagiai ir kitų tau
tų suvedžiotojai! Jie sako tik tai, ką kiti nori girdėti,
o daro savo. Prisiminiau Steponavičių, kai 1944 metų
rudenį Žemaitijoje bandžiau nuspręsti, ką toliau daryti.
Prisiminęs Steponavičių ir jo nuomonę apie anglosak
sus, tada galvojau: jei Atlanto Charta yra tik muilo bur
bulas ir jei Vakarų sąjungininkai po karo nieko neda
rys rusams, kur ai būčiau naudingesnis, ar sėdėdamas
kur nors bunkeryje ir būdamas našta apylinkės gyven
tojams, ar gyvendamas Vakaruose? Ši dilema išsispren

dė savaime, kai Tauragėje vokiečiai sugavo gatvėje ir
pristatė apkasų kasti.
Kitas mano mokytojas, kuris man irgi turėjo
nemažai įtakos, buvo lietuvių kalbos ir literatūros moky
tojas Žievys, suvalkietis, baigęs humanitarinius moks
lus. Kelis kartus jis buvo klasės auklėtoju. Geras ir lietu
vių kalbos, ir literatūros mokytojas. Gal jau šeštoje kla
sėje dauguma įpratome beveik nebedaryti gramatikos
ir skyrybos klaidų. Tuo metu buvo labai mada svetimy
bės, populiariai vadinamos tarptautiniais žodžiais.
Vienas kitas mokinys per jų vartojimą bandė pasirodyti
eruditu, apsiskaičiusiu. Žievys nei draudė, nei už tai
davė geresnius pažymius. Mus gerai supažindino su
lietuvių literatūra, ypač su naujesniąja. Išmokė, kaip
atskirti pelus nuo grūdų, „rašikus" nuo „rašytojų" 'tai
mano asmeniški terminai; man rašytojas yra tas. kuris
turi rašymui talentą, o rašikas, kuris jo neturi, bet vis
tiek leidžia knygą po knygos, dažnai savo ar savo bend
raminčių lėšomis). Žievys buvo ir literatų būrelio glo
bėjas. Tarp 1935-1939 metų rašytojų neužaugino, išsky
rus Adolfą Markelį. Tiesa, tuo laiku Utenos gimnaziją
lankė ir Nyka Niliūnas, kuris tada vadinosi Čipkumi.
Jis buvo viena klase aukščiau už mane ir turėjo kita
lietuvių kalbos bei literatūros mokytoją. Literatu bū
ręlyje mažai dalyvavo. Žievys tik priaugino būrelį litera
tūros mėgėjų ir skaitytojų, kurie irgi yra reikalingi.
Buvo ir daugiau gerų mokytoju, kuriu čia nesumi

Danutė

Bindokienė

Pabaisa pradeda
pabusti
Kaip ir buvo galima tikėtis,
komunizmas iš tikrųjų nėra
miręs, o tik kurį laiką „prisnū
dęs". Pastaruoju metu stipriau
sias šios pabaisos pažadinimo
procesas reiškiasi jos nuosava
me lizde — Rusijoje. Daugiau
kaip 70 metų griežtai kontrolia
vusi pilkųjų masių gyvenimą,
komunistų partija išsiaugino
kelias kartas, taip įpratusias
aklai klausyti visų draudimų ir
pažadų, kad be „nurodymų iš
aukščiau nebemoka galvoti bei
tvarkytis. Jeigu šį ilgalaikį indoktrinavimą dar suplaksime
su rusiškuoju šovinizmu, galbūt
galėsime geriau suprasti, kodėl
Rusijoje girdėti vis garsesni bal
sai, reikalaujantys atstatyti
buvusią sovietų imperiją ir
grąžinti „tėvynės garbę". Tai
dar v i e n a s įrodymas, kad
žmonės, per ilgesnį laiką nuolat
bombarduojami net melagin
giausia propaganda, pradeda il
gainiui ja tikėti.
Praėjusios savaitės penktadie
nį Rusijos parlamentas, kuria
me po pastarųjų rinkimų dau
gumą sudaro komunistų partija,
priėmė rezoliuciją, smerkiančią
Sovietų Sąjungos suardymą ir
reikalaujančią dėti visas pa
stangas, kad ji vėl atgytų.
Ultranacionalistų vadas VIa
dimir Žirinovskis sesijoje tie
siog dramatiškai reikalavo areš
tuoti visus politikus, kurie
prisidėjo prie sovietijos žlugimo.
Nors ir užsienis, ir rusai jau yra
pripratę prie Žirinovskio
išsišokimų, tačiau įjuos visiškai
numoti ranka būtų neprotinga:
jis taip nesvaičiotų, jeigu
neturėtų pasekėjų, kuriems
tokios kalbos labai prie širdies.
Minėtoji rezoliucija susilaukė
ne tik komunistų partijos, bet ir
nacionalistų bloko paramos. Pri
imta, 250 balsuojant už, 98 —
prieš (susilaikiusių nebuvo).
Tuo pačiu buvo panaikinti 1991
m. balsavimo rezultatai, oficia
liai legalizavę Sovietų Sąjungos
suskilimą į 15 nepriklausomų
respublikų.
Boris Jelcin
dabartinę
parlamento rezoliuciją ne
delsiant pavadino beverte, nes
ji nėra įstatymas, o tik nu
tarimas. Pagal Rusijos kon
stituciją, prezidentas turi galią
panaikinti bet kokį parlamento
sprendimą, tad komunistų par
tijos mėginimai — net ir dau
gumos balsais paremti — kol
kas neturės didesnio efekto
Rusijos politikai. Žinoma, reika
lai galėtų pasikeisti birželio
mėnesį, jei prezidento rinkimus
laimėtų komunistų arba na
cionalistų kandidatas. Be abejo,
penktadienio rezoliucija kelia
rūpestį ir buvusioms sovietijos
respublikoms, kurių daugelis
savo krašto viduje taip pat turi

nėšiu. Buvo ir pora silpnesniųjų. Prie jų norėčiau priskirti istorijos mokytoją Steikūnienę, ne tiek dėl blogo
dėstymo, kiek dėl nepedagogiškumo. Pavyzdžiui, kai
vieną kartą aštunta berniukų klasė ją kažkodėl supyk
dė, ji aiškiai kirčiuodama žodžius mums pareiškė: pama
tysim, pažiūrėsim, kurie kuriuos nugalėsimi Atseit,
mums paskelbė karą. „Karo stovyje" ji buvo visus metus.
Kad gautum išjos penketuką, turėjai beveik atmintinai
išmokti Šapokos „Lietuvių istoriją". Klausinėdama ji
vis žiūrėdavo į knygą ir klausimus taip suformuluodavo,
kad i juos tiksliai galėjai atsakyti, tik jei mokėsi tekstą
beveik atmintinai. Pavyzdžiui, iš tavęs ji ieškodavo žo
džio, kurio nejspėsi, jei prieš akis neturėsi fotografinio
vaizdo to puslapio, kur tas žodis buvo panaudotas.
Kitas, mano nuomone,silpnas buvo lotynų kalbos
mokytojas Vosylius, aštuntoje klasėje pakeitęs rašytoją
Stasį Tamulaitį, kuris buvo geras mokytojas. Tamulai
tis išvyko j kitą miestą, nes labai nemėgo Utenos. Savo
vienoje novelėje jis rašo apie labai nevykusį provinci
jos miestą, kuris beveik neturėjęs inteligentų, išskyrus
vieną blondinę gimnazijos mokytoją. Prie Vosyliaus
atmintinai išmokau ne tik keliasdešimt Horacijaus
žodžių-eilėraščių, bet ir paties Vosyliaus asmeninius
įvairiu lotynu kalbos tekstų vertimus. Versdamas iš lo
tynų kalbos, negalėjai naudoti savo žodžių ar sinonimų.
Taip pat turėjom atmintinai išmokti iš garsiąją Cicerono
kalbą, kur jis iškeikia Katiliną. Vosyliaus dėka man pa

nemažai sunkumų bei žmonių,
besiilginčių komunistinės san
tvarkos.
Komunistų valdymo nostalgi
ja nėra išnykusi ir mūsų tėvy
nėje. Kalbama, kad vis dėlto
buvo geriau, lengviau gyventi,
netrūko nei darbo, nei duonos.
Žmonėms nereikėjo patiems
rūpintis savo kasdienybe ar
ateitimi — visagalė partija kiek
vieno sovietijos piliečio gyveni
mą buvo įstačiusi į griežtas
vėžes ir budriai stebėjo, kad nuo
lopšio iki karsto iš tų vėžių ne
būtų iškrypstama. Jeigu žmo
gus mokėjo prisitaikyti, at
sisakyti savo individualumo ir
tapti automatu, gyvenimas iš
tikrųjų buvo „rojiškas" — arba
bent pakenčiamas.
Kyla bauginantis klausimas:
ar buvusios pavergtos tautos
tikrai laisvanoriškai vėl pasi
rinktų įsijungimą į sovietu
imperiją, net po kelerių metų
nepriklausomo — tiesa, neleng
vo — gyvenimo? Ar tie (deja,
daugiausia įsitvirtinę val
dančiose pozicijose), kuriems
sovietijos laikais gyvenimas
plaukė medum ir pienu, sugebė
tų įtikinti savo tautą, kad vis
dėlto laisvė nėra toks svarbus
gyvenimo dėmuo? Juk laisvėje
kiekvienas atsakingas už savo
darbartį ir ateitį — ką ilgainiui
pasieksi savo darbu, sugebėji
mu, ištverme, tą ir turėsi, o ko
munizmo sistemoje visais tais
reikalais rūpintis nereikia..
Labai norime tikėti, kad
Lietuva niekad nepasirinks
kelio atgal į pavergėjo narvą,
nors jame priberta ir auksinių
sėklų. Mūsų tauta dar nėra
pamiršusi savo praeities, nėra
praradusi savo tautinės tapa
tybės sąvokos. I kiekvieno lietu
vio sielą pati jo prigimtis nuo
amžių įspaudusi laisvės troš
kimo antspaudą, kurio niekad
nepajėgė ir nepajėgs panaikinti
jokia svetima galybė ar vilionė.
Rusijoje prie totalitarinės valdymosi sistemos žmonės lengviau
prisitaiko, nes liaudis nuo
neatmenamų laikų buvo spau
džiama ir išnaudojama — ji
kitokio gyvenimo nelabai pažįs
ta. Dėl išmoktų (o gal ir įgimtų)
šovinistinių pažiūrų rusas
dažnai net negali suprasti,
kodėl kitos tautos nesijaučia
laimingos Maskvos pasparnėje.
Jis yra įtikintas, kad motulė
Rusija geriausia, stipriausia ir
jai priklauso viso pasaulio
pagarba.
Besąlyginė tėvynės meilė —
kilnus jausmas, bet tik tada, kai
ta meilė nedvelkia vergija silp
nesniems kaimyniniams kraš
tams. Vienaip ar kitaip, ko
munistinė pabaisa pradeda pa
busti, tad visoms laisvoms tau
toms verta labiau susirūpinti.

