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Lietuva sumokėjo dali
JT n a r y s t ė s mokesčių

Žinios iš Lietuvos — Elta

Landsbergis
skeptiškai vertina
Brazausko vizitą
Maskvoje

New Yorkas, lapkričio 5 d.— kitoms iniciatyvoms kultūrinio
Pereitą savaitę Lietuvos Užsie palikimo išsaugojimui.
UNIDO aktyviai bendradar
nio ministerijos nurodymu
biauja
su Lietuvos Pramonės ir
Lietuvos ambasadorius Jungti
nėse Tautose Anicetas Simutis Prekybos ministerija, siekiant
įmokėjo keturiems Jungtinių valdymo sistemos prekybos sri
Tautų fondams dalį Lietuvos tyje pertvarkymo ir pritaikymo
Respublikos mokesčių už narys rinkos ekonomikos sąlygoms.
Vilnius, lapkričio 6 d. (Elta) valstybinė įmonė „Nafta" kažin
tę J T organizacijoje ir jos UNIDO pagalba netrukus bus
— Seimo opozicijos vadas Vy ar galės pradėti ją perdirbti",
padaliniuose. Kaip praneša išleistas Lietuvos pramonės
tautas Landsbergis skeptiškai lapkričio 5 d. pasakė įmonės
Lietuvos nuolatinė misija prie apžvagos leidinys, kuriame įver
vertina Algirdo Brazausko ir gamybos skyriaus viršininko
Jungtinių Tautų, įmokėtoji tinama krašto pramonės vysty
Boris Jelcino susitikimo rezul pavaduotojas Vidmantas Zabins'
suma — vienas milijonas JAV mo raida bei numatytos jos plė
tatus. Spaudos konferencijoje kas.
dolerių — sudaro apie aštun tojimo perspektyvos.
Mažeikių „Nafta" be darbo
lapkričio 5 d. jis atkreipė
JT Maisto ir Žemės Ūkio orga
tadalį visos Lietuvos skolos šiai
dėmesį, kad nepasirašytas nė stovi nuo lapkričio 1 d ; enos. Su
tarptautinei organizacijai ir jos nizacija (FAO) vykdo plataus
vienas susitarimas, nors jų pro „Lucoil" buvo susitarta dėl
masto veiklą Lietuvoje, pvz.,
agentūroms.
jektai rengti ilgai. V. Lands 500,000 tonų naftos tiekimo
Finansiniai įnašai padalyti į žemės ūkio sistemos pertvarka,
bergio nuomone, Rusija stengsis lapkričio mėnesį, tačiau Rusijos
keturis fondus: Jungtinių Tautų miškų ūkio vystymas, maisto
gauti iš Lietuvos kuo daugiau muitinės departamentas leido
pagrindinio biudžeto, JT Švie kokybės bei kontrolės mecha
nuolaidų, ypač prekybos bei išvežti tik 100,000 tonų. Toks
timo, Kultūros ir Mokslo or nizmų kūrimas ir stiprinimas.
ekonominiuose santykiuose.
Metz, Prancūzijoje, policininkai barikadomis bando sustabdyti angliakasius, protestuojančius
kiekis įmonėje perdirbamas per
FAO centre Romoje jau antrus
ganizacijos (UNESCO); J T
atleidimą iš darbo. Protesto demonstracijoje dalyvavo apie 500, prie angliakasių prisijungus ir
Jis apgailestavo, jog ketinama keletą dienų, todėl jos neapsi
televizijų gamyklos bei plieno įmonės dailininkams, kurių darbams taip pat yra grėsmė išnykti.
Pramonės Plėtojimo organizaci metus veikia Lietuvos Misija,
apriboti valstybinių derybų moka paleisti. Pasak V. ŽabinsJie demonstravo prie valdžios pastato, kuriame buvo laukiama atvykstant ministro pirmininko
jos (UNIDO); ir J T Maisto ir kuriai vadovauja ambasadorius
delegacijų funkcijas, iš esmės ko, tik sulaukus garantijos, kad
Edouard Balladur. Jis pranašauja, kad kitais metais ekonomija jau atsigaus.