aiškėjo, kad Horacijus nėra mano poetas, o tik pagyrų
puodas, nes tvirtino, kad jis savo poezija pasistatęs sau
paminklą, patvaresnį už varį. O Ciceronas man buvo
prastas politikas. Geras politinis kalbėtojas pirmiau iš
girta savo priešininką ir tik tada jį sumaišo su žeme
Ciceronas, tai kaip ta kaimo moterėlė, tuoj puola kolio
tis be jokių įžangų: Katiliną, tu esi toks, Katiliną, tu
esi anoks! Per daug primityvu, nerafinuota. Bent taip
aš galvojau 1938-1939 metais, bandydamas atmintinai
išmokti beveik visas Horacijaus odes ir visa Cicerono
kalbą. Jei dabar tektų tai iš naujo savarankiškai ir
nesiskubinant perskaityti, gal kitaip galvočiau Bet to
jau negalėčiau padaryti: beveik užmiršau lotynu kalbą.
išskyrus gal tik tuos žodžius, kuriuos pasisavino
anglosaksai.
Be reguliarių pamokų buvo nemažai kitokių užsiėmimų. Nors ir uždrausti, buvo gana aktyvūs ateiti
ninkai. Skautai silpniau veikė. Iš pradžių man atrodė
artimesni skautai: jie daugiau laiko praleidžia gamtoje.
Bet kai sužinojau, kad skautai yra raginami pranešinėti,
kas eina į ateitininkų susirinkimus, nuėjau pas ateiti
ninkus.
Kasmetiniai įvykiai, pro kuriuos negaliu praeiti
nepaminėjęs, būdavo Vasa-io 16 d. minėjimai Jie
vykdavo Šaulių namuose, kurie turėjo didelę salę. Kiek
vienais metais programą atlikdavo pradžios mokyklų
(Nukelta j 5 psl )

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. kovo mėn. 19 d.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
W O R C E S T E R , MA
Š V E N T Ė M E ŠV.
K A Z I M I E R O ŠVENTE

vietos organizacijoms daryti su
s i r i n k i m u s , r e n g i n i u s ar
kitomis progomis susitikti.
Dabar visa turime. Naudokimės
ir įvertinkime. Sekmadieniais
po šv. Mišių l a u k i a jūsų
paruošta kava ir užkandėliai.
Remkime finansiškai, o įvairūs
r e n g i n i a i prie to prisidės.
Apgailestavo klebono, kun. V.
Paulio, MIC. susirgimą. Jis
daug rūpinosi, kad salė būtų
greičiau atnaujinta. Kelias į
sveikatą ilgas. Reikia maldų.
Programos vedėjas Stephen
Walinsky, Jr. prie šių gražių
Antano Minikausko-Miner žo
džių dar pridėjo, kad Antanas
Miner buvo dešinioji klebono
ranka.
Parapijos choras, vadovau
jamas vargonininkės Onos Va
linskienės, lietuvių ir anglų
kalba dainomis linksmino daly
vius. Pabaigoje buvo keletą vien
lietuviškų dainų, kurias dainuo
j a n t įjungė ir visi susirinkusie
ji. Šventėme Šv. Kazimiero Lie
tuvos, jaunimo ir mūsų globėjo
šventę. Vietoj airių tautinių
šokių, scenoje galėjo suktis
lietuviškas jaunimas, nesvarbu,
kad vyskupas airių kilmės ir
jam airių tautiniai šokiai ne
kartą matyti ir nėra naujovė.
Būtų daug didesnė naujovė matyti lietuvių tautinius šokius,
įvairiaspalvis gražius lietuvaičių
tautinius drabužius.kuriais tik
rai būtų pasigėrėjęs ir tomis
gražiomis mūsų tautos tra
dicijomis.
Pabaigoje vikaras kun. An
tanas Nockūnas, MIC, suteikė
palaiminimą.

Kovo 3 d. šventėme Lietuvos
jaunimo ir mūsų parapijos glo
bėjo šv. Kazimiero šventę. Šv.
Mišias aukojo ir pamokslą pa
sakė parapijos vikaras kun. An
tanas Nockūnas, MLC. Giedojo
parapijos choras, vadovaujamas
vargonininkės Onos Valins
kienės. Organizuotai dalyvavo
Lietuvos Vyčių 26-ta kuopa. Po
Mišių sugiedotas Lietuvos Vy
čių himnas.
1 vai. p.p. parapijos salėje
vyko atnaujintos salės šventini
mas ir tradiciniai parapijos
pietūs į kuriuos atsilankė gau
siai ne tik parapijiečiai, bet ir
svečiai. Salė buvo pilnutėlė.
Parapijos choras kartu su audi
torija sugiedojo JAV ir Lietuvos
himnus, taip pat ir giesmę
„Šventas Kazimierai". Stephen
Walinsky, Jr.. parapijos tarybos
pirmininkas, vadovavo progra
mai. Pasveikino visus susirin
kusius, ypač Kazimierus ir
Kazimieras. Choras jiems sugie
dojo ..Ilgiausių metų..." ir su
geriausiais linkėjimais pakeltos
pripiltos šampano taurelės.
Mūsų vyskupijos valdytojas
vyskupas Daniel Reilly sukalbė
jo šventinimo maldas ir ėjo per
visą salę šlakstydamas švęstu
vandeniu, o sukalbėjęs užbaigos
maldas tarė žodį. Pareiškęs, jog
jam malonu būti lietuvių tarpe,
apgailestavo, kad jo geras dau
gelio metų draugas klebonas,
kun. Vincentas Parulis, MIC,
negali būti kartu. Prieš at
vykdamas jį aplankęs ligoninėje
ir, nors jo čia nesą, jo dvasia šią
popietę esanti kartu su mumis.
Parapijos vardu Lynne Ivaška
įteikė v y s k u p u i lietuvišką
kryžių, sukurtą Broniaus Naro.
Vyskupas Daniel Reilly yra ne
t i k malonus ir nuoširdus ir
Dievulio apdovanotas dar kita
didele dovana — gražiu baritono
balsu, mums padainavo „Danny Boy". akompanuojant vargo
nininkei O. Valinskienei. Šven
tės dalyviai sukėlė vyskupui
ovacijas. Tai buvo pirmas toks
gausus lietuvių susibūrimas su
mūsų vyskupijos valdytoju, kurį
prieš metus laiko mums pasky
rė Šventasis Tėvas Paulius II.
Miesto burmistras Raymond
Mariano savo žodyje pareiškė,
kad ši diena yra iškilminga
visam Worcesterio miestui. Jis
nuo senų laikų gerai pažįsta
lietuvius ir yra artimas bičiulis,
nes šioje miesto dalyje jis gimė.
augo ir gyveno. įvertino lietu
vius už atneštą kultūrą į mūsų
miestą, šia seną didinga lietu
vių parapiją kuri gyvuoja dau
giau negu 100 metų. Perskaitė
jo paties paskelbtą proklamaci
ją, skelbiančią kovo 3 dieną —
švento Kazimiero diena Worcesteryje.

REAL ESTATE

REAL ESTATE

^ & tt:
REALMART H, Inc.
6602 S. PulMU Rd.
Chicago, IL 60629
B A L Y S BUDRAITIS
Broker-Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite:
BUDRAIČIUI
BUS.31M6M100
Fix. 312-586-3007
Gar;. Indianoje, suruoštame Vasario 16-sios minėjime Iš k - ALTo skyriaus pirm. Vincas Gumuliauskis, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebor.as prel Ignas Urbonas, Gary miesto meras
Scott K m g ir LB Kast Chicago apylinkes pirm. Birutė Vilutienė.