Ž e m ė s Ū k i o organizacijos Algis Žemaitis, o UNESCO cen
perduoti jas Užsienio reikalų artimiausiu metu bus patiekta
tre Paryžiuje Lietuvai nuo spalio
(FAO).
ministerijai. Dar blogiau, jo daugiau naftos, galima pradėti
sunku gauti Latvijos parlamen
Įmokėdamas Lietuvos įnašus mėnesio atstovauja Ugnė Kar
nuomone, jeigu sutartis rengti darbą. O šis naftos kiekis kol
to pritarimą.
minėtų organizacijų fondams, velis. Nuo kitų metų pradžios
ir pasirašyti bus pavesta kitoms kas bus perpumpuotas į rezer
Šiuo metu rengiamasi susi Lietuvos atstovas laiške tų naujoje Lietuvos ambasadoje
ministerijoms. Žinybos negali vuarus.
tikti su Rusijos delegacija, organizacijų vadovams pabrėžė Vienoje, kur yra ir UNIDO cent
atstovauti valstybės interesams,
„Spalio mėnesį dėl žaliavos
ras, tikimasi turėti atstovą šios
Vilnius, spalio 28 d. — Jeigu čiausia Lietuvos sienų demar- r u o š i a m i „ n a m ų d a r b a i " .
teigė opozicijos vadas.
stokos ir Mažeikių termofika Lietuva sutiktų su kaimyninių kacijos problema, nes prieš karą Tikimasi, kad šios derybos Lietuvos pasiryžimą įgyvendin organizacijos reikalams.
ti savo, kaip tarptautinės ben
Prezidento Brazausko vizitą į cinės elektrinės rekonstrukcijos, valstybių — Rusijos ir Latvijos Lietuvos valstybinės ribos, be turėtų būti kur kas sunkesnės,
Pagal JT nustatytą mokesčių
drijos narės, įsipareigojimus J T
Maskvą V. Landsbergis pavadi naftos perdirbimo įmonė prasto — siūlymais, kaip Baltijos jūro je, kaip ir daugumos kitų šalių, nei su latviais.
sumą,
Lietuva dar skolinga apie
organizacijai ir aukštai įvertino
no „paslaptinga kelione". Jis vėjo dešimt dienų", pasakė V. je brėžti valstybinę sieną, ji Baltijos vandenyse nebuvo nu
Nors šiuo metu Lietuva neturi ligšiol vystomą JT ir jos pada 7 milijonus dolerių įvairiems JT
pasakė, jog apie ją iš esmės Zabinskas.
taptų tik pakrantės valstybe. statytos, todėl dabar kiekviena tarpvalstybinių susitarimų dėl linių veiklą Lietuvoje, padedant fondams. Greičiausiai auga iš
nežinojo Seimo Užsienio reikalų
Mat, kaip rašo Rita Grumadaitė šalis norėtų gauti daugiau eko savo sienų jūroje, tačiau su ja
laidos Taikos palaikymo opera
komitetas, dėl to posėdyje pa Lietuvos Banko pirmininkas „Lietuvos ryte", abi delegacijos nominės zonos", sako Zenonas ekonominę ribą jau nustatė atkurti Lietuvoje demokratinę cijoms, kurios per pastaruosius
santvarką ir laisvos rinkos
n e b u s greitai p a s k i r t a s
reikštas nepasitenkinimas.
Švedija, vienašališkai įstatymu
siūlo tokį ribos tarp valstybių Kumetaitis.
ekonomiką. Tuo pačiu, rašė am tris metus apima vis didesnį kri
Vytautas Landsbergis abejojo,
patvirtinusi
sieną.
„Išnagri
jūroje nustatymo variantą, kad
basadorius Simutis, Lietuva zių sąrašą. 1992 m. pradžioje
Tarptautinio Valiutos Fondo Lietuvai būtų atrėžtas tik nedi
ar ateityje vyks normalios tarp
Jūroje y r a daug turto
nėjus jos liniją, oponuoti neturiu
supranta dabartinę sunkią JT Lietuva Jungtinėms Tautoms
valstybinės derybos. „Gali at atstovai domėjosi, ar greitai bus delis atviros ekonominės zonos
rimto pagrindo", sako Z. Ku
organizacijos finansinę padėtį ir įmokėjo apie 100,000 dolerių
sitikti taip, kad bus vykdomi tik paskirtas naujasis Lietuvos trikampis.