HaKaKaoMOar
^

MISCELLANEOUS

W

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS
(312)586-5959
(708)425-7161

RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS tompkitenųir FA* pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

nepaisant, kad JAV Lietuvos tų pertrauka su priešpiečiais. 3
ELEKTROS
okupacijos ir nepripažino. Pre vai. p.p. simpoziumas: „PLB ir
{VEDIMAI — PATAISYMAI
zidentas Bush pasirašė formalų JAV LB veiklos gairės Lietuvai
A N T R A S I S V A S A R I O 16
pripažinimą tik po pusantrų atgavus nepriklausomybę", mo- Turiu ChtcagoB miesto leidimą. Dir
MINĖJIMAS
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
metų, ir tik po Rusijos pripaži deruoja Angelė Kamiene. 6 vai.
tuotai ir sąžiningai.
vak.
Banketas
su
šokiais
ir
pro
nimo. Panašiai yra ir su Balti
FORRENT
312-77S-3313
Marylandc Lietuvių Draugijų
jos bei kitų rytų Europos šalių grama.
KLAUDIJUS PUMPUTIS
taryba š.m. vasario 18 d.
Balandžio 13 d. (šeštadienį)
įstojimu į NATO. Formaliai Ru
suruošė jau 77-tą Vasario 16
9-10
vai. papildoma registracija.
sija nenaudoja „veto" prieš
D e t t u a p t . foc r e n i . Utilities & apminėjimą. Tarybos minėjimas
AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS,
priėmimą, bet rodo savo nepa 10 vai. paskaita — skaito dr.
pliances incld.; laundry facilities.
ruošiamas amerikiečiams, fede
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
sitenkinimą, o JAV laukia, kol Laima Andrikienė. Lietuvos
Vic. Francisco & 71 St.
ralinės ir vietinės valdžios
Agentas
Frank
Zapol.s
ir
Off.
Mgr.
Rusija pasakys „O.K." (DA). Respublikos Seimo narė (Tėvy
Aukse S. Karte kalba lietuviškai
Cal. 7 0 S - 6 7 1 - 4 3 S S
atstovams. Iki 1940 metų buvo
Šios politikos laikomasi ne tik nės s-gos - konservatorių frak
FRANKZAPOUS
džiaugsmo šventė su puotomis
3206 V2 W*st 95th Street
sprendžiant rytų Europos pro cija). Tema: „Ką žada Lietuvai
ir šokiais. Vokiečių ir sovietų
Tel. (706) 424-8654
blemas, bet JAV laukia Rusijos artėjantys Seimo rinkimai". Po
(312)561-6654
okupacijų metais jau nebuvo pritarimo bet kurias pasaulio paskaitos klausimai ir pasikal
l * n u o m o į i w a B d Į M o n Parke, S.
Albany ir 45 St. apyl. 2 mieg. butas su
džiaugsmo š v e n t ė , gal t i k problemas narpliojant.
bėjimas su prelegente. 3 vai. p.p.
baidais, lovų baltiniais ir virtuves indais.
malonaus prisiminimo, ir (pagal
Naujai isremontuotas rūsys. Didele
Ką mes būdami JAV galime — suvažiavimo uždarymas.
iradiciją) dar vis su pasilinksmi
svetaine, sandelis, skalbykla su pkv
Suvažia%imo registracijos
padėti? Turime stebėti, kad
J K S COMSTRUCnOM
vimo-džiovinimo mašinomis; T V ,
nimu Amerikiečiai būdavo pra
mokestis:
20
dol.
(įskaitomi
d a b a r egzistuojančios pro
„ S h i n g l e " stogai ir visų rusių
stereo" ir ,.microwave"; $450 į man.
šomi n e p r i p a ž i n t i Lietuvos
gramos nebūtų apkarpytos. In penktadienio pusryčiai ir prieš
apkalimai (siding): m e d ž i o , alu<nuomininkai užsimoka už šildymą ir
okupacijos ir kelti Lietuvos
elektrą. Kreiptis nuo 4 v. e . p . M S v.v.
m i n i a u s ir kt. T u r i u d a r b o
formuoti mums palankius Kon piečiai. Šeštadienio pusryčiai ir
klausimą tarptautiniuose susi
tel. 312-77S-4542.
užkandis).
d
r
a
u
d
i
m
ą
.
R.
J
a
n
k
a
u
s
k
a
s
,
greso atstovus apie pavojus
tikimuose. Minėjimuose daly
Banketas: 15 dol. Kadangi iš
t e l . 708-969-2658.
gresiančius ne tik nepriklauso
vaudavo keli šimtai lietuvių ir
anksto t u r i m e žinoti daly
mybei,
bet
ir
bandymui
užkirsti
PAVASARI SUTIKIM SU svečių.
kelius į europinę gynybos siste vaujančiųjų skaičių, prašoma
DAINA
Šių metų minėjimas pradėtas
mą. Europinėje gynybos siste pranešti apie dalyvavimą ir at
veteranams įnešus vėliavas,
moje
yra naudojama tik anglų siųsti 15 dol. mokestį iki balan
TAISOME
Dr. Vinco Kudirkos šaulių JAV ir Lietuvos himnais. Kun.
džio 8 d. Čekius rašyti: „LithuSKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
kuopa balandžio 21 d., sekma K. Pugevičiui sukalbėjus maldą, kalba ir JAV lietuviai galėtų
anian American Community" NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
dienį, 3 vai. p.p. Maironio Parke buvo patiekti pietūs, paruošti padėti mokyti anglų kalbą mū
vardu ir siųsti adresu: Mrs. V.
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖruošia žavų pavasario koncertą, buvusios Lietuvių namų vedėjos sų ginkluotas pajėgas.
Sabas,
4801
Osprey
Dr.
S.
#
202,
SINTUyUS.
Kalbėtojas iškėlė ir kitą mūsų
kurį atliks estradinių dainų Aldonos Budrienės ir jos talki
H. Dectcys
St.
Petersburg,
FL
33711.
solistė Violeta Rakauskai- ninkių. Po pietų buvo meninė jausmus erzinantį klausimą, tai
Tel. 312-SS5-SS24
Norintiems
apsistoti
viešbu
tė-Štromienė iš Hillsdale, MI. dalis, kurią atliko Baltimorės padėtis Mažosios Lietuvos arba
A pubfk Mjnąpr et tm> i*rwspapcr •
Violeta gimė Kaune. Nuo lietuvių solistė J a n e Brasaus- Karaliaučiaus srities. Senųjų tyje, siūloma užsisakyti kamba
mažų dienų mėgo šokti, vaidin kienė. akompanuojant M. Kra gyventojų, prūsų ar lietuvių rius, netoli esančiame Best
ti ir dainuoti. Būdama šešerių sauskienei. Solistės dainavimas palikuonių jau ten neliko. Yra Western Mirage motei, 5005
BALTIA E X P R E S S CO LTD.,
dabar iš Lietuvos ar iš Sibiro 34th St. N., St. Petersburg, FL
{PRES V1CMANTAS HAP4VS!
metukų, jau buvo priimta į Kau buvo labai šiltai priimtas.
33714.
tel.
(813)
525-1181,
SIUNTIMAI BE MUITO \ UETUVA,
sugrįžusių
tremtinių
lietuvių
no Muzikos mokyklą, kurioje
Po meninės programos-buvo
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENU
mokėsi aštuonerius metus. Stu pakviestas šios dienos kalbėto ten gyvenančių, bet tai tik maža 1-800-843-4669, Fax (813)
• ORO CARGO PER 10-12 DIENU
522-4505.
Paminėjus
dalyva
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SIUNTINYS U2 $38.00 PER 14 DIENŲ;
dijuojant Vilniaus universitete, jas. Lietuvos Vyčių veikėjas dalis prieš 900,000 ten suvežtų
• MAROUETTE PARKO APYUNKĖJE SIUNTINIUS PAIMSIME NEMOKAMAI;
buvo pastebėtas jos talentas ir Vincas Boris — trečios kartos rusų. Jei per stebuklą Ryt vimą „Lithuanian Community
• NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARIZAV1MAS;
atsivėrė durys koncertuoti tele Amerikos lietuvis. Jis prisiminė prūsiai sugrįžtų prie Lietuvos, Convention". bus teikiama
PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU:
nuolaida.
K
a
m
b
a
r
i
ų
k
a
i
n
a
ką
reikėtų
daryti
su
beveik
mili
vizijoje, radijo ir koncertuose su savo ankstyvojoj j a u n y s t ė j
NAUJAS ADRESAS
B A L T U EXPRESS CO LTO
AHRA SKAMBINKITE NEMOKAMAI
**!5?, °?2}*
populiariais Lietuvos orkest girdėtus močiutės pasakojimus jonu rusų. Dalis vokiečių, grįžu 39.95 ir 44.20 dol.
8377 S. PULASKI
1-800-SPARNAI
462 THOMAS DMVE
Dėl
papildomų
informacijų
sių
iš
Sibiro
tremties,
bandė
rais, su kuriais plačiai gastrolia apie Lietuvos žalius laukus,
CHICAGO. IL 60652
1-800-772-7624
BENSEMVAAE. k 60106
vo po Lietuvą, Sovietų Sąjungą, sraunias upes, žydinčias gėles ir k u r t i s R y t p r ū s i u o s e , bet, skambinti: Vidai Sabienei (813)
TURIME ATSTOVUS LOS ANGELES IR GRANO RAPIDS
negalėdami pritapti, išvažiavo į 864-6621.
Švediją ir Čekoslovakiją.
s a m a n o t a s pirkeles. P i r m ą
Rengėjai kviečia visus daly
Vokietiją. Dar yra problema ir
Nepakęsdama totalitarinio re kartą nuvykęs į Lietuvą viso to
sienų keitimo klausimu. Tai vauti šiame suvažiavime. Šiltoji
VYDŪNO FONDO LEIDINIAI
žimo varžtų. Violeta 1975 m. nematė, kol nenuvyko į etnolo
būtų kliūtis įstojimui į Europos Floridos saulė, švelnūs orai,
pasitraukė į Vakarus. Atvykusi ginį muziejų Rumšiškėse.
uniją ir NATO Stojant į Euro baltas smėlis, gausi ir drau
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA, istoriko prof. J. Jakš
j Vokietiją Violeta nesiskyrė su
Vincas Boris priklauso Lietu pos uniją turi pripažinti dabar giška lietuvių bendruomenė
to paskutinis veikalas apie 1918-1940 m. Lietuvos politini ūkinį, eko
daina. Paruošusi lietuviška pro vos Vyčių organizacijai, kuri
nominį gyvenimą, kurį autorius pats pergyveno. 272 p s l . gausiai
tines kaimynų sienas. Laukėme kviečia visus vykti į St. Petersgramą, dainavo lietuviams Eu !abai uoliai dirba nuo 1990
iliustruota knyga nuotraukomis ir žemėlapiais, gražiai įrišta, tinkama
daugiau kaip 500 metų Mažo burgą poilsiui, svarstyboms bei
ropoje. Vasario 16-tos gimnazi metų Lietuvos šalpai. Per Lie
dovana kiekvienam, $ 1 8 .
sios Lietuvos grįžimo prie pabendravimui su senais pažįs
joje, kurioje dėstė muziką. tuvos Vyčių centrą yra pasiųsta
LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI METAI, istoriko
Lietuvos ir kiek dar reikės tamais ir draugais.
Dalyvavo Europos studijų savai dolerių. Paskutiniu metu iš
J Damausko susidomėjmą sukėlusi knyga, kurioje autorius iškelia
laukti niekas negali numatyti,
Mečys
čių programose. Vienoje jų Vio aparatūros, vaistų, skiepų ir
naujus faktus Lietuvos istorijoje, paneigdamas daugelio suklastotus
š i s kalbėtojo Vinco Boris pra
leta susitiko atvykusį paskaitą kitokių gėrybių arti 300 tonų
ir daugelio kartotus teiginius. Kiekvienas domintis Lietuvos istorija,
nešimas paliko publikai labai
skaityti prof. Aleksandrą Štro (32-juose taipintuvuose), kurių
šioje knygoje ras daug įdomių skaitinių, paneigimų. 3S2 psl.. gau
Dalyvavo ir svečiai kunigai iš mą, kuris tapo jos ..amžina mei vertė siekia arti 24.5 milijonų gerą įspūdį. Iškeltos mintys
siai iliustruota. $15.
tikrai vertos padiskutuoti.
Marianapolio, CT Aušros Var lė", gyvenimo draugas ir paly dolerių.
DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA, žinomo monografijų
tų parapijos klebonas kun. dovas. Su Vokiečių instrumen
rašytojo A Merkelio įdomiai parašytas veikalas apie XIX amžiaus
Vincas Boris pakritikavo JAV
Alfonsas Volungis. mūsų para tinėmis grupėmis Violeta gas
Lietuvos gyvenimą ir svarbiausią to laiko lietuvybės darbuotoją Dr.
vyriausybes — demokratus ir ST. PETERSBURG, FL
pijos kunigai: Antanas Nockū troliavo Norvegijoje bei Ispa
Vincą Kudirką. Knyga lengvai skaitoma su dideliu dėmesiu iki
respublikonus dėl ignoravimo
paskutinio puslapio. Iliustruota, gražiai įrišta, tinka dovanoti, 416
nas, M I C . kun. Jonas Petraus nijoje.
LIETUVIU
mažųjų tautų ir jų siekių. JAV
psl.. $1$.
kas. MIC. Nekalto Marijos Pra
Persikėlusi į JAV tęsė savo vyriausybe pripažino Lietuvos
BENDRUOMENĖS
sidėjimo vienuolijos seselės muzikinę karjerą. Vartodama
MANO TĖVYNĖ. Vydūno gimtųjų vietų aprašymas paprasta, vaiz
nepriklausomybę maždaug po 4 FLORIDOS APYGARDOS
Oliveta ir Ramute iš Putnam. devynias kalbas, ji entuziastin
dinga kalba, lengvai skaitoma apie gražiąsias Lietuvos pajūrio vie
metu po paskelbimo — 1922
SUVAŽIAVIMAS
toves Skaitydami šią knygą nusiketsime į mūsų tėvynes gintarinį
CT.. klebono kun. V. Parulio, gai buvo priimta amerikiečių.
metais, ir tik po to, kai Leninas
krantą, tai prisiminti padės gausios iliustracijos, žemėlapis. Knyga
MIC. piati giminė iš Cape Cod, Hillsdale ..Daily News" rašė.
JAV LB Floridos apygardos
pasirašė sutartį su Lietuva.
skirta jaunimui, bet tinka visiems, 79 psl., $4.
MA.
kad jos koncertas susilaukė Panašiai jvyko ir po 1990 metų metinis suvažiavimas vyks ba
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 M. KAUNE, spaudai
Vaišes paruošė Blanchard
didelių ovacijų ir pagerbimo at nepriklausomybės atstatymo. landžio 12-13 d. St. Petersbur
paruošė A Dundzila. 96 psl žinomo veikėjo išgyvenimai nacių
Food gamykla. Po skanių vaišių
sistojimu. Violeta dainavo lietu
go Lietuvių klubo patalpose,
okupacijos metu. už kuriuos vėliau buvo neteisingai kartinamas ir
pagaliau lietuviškai prabilo vių renginiuose Amerikoje ir tikrai bus pasitraukusi, palik- 4880 46th Ave. N. St. Peters
persekiojamas Įdomios iliustracijos. $4.
parapijos taryboje dirbantis Australijoje, honorarą aukoda- dama nedėkingus apie ją prisi- burg, FL 333714. Suvažiavimą
LIETUVA. Dr. J šaulio. Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje,
mok. Antanas Minikauskas —
ma lietuviškiems tikslams. minimus Šauliai kviečia visus globoja St. Petersburgo apy
rūpesčiu paruoštas spalvotas, iliustracinis žemėlapis, kokio dar
Miner. Jis yra klebono kun. V. Mums, Worcesterio lietuviams, atsilankyti į šį šaunų koncertą, linkės valdyba, vadovaujama
neturėiome per visą nepriklausomybės gyvenimą. Tinka papuošti
Parulio, MIC.didžiausias padė bus malonu vėl išgirsti ir sutikti
kuris atgaivins mūsų, po šaltos pulk. Algimanto Garsio.
savo gyvenamus namus, raštines, dovanoti savo draugams. 31 x
jėjas visuose parapijos darbuose, Violetą Maironio Parke, kuria
žiemos, išsisėmusias jėgas. Bus
31 colių apimties, spausdintas Italijos spaustuvės Romoje ant krei
Suvažiavimo eiga
o jų yra daug ir įvairių. Pasi me prieš keletą metų ji žavėjo
dinio popieriaus, $ 1 1 .
malonu visiems susitikti po
džiaugė, kad po gana ilgo lauki klausytojus savo gražiu koncer
PASTABA Vtstts Mues V y t t n o Penale leidinius galima gauti
Balandžio
12
d.
(penktadie
koncerto ir pabendrauti su
mo turime visam VVorcestery tu ir linksma šypsena Esam
dienraščio
DRAUGAS redakcijoje arte užsakant pastų. Prie kainos
nį)
10-12
vai.
dalyvių
ir
svečių
soliste, vaišinantis sesių šaulių
gražiausią parapijos salę, kuria dainuojanti tauta, tad pavasarį
llhnois valstijos gyventojai prideda 8 75% prie knygos kainos. Taip
registracija.
11
vai.
suvažiavimo
Prof
dr
Julius
Šmulkštys
skaito
pa
paruošta kavute ir jų gardžiais
pat visi užsakytoja prideda pašto ir supakavimo
gėrėjosi ir vyskupas. Laukėme sutikime su daina, tikėdami,
atidarymas. Apylinkių ir apy skaitą Vasario 16-aio« minėjime,
kepiniais.
apmokėjimui.
jos ir skundėmės, kad neturime kad negailestingoj; žiema jau
J . M. gardos valdybų pranešimai, pie- Gary. Indianoje
B A L T I M O R E , MD.

US. Savinįs Bonds
Make Great Gtf&.

fe

LAIŠKAI
V. MACIŪNAS
NEINFORMUOTAS
Taip atrodo, skaitant jo laišką
„Drauge" 1996 m. kovo 8 d.
Beveik kiekviename to laiško
sakinyje yra netikslumų, ir į
juos atskirai atsakyti pareika
lautų daug vietos „Drauge".
Taip pat kažkaip skamba juo
kingai, kai jis gailisi Vytauto
Kamanto dėl jo laiško „Drau
ge". Vytautui Kamantui, žy
miam Lietuvių fondo ir Lietu
vių Bendruomenės vadovui yra
lygiai svarbios abi organizacijos,
nes jos abi tarnauja efektyviai
lietuvybės misijai.
Vytautui Maciūnui, kuris ne
seniai tapo Lietuvių fondo na
riu, patarčiau perskaityti Vy
tauto Kamanto „Drauge" (1996
vasario 3 d.), straipsnį „Trečda
lis milijono lietuvybės išlaiky
mui šiais metais", kuriame aiš
kiai nurodo Lietuvių fondo orga
nizavimo pradžią, jo nuostabų
augimą ir milžinišką paramą
lietuvybės darbams.
Jeigu V. Maciūnas išanalizuo
tų Lietuvių fondo įstatus, per
skaitytų Lietuvių fondo leidi
nius (I ir II tomą), jis pats pa
stebėtų, kur jis klydo, rašyda
mas laišką „Drauge".
Su informuotu Vytautu Ma
ciūnu apie Lietuvių fondą būtų
jau galima leistis į diskusijas.
Tada jos būtų akademiškos ir
prasmingos.
Dr. Antanas Razma
Burr Ridge, IL
LIETUVOJE VISI PER DAUG
POPULIARŪS!
Jau kuris laikas kas mėnesį
„Drauge" rašoma apie viešosios
nuomonės tyrimų rezultatus,
kuriuos surerka bendroji Lietuvos-Didžiosios Britanijos įmonė
4Bafti}es tyrimai" ir skelbia
,',Respublikos" dienraštis. Vė
liausias pranešimas išspausdin
t a s „Draugo" kovo 5 dienos lai
doje.
Rezultatai nurodomi nuošim
čiais arba procentais. Pvz., va
sario viduryje populiariausias
politikas buvo Egidijus Bičkaus
kas, 54% apklaustųjų jį pasirin
kus. Ozolą pasirinko 50% ap
klaustųjų. Tik per tuos du asme
nis jau susidaro 104%, taigi
perviršyta 100% riba. J u k nuo
šimtis reiškia tam tikra dalis
nuo šimto, o viską sudėjus turė
tų būti lygiai šimtas. Čia turė
tų sąrašas ir pasibaigti, bet kur
tau! Dėl populiarumo grumiasi
dar dvylika asmenų (visi vyrai,
bet tai jau kita tema). Štai jie ir
jų nuošimčiai: Valdas Adamkus
(49%), Algirdas Brazauskas
(48%), Kazimieras Antanavičius
(39%), Vytautas Landsbergis
(37%), Gediminas Vagnorius
(27%), Aloyzas Sakalas (25%),
Algirdas Saudargas (25%), Čes
lovas Juršėnas (24%), Povilas
Gylys (22%) ir Adolfas Šleževi
čius (7%). Visus nuošimčius su
dėjus susidaro net 407%. Kokia
gi čia matematika? Kas galėtų
duoti logišką atsakymą? Ma
nau, kad redakcija turi šiokią
tokią pareigą skaitytojams pa
dėti suprasti, kodėl visi tokie po
puliarūs.
Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, MI
AR REIKĖJO SMERKTI?
Skaitant Viktoro Kučo laišką
„Drauge" Nr. 48 „Kaziuko mu
gė ar Charley's fair"?, pasidarė
liūdna, kad autorius griebėsi
apkaltinti skaučių vadoves.
Aš manau, visiems žinoma,
kad nemažas skaičius lietuvių
yra sukūrė mišrias šeimas, k u r
kalbama angliškai. Kai kurių
vaikai net lanko lituanistines
mokyklas, kad bent susipažintų
ar pramoktų lietuvių kalbos. Ši
mergaitė galėjo įsijungti į ame
rikiečių skaučių eiles, bet pasi
rinko lietuvių skautų sąjungą ir