Apskaičiuojama, kad pasieny metaitis.
nori savo įsipareigojimus vykdy padengti pirmų narystės metų
prezidentų įsakymai", sakė jis. Banko valdybos pirmininkas. Į
išlaidas. Latvija ir Estija ligšiol
Tie du penktadaliai jūros je su Kaliningrado sritimi yra
tai A. Brazauskas atsakė, kad ploto, į kuriuos pretenduoja keli milijonai tonų naftos, o D e r y b o s dėl sienos s a u s u m a ti.
Jungtinėms Tautoms įmokėju
Lietuvos atstovas kartu pa
artimiausią savaitę, iki jo
teritorija Latvijos pašonėje,
eina į p a b a i g ą
sios po 5,000 dolerių.
Vizito metu aptartos tolesnės sugrįžimo iš Kinijos Liaudies kaimynai iš abiejų pusių, — tur
kartojo
nuostatą, kad narystės
nors ir mažokai tyrinėta, tačiau
tingi
naudingomis
iškasenomis
Už kelių savaičių Nevv Yorke
bendradarbiavimo galimybės Respublikos, naujasis Lietuvos
mokesčiai Lietuvai buvo nusta
žinoma, kad gali turėti naudin
Derybos dėl sienos sausuma
ir žuvų telkiniais.
JT
Generalinė Asamblėja pra
Banko valdybos pirmininkas
gų iškasenų. Apskritai Baltiją su kaimyninėmis šalimis eina į tomi pagal klaidingą ir abejoti dės svarstyti nario mokesčių
Tačiau
Valstybinės
komisijos
Susitikimas su Rusijos prezi nebus paskirtas.
nos kokybės ekonominę statis
valstybės sienai delimituoti ir seniai pasidalijo ją supančios pabaigą.
dentu Boris Jelcinu Maskvoje
tiką, paimtą dar iš Sovietų nustatymą ateinantiems trims
Lapkričio 5 d. prezidentas demarkuoti pirmininko pava šalys, ir naujoms nepriklauso
Deklaruota,
kad
su
Latvija
metams, šiuose svarstymuose
reikšmingas tuo, kad jame ap Algirdas Brazauskas priėmė
moms valstybėms sunku įsiterp atstatoma prieškarinė riba, be Sąjungos šaltinių, ir todėl Lietuva, kartu su Estija, Latvi
duotojas,
geodezijos
tarnybos
tartos abiejų valstybių tolesnio Tarptautinio Valiutos Fondo
neatspindi tikros ekonominės
ti į šią glaudžią gretą.
didesnių teritorinių nuostolių
bendradarbiavimo galimybės, misijos, kuriai vadovauja Adal- direktorius Zenonas Kumetai
padėties krašte. Todėl Lietuva ja, Ukraina, Baltarusija ir kito
Kaip
aiškino
Zenonas
Kume
pavyko
išspręsti
ginčą
su
Kali
pabrėžė lapkričio 5 d. įvykusioje bert Knoebl, atstovus. Jie infor tis tikisi, kad Lietuva vis dėlto
pasilieka sau teisę prašyti šių mis panašioje padėtyje esan
taitis,
neseniai
vykusiame
Lat
ningrado
sritimi,
o
su
Baltaru
turės
ekonominę
sieną
ir
su
Šve
spaudos konferencijoje preziden mavo prezidentą apie tai, kaip
mokesčių perskaičiavimo, pa čioms valstybėms, sieks savo
vijos
ir
Lietuvos
premjerų
susi
sija
siena
iš
principo
jau
mokesčių sumos sumažinimo.
dija bei Lenkija.
tas Algirdas Brazauskas.
brėžė ambasadorius.
TVF vykdomosios tarybos posė
tikime,
Lietuvos
delegacijos
pa
suderinta,
išskyrus
Adutiškį
ir
Lietuvos delegacijai šiose dery
Specialistai, išnagrinėję pa
Jis nurodė, kad yra sudarytas dis vertino Lietuvos monetarinę
Apie trys ketvirtadaliai įmo
teikti pasiūlymai dėl sienos jūra atskirų plotų kompensavimo ga
bose atstovauja Misijos patarė
saulinės
praktikos
pavyzdžius,
sąrašas dvišalių susitarimų ir politiką ir apie misijos darbą
kėtos sumos buvo skiriami JT
kaimynams buvo gana netikėti, limybes. Kaip žinoma, kaimy
jas Darius Sužiedėlis.
sugebėjo
parengti
ribose
tarp
sutarčių, kurias būtų tikslinga Lietuvoje.
pagrindiniam biudžetui. Iš šio
ir
jie
neturėjo
rimtesnių
nai norėtų gauti Adutiškio gele
valstybių savų žymėjimo va
pasirašyti. Kelios jų jau pa
Jie pažymėjo, kad Lietuvos riantų, nepažeidžiancių tarp argumentų prieštarauti, tik pri žinkelio stotį, palikdami be biudžeto finansuojamas visas JT
rengtos, tačiau pasirašyti jas monetarinė politika buvo paly
Sekretoriato bei ekspertų dar
dūrė, kad tokiai sutarčiai būtų susisiekimo 1,500 žmonių.
nuspręsta, kai šio mėnesio vi ginti sėkminga ir tinkama. Mi tautinių dokumentų.
bas, palaikoma JT politinė ir
Nelegalūs emigrantai
„Jūros teritorija — pati rimduryje į Lietuvą atvyks Rusijos sijos atstovus domino tolesnė
saugumo politikos veikla. Šio
vyriausybės vadovas Viktor Lietuvos monetarinės politikos
fondo lėšomis rugpjūčio mėnesį keliauja per Pabaltijį
Černomyrdin.
Lietuvoje lankėsi JT generali
atvykę
tik
9,000.
o
ir
iš
tų
34%
eiga.
Vilnius, spalio 27 d. (BNS) nio
sekretoriaus
pasiuntinys
Šiuo metu Lietuvai yra labai
jaunuolių
pasirodę
besą
netin
A. Brazauskas užtikrino, kad
Baltarusijos siena su Lietuva ir
singapūrietis ambasadorius Latvija vis patrauklesnė nele
svarbu pasirašyti susitarimą su ji iš esmės nesikeis, ir bus kantys atlikti karinę tarnybą
Rusija dėl prekybinio ir ekono dedamos energingesnės pastan dėl sveikatos. Pasak majoro
„Lucoil", nuo šių metų pava Tommy Koh, kuris stebėjo
Vilnius, lapkričio 2 d. (BNS)
galiems emigrantams į Vakarų
minio bendradarbiavimo. Jis, gos išlaikyti stabilų litą, trans Jurčiukonio. pastarasis skaičius — Mažeikių naftos perdirbimo sario perdirbantis naftą Mažei Rusijos kariuomenės pasitrau Europą. Baltarusijos vidaus rei
beje, yra susijęs su kitais su formuoti šalies ūkį rinkos verčia abejoti, kadangi, Svei įmonės generalinio direktoriaus kiuose, kas mėnesį derina tie kimą iš Lietuvos teritorijos.
kalų ministerijos žiniomis, šie
sitarimais — dėl visų transpor ekonomikos kryptimi. Jis taip katos apsaugos ministerijos duo pavaduotojas Gediminas Kiesus kimus su Rusijos vyriausybe bei
Likusi dalis Lietuvos įnašo met sulaikyta 570 sienos pažei
to rūšių tranzito, krovinių pat pažymėjo, kad atidžiai menimis, Lietuvoje tėra 30% ne neatmeta galimybės, jog Rusi kitomis tarnybomis. Paskutinį
teko trims JT agentūroms, dėjų. 300 jų — pasienyje su
pervežimo per
Lietuvos išnagrinės TVF atstovų pareng visiškai sveikų tokio amžiaus ja nustojo tiekti Lietuvai naftą pusmetį nafta buvo tiekiama kurios nuo 1991 m. pabaigos Baltijos valstybėmis.
teritoriją.
s t a b i l i a i , ir nuo gegužės Lietuvoje vysto plačias veiklos
ir dėl politinių motyvų.
tą ataskaitą apie savo misiją jaunuolių.