Lietuvos konservatorių/Tėvynes sąjungos valdybos pirm. Gediminas Vagno
rius su Janina Gerdvihene, kuri vasario 13 d St Petersburg, FL, jam buvo
ruošusi sutiktuves.

dėvėjo gražią jos uniformą. Ma
tyt ji suprato V. Kučo klausi
mą bet turėjo s u n k u m ų su atsa
kymu.
Vadovai s t e n g i a s i a u k l ė t i
jaunimą lietuviškoje dvasioje,
bet daugiausiai pastangų turi
įdėti tėvai. Galvojimas, kad
vienos mergaitės a t s a k y m a s
sumenkino Kaziuko mugę ir dėl
to kaltos vadovės, y r a visiškai
nelogiškas. „Viena kregždė dar
ne pavasaris", — taip sako lietu
vių patarlė.
Antanas Paužuolis
Chicago, IL
AR T E K S PRAŠYTIS
SVETIMŲJŲ PARAMOS
JAV Kongresas, įstatymų kū
rėjas ir jų prižiūrėtojas, vėl to
bulino JAV vyriausybės užsie
nio politiką. Spaudoje minimą,
jog Kongresas, spaudžiant Ku
bos bėgliams, d a b a r j a u Ameri
kos piliečiams ir jų „specialiems
interesams", pravedė potvarkį,
kad į JAV nebus įsileidžiami,
nei bus išduodamos vizos asme
nims, kurie prisidėjo, įgalino
JAV piliečių turto-nuosavybės
nacionalizavimą ir dabar valdo,
ar naudojasi vogtu iš dabartinių
JAV piliečių t u r t u .
Šitą tema j a u prieš metus,
remdamasis Lietuvos Baudžia
muoju kodeksu, analizavo „Lie
tuvos r y t e " teisių d a k t a r a s
Žemalaitis. Dėl šio teisinio
traktato JAV-se susikūrė JAV
lietuvių „Bendra akcija". J a

siekiama, Stalino-Hitlerio pak
to, iššaukusio II pasaulinį karą,
aukoms — bolševikų ištremtie
siems, ar išvietintiems asme
nims, kur jie begyventų, būtų
sugrąžinta, jų teisėtai įsigyta ar
paveldėta, nuosavybė. Tuo tar
pu jau šeštus metus egzistuojan
čios nepriklausomos, demokra
tinės Lietuvos Seimo ir vyriau
sybės valia, jų nuosavybę tebevaldo, ar formaliai pasisavina
(neturint jokių teisių — deeds),
savivaldybes tebekontroliuojantys žmonės.
Tai prieštarauja pagrindi
nėms žmnogaus teisėms ir tai
y r a žinoma Europos Bendruo
menei, o kubiečių, ir prieš tai
žydų, iniciatyva — JAV vyriau
sybei.
„Kauno dienoje" buvo praneš
ta, kad daugumos Centro Euro
pos valstybių atstovai, suvažia
vę Izraelyje, užtikrino, kad bent
žydų t u r t a s grąžinamas, išsky
r u s žinoma, Lietuvos, Lenkijos
vyriausybes, kurios sauvaliai
tęsia Stalino-Hitlerio policinių
valstybių praktiką. Partija ar
„ k a ž k a s " kontroliuos ir nu
spręs, kur ir kaip turi gyventi
jų valdomos valstybės piliečiai,
legaliai įsigyto, ar paveldėto,
tose valstybėse turto savinin
kai. Žydų, kubiečių, JAV pilie
čių iniciatyva pravestas JAV po
tvarkis, betgi negali diskrimi
nuoti kitų tautybių, JAV čiagimius ar natūralizuotus pilie
čius.
Spėkime, kaip reaguos JAV ir

Pasaulio Lietuvių Bendruome jas iš mišrių šeimų, ar iš namų,
nės vadovai, šiuo metu labiau kuriuose lietuvių kalba sunkiai
linkę veikti JAV Kongresą tarp vartojama Vadovai (dažnai net
tautinio komplikuoto Kalinin patys iš mišrių šeimųi tikrai
grado reikalu, nei savosios stengiasi. Dirbdami, augindami
bendruomenės narių interesais. savo šeimas, ima didelę atsako
Negi jiems, šiuo atveju, JAV LB mybę kitų vaikus užimti, važi
nariams, teks prašytis kubiečių nėti, lietuviškai auklėti. Visi
tėvai džiaugiamės, kai vaikas,
ar žydų talkos?
A l m u s Šalčius grįžęs iš stovyklos ištaria:
Great Neck, NY „Mama, būti lietuviu man tik
rai įdomu ir smagu!" Ačiū
vadovams.
DŽIAUKIMĖS, NE
Mažiau kritikuokime, nemė
KRITIKUOKIME
tykime akmenų i kitų trūku
mus. Atidarykime širdis ir
Su įdomumu visada skaitau išskėskime r a n k a s visiems
Draugo laiškų skyrių. Truputį lietuviams. Kitus kaltindami ar
nusistebėjau V. Kučo kritika pajuokdami mes tik atstumiam.
jaunai skautukei. kuri Kaziuko Vaikai bijo kalbėti lietuviškai.
mugės metu prekės kainą pa Kai jų kalbą per daug kritikuosakė anglų kalba. Kliuvo ne tik jam. Daug didelių užmojų lietu
skautukei, bet ir visoms jos vių gyvenime atliko tie, kurių
vadovėms.
lietuvių kalba šlubavo, ir daug
Asmeniškai aš labai gerbiu penketukininkų. klasės pažibų
visus — ar tai skautų, ar yra visai dingę iš lietuvių
a t e i t i n i n k ų , ar sporto, ar visuomenės gyvenimo. Pasi
tautinių šokių, lituanistinių džiaukime, kad skautai dar vis
mokyklų bei kitų organizacijų surengia tokią sėkmingą mugę
su jaunimu dirbančius vadovus. ir, k a i s k a u t u k e a n g l i š k a i
Tie jau užaugę, subrendę Ame p a s a k y s p r e k ė s k a i n ą , mes
rikoje, daugelio jau tėvai užaugę l i e t u v i š k a i p a g i r k i m e gražius
ar gimę Amerikoj (Visgi išeivi r a n k d a r b i u s , linksmą šypseną
joje jau gyvenam arti 50 metų.) ir didelį entuziazmą. J i t i k r a i
Džiaugiuosi, kad Amerikos lie s u p r a s .
tuviai tokie lietuviški. Kiek
Ramunė Lukienė
daug vaikų ateina į organizaciEvergreen P a r k , IL

WILLIAM J. KAREIVA
1896 m. kovo 19 d.-1996 m. kovo 19 d.
Su meile ir gilia pagarba prisimename VVilliam J. Kareivą
jo 100 metų gimimo sukaktyje.
A.a. Kareiva buvo ištikimas vyras a.a. Helen M. Kareiva,
rūpestingas tėvas ir geras senelis. Jis buvo gerbiamas Lietu
vių Prekybos Rūmų direktorius, ilgametis Darius-Girėnas
American Legion Post #271 komandierius. pasižymėjęs
visuomenninkas ir aktyvus dalyvis Amerikos lietuviu
gyvenime bei organizacijose. A.a. Kareiva buvo Chicagos
miesto pagerbtas, kaip pasižymėjęs pilietis ..Senior Citizens
Hali of Fame".
VVilliam J. Kareiva pasiliks mūsų širdyse ir mintyse
amžinai.
Sūnūs: VVilliam J. Jr., Donald J., duktė Marilyn ir jų
šeimos.

(Pabaiga)

Gyveno Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje.
Mirė 1996 m. kovo 16 d., 1 vai. p.p., sulaukusi 83 metų.
Gimė Ukrainoje, Odesos mieste. Amerikoje išgyveno 48 m.
Nuliūdę liko: duktė Živilė Šimaitienė, sūnus Algirdas,
marti Mary Ann, anūkai Dana, Mark, Diana Vaškelienė, jos
vyras Darius, sesuo Emilija Grabauskienė su šeima.
Velionė buvo žmona a.a. Jono.
Lietuvoje gy ,-ndaina priklausė Korp! Neo-Lithuama; dar
bavosi „Seklyčioje" kaip savanorė.
Velionė pašarvota antradieni, kovo 19 d. nuo 3 iki 9 v.v.
Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W 71 St.
Laidotuvės įvyks trečiadieni, kovo 20 d. Iš laidojimo namų
9 vai. ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai ryto gedulingos šv.
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę v a i k a i , anūkai, s e s u o i r š e i m a .
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus.
Tel. 312476-2345 arba 800 994-7600.

A.tA.
PLACIDĄ BALSAITYTĖ
Gyveno Naperville, IL, anksčiau Chicagoje, Brighton
Parko apylinkėje.
Mirė 1996 m. kovo 15 d., 11:45 vai. vakaro, sulaukusi 87
metų.
Gimė Lietuvoje, Palangos apskrityje, Žibininkų kaime.
Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: sesuo Valerija Šimkienė, daug dukterėčių
ir sūnėnu.
Velionė buvo sesuo a.a. Marijos Kruopienės iš Boston, MA.
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai.
Velionė buvo pašarvota sekmadienį, kovo 17 d. nuo 2 iki
8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
A ve. (arti Derby Rd.).
Laidotuvės įvyko pirmadienį, kovo 18 d. Iš laidojimo namų
9:30 vai. ryto buvo atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos
parapijos bažnyčią, kurioje buvo aukojamos 10 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė buvo palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600.

A.tA.
JONUI PEČKAIČIUI
mirus, nuliūdime likusią žmoną KATARINĄ
VTRŠILAITĘ, gimines Amerikoje ir Lietuvoje
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Ona Gustienė
Giedra Gustaitė
Danutė Gustaitė-Janutienė
Pranas Gustas
Adelė ir Julius Balsiai

(Atkelta iš 3 psl.)

Rimtas vyras ir Bronius Staškevičius, porą metų
kambario draugas, dabar gyvenantis Montrealyje. Iš
mergaičių Amerikoje žinau tik vieną — Genę Nakutyte-Asminienę, dabar su vyru gyvenančią iš dalies Det
roite, iš dalies Floridoje. Lietuvoje ir Sibire žuvo daug
klasės draugų ir draugių. Kai 1994 metais Utenoje buvo
švenčiama 55 metų gimnazijos baigimo sukaktis, susi
rinko, berods, tik 6 mergaitės ir mano pusbrolis Kazys
Žvirblis. Vilniuje dar gyvena Albertas Dilys, buvęs Sibi
ro tremtinys, k u r i s suvažiavime nedalyvavo.

A.tA.
ELENA PALILIŪNIENĖ
Strazdaitė

Nuliūdę: s e s u o , dukterėčios ir s ū n ė n a i .

UTENOS GIMNAZIJA...
inspektorius Plungė, kiekvienais metais jis mums
papasakodavo, k a i p 20 vyrų paskelbė Lietuvos nepri
klausomybę, kaip savanoriai savo krauju apgynė Lietu
vą, kaip Vytautas girdė savo žirgą Juodojoj jūroj, o Algir
das savo kardu daužė Maskvos vartus. Kažkaip man nuo
tų laikų išsivystė alergija ilgoms ir besikartojančioms
kalboms lietuviškuose susiėjimuose.
Iš 1939 metų Utenos gimnazijos abiturientų gal žino
miausias yra dr. Vytautas Antanas Dambrava, diploma
t a s ir dabartinis Lietuvos ambasadorius Pietų Ameri
kai. Gimnazijos laikais jis buvo žinomas kaip Antanas.
Tik gal dėl nuopelnų Lietuvai išeivijoje jis buvo pakeltas
į Vytautus. Tai t i k r a s gyvsidabris. Visur jo buvo pilna
gimnazijos laikais. Tiko ir „prie tanciaus ir prie rožan
čiaus". Turėjo gražų balsą, gerai skambino pianinu, buvo
geras vaidintojas, įvairių programų pravedėjas ir mer
gaičių numylėtinis. Su juo arčiau susipažinau, kai daina
vimo mokytojas Čiulada mane padarė tenoru gimnazi
jos chore. Sakė, labai trūksta tenorų, reikia tuščią vie
tą užpildyti scenoje. Gyniausi, kad esu prastas daini
ninkas. Tai, sako, nesvarbu, t u stovėsi prie Dambravos
ir jam truputį pritarsi. Taip aš ir stovėdavau šalia
Dambravos. J i s dainavo, o aš tik lūpas krutinau.
Gimnazijų chorų konkurse, rodos, Ukmergėje, laimėjome
antrą ar trečią vietą. Jei kas už tai norėtų nuopelnus
priskirti man, nuo jų atsisakau. Vieną dalyką galima
pasakyti apie Dambrava: nors ir visur jis būdavo, ne
būdavo sunku jį surasti. Jei tik kur pamatysi didesnį
būrį mergaičių, žinok, kad jų viduryje bus Dambrava.
Taip pat yra paminėtina ir dr. Romas Gineitis, dabar
gyvenantis Daytone. Berniukų klasėje jis buvo pirmuo
ju mokiniu, t a i p pat ateitininkų kuopos pirmininku.
Rimtas vyras.
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Mielam
A.tA.
PETRUI PUTRIUI
mirus, giliame liūdesy likusią jo mylimą žmoną JAD
VYGĄ ir d u k r a s IRENĄ ir REGINĄ, žentus DONA
TĄ ir BILL nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Aleksandra ir Aleksas

Pabrėžai

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus.

Pinigai pervedami doleriais.
Sutvarkomi palikimai.
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.

Komercinės siuntos pagal susitarimą.
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui.

MAISTO SIUNTINIAI.
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98$39.- kava tiipi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi),
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai,
aliejus^nesos konservai, aspirinas, multivttaminai.
$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, 5protai,vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai,
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta,
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos,
majonezas,riešutai(išlukštenti), konservuoti žirneliai,
konservuoti
agurkai, šokoladas,
aspirinas,
rnultivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7772

Mylimam Broliui

A.tA.
BRONIUI ANICETUI PALIULIUI
Ilgą tremties žemiškąją kelionę toli nuo Gimtinės
užbaigus ir išėjus į Amžinosios Tėvynės Namus, gi
liame skausme ir liūdesyje likusius jo mylimuosius —
brolį JUOZĄ su šeima ir visus artimuosius, nuošir
džiai užjaučiame ir drauge d a l i n a m ė s šios Netekties'
pergyvenimais.
Vytautas ir Stella Abraičiai
Juozas ir Elena
Ambrazaičiai
Kazys ir Jadvyga
Barūnai
Juozas
Baltrušaitis
Jonas ir Juoze Daugėlai
Vacys ir Birutė
Dzenkauskai
Vytautas ir Joana Grybauskai
Jurgi* ir Veronika
Janušaičiai
Antanas ir Sofija Kalvaičiai
Narimantas ir Ona Karašos
Narciz.as ir Olga Kreivėnai
Gediminas ir Vladė Lapenai
Balys ir Petronėlė Lukai
Jurgis ir Aniceta Mažeikos
Aldona
Sandargienė
Antanas ir Valė Skriduliai
Bronius ir Regina Snarskiai
Donatas ir Lionė Stukai
Juozas ir Aldona
Sodaičiai
Marija
Šarauskienė
Kostas ir Ona Žolynai
Daytona Beach, FL.

Muzikui, kompozitoriui ir dirigentui

A.tA.
VYTAUTUI MARIJOŠIUI
Amžinybėn iškeliavus, dukterims seselei IGNEI, dr.
ELONAI ir sūnui MARIUI bei j u šeimoms ir visiems
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir k a r t u
giliai liūdi
Mara, Monika, Kristina ir
Vytautas Vygantai
Regina, Darius ir Linas Kudzmai

J
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Šeštadienis jau netoli, o šį
šeštadienį Čikagos Jaunimo
centre bus ypatinga šventė —
„Draugo" koncertas, kuriame
programą atliks svečiai iš Kana
dos, Toronto „Gintaro" jaunimo
ansamblis. Nepraleiskite progos
pasigėrėti labai gražia ir naujai
paruošta programa, specialiai
atvežama mums. Antra vertus
„Draugas" reikalingas visų ne
tik materialinės, bet ir morali
nės paramos, o dalyvavimas šia
me koncerte suteiks ir vieną, ir
kitą. Koncerto pradžia 6:30
vai. vak.

Cicero apylinkės Lietuvių
Bendruomenės metinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, kovo
24 d. 12 vai. Šv. Antano parapi
jos salėje, po 11 vai. lietuviškų
pamaldų. Visi apylinkių lietu
viai kviečiami dalyvauti. Susi
rinkime bus pranešimai apie
praėjusių metų veiklą ir planuo
jama ateinančių metų veikla.

J a n i n a Malinauskaitė, vy
riausia Kauno Muzikinio teatro
dailininke, sukūrusi scenovaiz
džius daugeliui veikalų, ne vien
tik operų, operečių pastaty
mams, bet ir Lietuvos dramos
spektakliaus, sukūrė dekoraci
jas ir kostiumus „Jūratės ir
Kastyčio" operai Kaune. Jos
dekoracijas ir kostiumus maty
sime ir mūsų šios operos
pastatyme balandžio 20 ir 21 d.

Susikaupimo dienos Švč. M.
Marijos Gimimo parapijoje vyks
Didžiąją savaite, balandžio 1, 2
ir 3 d. Joms vadovaus kun. An
tanas Saulaitis, SJ. Verta at
kreipti dėmesį, kad pamaldos
bus tik rytais (paprastai būdavo
ir vakare). Klebonas kun. Jonas
Kuzinskas kviečia visus, kas tik
gali, susikaupimo pamaldose
dalyvauti.
Filosofo prof. Juozo Gir
n i a u s minėjimas rengiamas
balandžio 14 d., 3 vai. p.p.,
Jaunimo centro mažojoje sa
lėje. Visuomenė nuoširdžiai
kviečiama.

Jau 26-tą kartą Uršulė Astrienė su sūnumi Don iš Grand Rapids, MI,
vadovaus kasmetinėms lietuviškų margučių marginimo pamokoms Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje šeštadienį, kovo 23 d. Mokiniai bus supažindinti
su lietuviškomis Velykų tradicijomis, margučių istorija, tradiciniais raštais
ir marginimo technika. Kviečiame ir vaikus!

x Partizanų Globos fondui,
a.a. Vytauto Pluko atminimui
aukojo: $250 dr. Vytautas ir
Vanda Majauskai ir vaikai. Po
$50 Izidorius Mališka, Henrikas
ir Birutė Nagiai, Zigmas ir
Birutė Viskantai, Gražutė Siru
tiene. Janina Rukšėnienė; $75
Eugenijus ir Irena Vilkai; $30
Aleksas ir Rūta Griciai; $25
Janina Balceriene. Nuoširdžią
užuojautą našlei Genei Plukienei ir padėka visiems aukoto
jams reiškia L.P.G. fondas.
(sk)
x Pavasaris jau čia, ir Vely
kos čia pat! Nedelskit iš anksto
užsakyt; maisto Velykų stalui iš
Talman Deli. Skambinkite
312-434-9766 arba užeikite į
2624 W. 69 gatvę. Talman pa
ruošia įvairių rūšių silkių, pri
kemša lydekas ir šviežias deš
ras, sumaišo įvairias mišraines.
Pasiūlome ir rūkyto ungurio ir
upėtakio. Nevarkit kepdami
tortus, ežiukus, ąsočius ir beržo
šakas.
(sk)

x AMBER AUTO SALES,
INC. informuoja: Automobilių
prekyboje jau 15 metų. Per
paskutinius 2 metus išsiųsta
daugiau, kaip 400 mašinų. Kas
mėnesj išsiunčiama po 20-30 au
tomobilių. Teikiame paslaugas
norintiems persiųsti mašinas į
Lietuvą 'Klaipėdą). Padedame
nupirkti naudotus automobilius
varžytinėse biržose bei naujus
mažesnėmis kainomis Kana
doje Amher Auto Sales, Inc.,
7191 E. Davison, Detroit, MI
46212, tel. 313-306-0301, fai
313-365-6914.
(sk)

x TRANSPAK

praneša:

„1929 m. įsteigta Lietuvos turiz
mo sąjunga". Pinigai, siun
tiniai ir komercines siuntos į
Lietuvą. Maisto siuntiniai.
TRANSPAK, 2638 W. 69 St.,
Chicago, I L tel. 312-436-7772.
(sk)

KOVO VIENUOLIKTOSIOS
MINĖJIMAS

Lietuvos gyventojus dalyvauti
Seimo rinkimuose, juose daly
vaujant ir mums patiems.
Sveikinimo žodyje PLB pirm.
Po 50 metų sovietinės okupa salėje, susirinkus gausiems
Bronius
Nainys pareiškė, kad,
cijos 1991 m. kovo 11d. atsta dalyviams, vyko minėjimas,
žengiant
į septintuosius Lietu
tyta Lietuvos
valstybinė vadovaujant Daivai Meilienei.
vos
gyvenimo
metus, turėtume
nepriklausomybe, kaip naujai Visus pasveikindama, ji prisi
džiūgauti.
Deja,
to nėra. Lietu
minė
demonstracijas
Čikagos
pasodintas ąžuoliukas vis giliau
vos
valstybė
dar
serga ir ne
miesto
centre
su
juodu
kaspinu
ir plačiau leidžia šaknis į Lietu
turime
vaistų.
Mes
mažai tega
perrištomis
trispalvėmis,
skan
vos žemę. nors jį iš įvairių pu
lime
padėti
Lietuvai
politiškai
duojant
„Laisvės
Lietuvai",
kad
sių lanksto pikti vėjai. To ne
ir
ekonomiškai,
bet
galime
priklausomybės ąžuoliuko „so pasaulis išgirstų ir grąžintų
padėti
išlaikyti
lietuvybę
išei
dininkas" — prof. Vytautas Lietuvai laisvės dienas. Kovo
vijoje.
Jis
PLB
vardu
dėkojo
11-ji tą laisvę Lietuvai atnešė.
Landsbergis.
Šventė buvo pradėta Lietuvos Amerikos Lietuvių tautinei
Lietuvos valstybės istorijoje
himnu, vadovaujant sol. L. Ste- sąjungai už veiklą ir rūpestį
naują epochą pradėjusi Kovo 11
paitienei. Kun. Algirdo Palioko, Lietuvos laisvės reikalams, ir už
diena šiandieniniam gyventojui
SJ, invokacija visus kvietė į vie šio minėjimo suruošimą.
Lietuvoje yra artimesnė ir reikš
nybę, prašant Dievo palaimos ALTo vardu sveikino Petras
mingesnė už Vasario 16, nes po
tiems, kurie dirba ten ir čia Bučas, primindamas, kad Ame
50 metų tamsiausios nakties
rikos Lietuvių taryba daug dir
Lietuvos nepriklausomybei.
sušvitusi saulė yra šviesiausia.
bo dėl Lietuvos nepriklausomy
Kristinai
Mikaitytei
per
Ji šviesi ir mums, neišgyve
bės atstatymo, jungiantis vi
skaičius
Kovo
11
dienos
aktą
ir
nusiems tos baisios nakties, nes
soms partijoms.
tylos
minute
pagerbus
mirusius
tos saulės ir mes siekėme visais
Žodį tarė ir Amerikos Lietu
dėi
Lietuvos
nepriklausomybės,
galimais būdais, nepaskendę
vių tautinės sąjungos pirminin
kalbėti
buvo
pakviestas
Lietu
laisvojo pasaulio gyvenimo pa
vos generalinis garbės konsulas kas dr. Leonas Kriaučeliūnas,
togumuose.
Čikagoje Vaclovas Kleiza. Pre prisimindamas pirmąjį Lietuvos
Svarbią ir brangią Lietuvos
legentas pabrėžė, kad Kovo 11 nepriklausomybės 22 metų
nepriklausomybės atstatymo
buvo visų mūsų svajonių ir vil laikotarpį, kuris tautą, jos jau
šventę — Kovo 11 dieną, — kas
čių išsipildymas. Ši diena tėvy nuomenę išugdė patriotais. Jie
metai iškilmingai mini Ameri
nėje atnešė laisvą žodį ir vals buvo Lietuvos laisvės kovotojai
kos Lietuvių tautinė sąjunga
tybinį suverenitetą. Atnešė vėl — partizanai ir tremtiniai, savo
Čikagoje. Šiemet minėjimas
laisvą Lietuvos bažnyčių varpų krauju aplaistę Lietuvos nepri
buvo suruoštas kovo 17 d.
skambėjimą, kviečiant tikin klausomybės atstatymą. Pirmi
Pasaulio lietuvių centre, Lečiuosius į maldos namus. Kovo ninkas kvietė susikaupti ir vi
monte.
11 d. nebereikėjo kovoti kaip siems vieningai dirbti, ten ir čia,
Šventė pradėta pamaldomis 1918 m. vasario 16 d. dėl Lietu nes tamsūs politiniai debesys iš
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, vos valstybės sienų. Nors dabar Rytų vėl grūmoja Lietuvai. Gal
dalyvaujant svečiui iš Mont- yra kitoks žmonių požiūris į mums nepatinka dabartinis
realio, kun. Kazimierui Ambra- tautą. į valstybę, į žmogų, Lietuvos prezidentas ar domi
zui ir misijos kapelionui kun. savaip skiepytas per 50 metų nuojanti partija, balsuokime
Algirdui Paliokui. SJ. Per sovietinio okupanto, nors šian rinkimuose ir padėkime tautai
Mišias giedojo misijos choras ir dien tautoje yra daug nevilties išrinkti tinkamus Lietuvos vals
solistė Laimutė Stepaitienė su ir desperacijos, nors spauda tybės „vairuotojus".
muz. Manigirdu Motekaičiu mini daugelį vykstančių blogy
Meninėje dalyje Jūratė Jan
prie vargonų. Auką nešė tau bių ir nesėkmių, mes stenkimės
kauskaitė padeklamavo tris
tiniais rūbais pasipuošusios sužinoti ir apie pozityvią veiklą
Justino Marcinkevičiaus ir
Kristina Mikaitytė ir Andrea meno bei kultūrinėje plotmėje.
vieną Bernardo Brazdžionio
Dutton.
Čia prelegentas suminėjo dabar eilėraščius. Linda Burbienė,
Po pamaldų didžiojoje PLC ties gausius renginius Lietuvos pritardama gitara, padainavo
operos ir baleto bei dramos teat šešias lyrines dainas iš Lie
ruose, muziejuose ir meno gale tuvos. Priminė ji, kad mūsų
Lietuvių tautinių šokių
rijose. Gaila, kad jis nepa dainos padeda išlaikyti lietuvy
šventės, įvykstančios liepos 6
minėjo, kokia dalis Lietuvos gy be svetimuose kraštuose.
d., programoje dalyvauti yra
ventojų dėl skurdo negali šiais Konsulą V. Kleizą, sol. L. Steužsiregistravusios šios JAV
malonumais pasinaudoti. Prele paitienę, deklamatorę J. Jan
lituanistinės mokyklos: „Aušgentas kvietė visus rodyti dau kauskaitę ir dainininkę L. Bur
rinėlė", Vinco Kudirkos li
giau kantrybes ir pakantos, su bienę gėlėmis papuošė jaunoji
tuanistinės mokyklos mokinių
tvirtinant Lietuvos nepriklauso minėjimo dalyvė K. Mikaitytė.
šokių grupė iš Delaware (vadovė
mybę, o šiais metais skatinti
Pabaigai visiems programos
— Estera Bendžiūtė-VVashofsdalyviams
ir susirinkusiems
ky); Čikagos Lituanistinė mo
padėkojo
minėjimo
rengimo
kykla: pradžios ir aukštesnioji
Dr. Žibutė Zaparackas, Chi
pirm.
Stasys
Briedis,
kvies
(vadovės-Nijolės Pupienė ir Ligi- cago, IL., „Draugo" laikraščiui
damas
visus
dalyvauti
laisvės,
ja Erna Tautkuvienė); Lemonto vėl padovanojo 100 dol., siųs
Maironio lituanistinė mokykla dama prenumeratos mokestį. nepriklausomybės ir demokra
(vadovė-Lidįja Ringienė); Cleve- Gerb. rėmėja yra užimta profe tijos įgyvendinimui Lietuvoje.
Kovo 11 minėjimas buvo už
lando Šv. Kazimiero mokykla siniame darbe, bet suranda lai
(vadovė — Eglė Laniauskienė); ko tam vieninteliam užsienio baigtas su „Lietuva brangi".
Šv. Kazimiero mokykla iš Gary, lietuvių dienraščiui, jau ne
Br. Juodelis
IN (vadovė — Jean Valeika> ir pirmą kartą jam padėdama.
Detroito Žiburio lituanistinė Džiaugiamės turėdami daktarę
Sol. J o n a s Vaznelis buvo
mokykla 'vadovė — Viktorija rėmėjų tarpe, esame nuoširdžiai
plačiai paminėtas Vilniuje
Viskontienėi.
dėkingi už pagalbą.
leidžiamame „Muzikos barų"

x „Atviro žodžio forumas"
bus penktadienį, kovo 29 d.,
7:30 v.v. Pasaulio lietuvių
centre. Bočių menėje. įėjimas
nuo apatinės mašinų aikštelės.
Tema — „Mūsiškiai kuriantys
verslą Lietuvoje". Kaip sekasi
Lietuvoje mėsos produktų bei
cementinių plytų gamyba ir au
tomobilių pardavimas? Kvie
čiame atvykti ir išgirsti apie
mūsiškių pastangas tėvynėje.
Visus kviečia „Saulutė", Lietu
vos vaikų globos būrelis.
(sk)
x Delikatesų parduotuvė
NIDA, 2617 W. 71 St., Chica
g o , tel. 312-476-7675 siūlo jūsų
velykiniam stalui šiuos mėsos
gaminius: rūkytos ir šviežios
kiaulienos vyniotinius; ver
šienos, antienos ir viščiuko
vyniotinius; zrazus; kiaulieną
kimštą grybukais; viščiuką su
slyva ir kt. Iš saldumynų siūlo
me: bobas, ežiukus, beržo šakas,
aguoninius mozūrus, paską,
spanguolinius vyniotinius,
napoleonus, vaisinius ir riešu
tinius tortus, vaisinius ir varškinius pyragus, įvairius sau
sainius ir kt. Savaite prieš Vely
kas dirbame 8 v.r. • 5 v. p.p., o
Didįjj Šeštadieni - iki 4 v.
p.p. Visiems linkime linksmų Meškiną* Rudnoei* skaito ..Draugą" Meškiuko Rudnosiuko pastatymas
įvyko kovo 10 d Jaunimo centre, „Saulutes" ruoštoje popietėje su poetu Ber
šv. Velykų.
(sk)

nardu Brazdžioniu-Vyt* Nemunėliu Meškiną vaidino Ryta* Vygantai.
Nuotr Jono Tamulaicio

IŠ ARTI IR TOLI
JAUNUOLIAI AMBASADOJE
Kovo 9 d. Lietuvos ambasa jam JAV LJS politiniam semi
doje Vašingtone buvo surengtas narui, įvyksiančiam š.m. ge
antrasis Lietuvos ir JAV lietu gužės 17 19 d , o PLJS ruošia de
vių jaunimo susitikimas-minė vintąjį Pasaulio lietuvių jau
jimas, kuriame dalyvavo arti 50 nimo kongresą 1997 m. Šiaurės
jaunuolių, tiek vietos lietuvių, Amerikoje.
tiek neseniai iš Lietuvos atvy
Šioje programos antrojoje
kusiųjų.
dalyje buvo aktyviai diskutuo
Susitikimo pirmojoje dalyje jama apie vietos ir neseniai at
ambasadorius Alfonsas Eidintas vykusių į JAV lietuvių, ypač
ir kiti ambasados atstovai supa jaunimo, santykius. Didžiausia
žindino dalyvius su ambasados kliūtis tarpusavio bendravimui
veikla politikos, ekonomikos, — įsitvirtinę neigiami stereo
karinių ryšių srityse. JAV Lie tipai, dėl kurių atsiranda trin
tuvių bendruomenės valdybos t i s ir įtampa santykiuose.
atstovas Vitolis Vengris kalbėjo Diskusijose išryškėjo ryškūs
šios organizacijos vardu, ragin nuomonių skirtumai besiaiški
damas neseniai į JAV atvyku nant, kodėl Amerikos lietuviai
sius lietuvius aktyviau įsitrauk įtariai žiūri į naujai atvykusius,
ti į Amerikos lietuvių organiza kodėl savo ruožtu atokiau laiko
si nuo Amerikos lietuvių orga
cijų veiklą.
Vėliau ambasadorius A. Ei nizacijų. Taip pat pripažinta,
dintas trumpa kalba pasveikino kad JAV studijuojančių lietuvių
susirinkusius Kovo 11-osios die tarpusavio ryšiai silpnoki, buvo
nos proga, apžvelgdamas neto s i ū l o m a g e r i a u išnaudoti
limą praeitį, taip pat likusius elektroninio pašto galimybes
uždavinius, įtvirtinant Lietuvos skleidžiant informaciją. Api
bendrinant dalyvių pasisaky
nepriklausomybę.
Vašingtono JAV Lietuvių jau mus, galima teigti, kad abi
nimo sąjungos Vašingtono sky pusės pageidauja glaudesnių
riaus pirmininkė Nerija Oren- kontaktų, kad tik bendraujant
tienė ir Pasaulio lietuvių jau bus galima vienas kitą geriau
nimo sąjungos atstovas Darius suprasti.
Sužiedėlis nušvietė susitikimo
dalyviams Jaunimo sąjungos
ATHOL, MA, VYČIAI
tikslus, dabartinę jos veiklą Va
KVIEČIA
šingtone rengiamasi dešimta
Lietuvos Vyčių 10 kuopa Athol, Massachusetts, š.m. kovo 24
d., sekmadieni, rengia Lietuvos
Prel. Juozo Prunskio mece
Nepriklausomybės minėjimą
nuoto konkurso, pavadinto
Šv. Pranciškaus parapijos salė
„Gyvybė. Turtas. Geradarystė",
je. Pradžia 1:30 vai. p.p.
premijas vertinimo komisija,
Programą atliks „Sodauto"
susidedanti iš kun. Roberto
ansamblis
iš So. Bostono, vado
Grigo, Vandos Ibianskos ir ses.
vaujamas
G. Kupčinskienės.
Bernardetos Mališkaitės. Kon
Šventėje
žada
dalyvauti Gardkurse dalyvavo 50 autorių ir
ner,
MA.,
meras
Charles Mari
buvo atsiųsta 56 darbai. Kadan
ca
ir
Oliver,
mūsų
apygardos
gi 33 autoriai nesilaikė konkur
atstovas.
Visi
vietos
ir
apylinkių
so sąlygų, o be to, daug dalyvių
lietuviai
kviečiami
minėjime
atsiuntė rašinius, neatitinkan
čius kurio nors žanro reikalavi dalyvauti. Po minėjimo visi da
mus, vertinimo komisija nu lyviai bus pavaišinti kava ir
sprendė skirti šias premijas: I — pyragaičiais.
500 litų — Teresei Palubinskai
tei; II - 300 Lt - Aušrelei
Krunglevičiūtei; m - 200 LT — R E N G I A M A M U Z I E J A U S
DIENA
Genovaitei Bukauskienei.
PASKIRTOS P R E M I J O S

Lietuvių Kultūros muziejus
Lake Worth, FL., rengia Muzie
Clevelando lietuviai suorgani jaus dieną kovo 30 d., nuo 2 iki
zavo vieną autobusą ir atvyks į 4 vai. p.p. Muziejus papildytas
K. Banaičio „Jūratės ir Kasty naujais eksponatais. Kviečia
čio" operos spektaklį Čikagoje mas atsilankyti miesto meras,
balandžio 20 d. Tai gražus pa radijo ir TV atstovai. Bus trum
vyzdys ir kitų tolimesnių vieto pa programa ir užkandėliai su
kava.
vių lietuviams.
VAŽIUOS I O P E R A

1996 metų Nr. 2. Visą puslapį
užėmusiame Irenos Mikšytės
rašinyje yra sakoma, kad su
svečiu iš Amerikos įvyko susi
tikimas Lietuvos muzikų drau
gijos Senjorų klube 1995 m.
gruodžio 15 d., kur dalyvavo ir
jo žmona Natalija bei sesuo Da
nutė. Kaip rašoma, J. Vaznelis
daug ką pasakojo apie išeivių
muzikinį gyvenimą, kalbėjo
apie Čikagos lietuvių operą
Taip pat atsakinėjo ir į susi
rinkusiųjų klausimus. Rašoma,
kad atsisveikinant visus su
graudino V. Jakubėno daina
pagal S. Santvaro žodžius,
parašyta karo metais — „Į
Vakarus..."
E. Kronienė, Dundas, Ont.,
Kanada, neužmiršta „Draugo"
laikraščio, su prenumeratos
mokesčiu siųsdama 90 dol.
auką. Malonu turėti dienraščio
rėmėją iš Kanados, kai ji
suprasdama jo leidimo „bėdas".
ateina pagalbon. Dėkojame už
dovaną.

x Korp! Gaja priesvelykinis
susirinkimas įvyks kovo 24 d.
1 v. p.p. Ateitininkų namuose,
Lemont, IL. Nariai, jų šeimos ir
draugai kviečiami skaitlingai Ada Valaityte - Rudnoaiene, Tomas Mikutis - Rudnoaiukaa - „Saulute*"
ruoštoje popietėje au poetu Bernardu Brazdžioniu Jaunimo centre kovo 10 d.
dalyvauti. Valdyba.
(sk)
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