Baltarusijos Vidaus reikalų
Lapkričio 15 ar 16 dienomis Lietuvoje.
Spaudos konferencijoje daly
Telefonu duotame pasikalbė mėnesio gamykla nė karto programas.
ministerija tai sieja su režimo
Lietuvoje veikia Lietuvos Lenkijos pasienyje sugriežtitaip pat turėtų būti pasirašytas
vavęs JAV šaukimo atrankos jime BNS korespondentui jis nebuvo stabdoma.
svarbus Lietuvos ir Rusijos
tarnybos direktorius Robert W. pasakė, kad praėjusią savaitę
Pastaruosius tris mėnesius nacionalinis UNESCO komite mu. Anksčiau per šią sieną į
Pusė jaunuolių atsiliepė į
vidaus reikalų ministerijų
Gambino
pagyrė
kolegas
Lietu
Maskvoje derantis dėl tolesnio Mažeikių įmonė perdirbdavo tas, kurio pastangomis tiriami Vakarus bėgo daugelis nelega
kariuomenės šaukimą
ir rengiami projektai galimai lių emigrantų. Dabar jie keičia
susitarimas.
voje už daromą pažangą, tačiau naftos pardavimo, buvo girdėti vidutiniškai po 500,000 tonų
UNESCO paramai. Nuo Lietu kryptį, nes per Baltijos vals
Lietuvoje balsų, jog Lietuvai įvedus vizų naftos. Lapkričio l-ąją pagal
A. Brazauskas teigiamai įver
„Iš maždaug 4,000 šį rudenį į pažymėjo, kad
vos įstojimo \ UNESCO 1991 m. tybes yra lengviau pakliūti j
skiriamos
per
mažos
baudos
tino susitikimą su Rusijos pra tikrąją karinę tarnybą šau
režimą, Maskva gali atsakyti kai kontraktą turėjo būti pradėta
spalio mėn. ši organizacija Vakarų Europą.
monininkų ir verslininkų są kiamų jaunuoliu beveik pusė vengiantiems tarnybos ir per kuriom ekonominėm sankcijom. tiekti 100.000 tonų, vėliau šį
jungos prezidiumo pirmininku jau daliniuose. Iki šaukimo maža privilegijų atliekantiems Gediminas Kiesus nenurodė mėnesį — dar 500.000 tonų naf teikia paramą Lietuvos mokyk
Baltarusijos pasienio gyven
loms ir mokytojams, Lietuvos
karinę
prievolę.
Lietuvoje
už
Arkadijumi Volskiu.
tos.
Be
to,
iš
kitų
Rusijos
firmų
šios
informacijos
šaltinio,
tačiau
pabaigos dar beveik mėnuo,
tojai už mokestį mielai tampa
spaudai bei radijui ir televizijai,
A. Brazausko vizitas į Maskvą todėl galima sakyti, kad šį tarnybos vengimą baudžiama mano, kad ją paskleidė Rusijos Mažeikiai nupirko dar 50,000
vedliais.
istorinių paminklų restauracijai
buvo pirmasis užsienio vals darbą atliekame geriau, negu 10 litų, tuo tarpu JAV - valdžios viršūnės.
tonų naftos, kuri taip pat turi
ir išlaikymui, krašto bibliotekų
tybės vadovo vizitas į Rusiją po pavasarį", šiandien įvykusioje 250,000 dolerių. (JAV karinė
Mažeikių imonė „Nafta" vi pasiekti įmonę pirmomis mėne
reorganizacijai ir priežiūrai ir
spalio įvykių Maskvoje ir pir spaudos konferencijoje pasakė tarnyba nėra privaloma visiems siškai sustabdyta praėjusį penk sio dienomis.
jaunuoliams,
bet
užsiregistra
masis oficialus Lietuvos ir Rusi Savanoriškosios Krašto Apsau
G. Kiesus BNS koresponden
KALENDORIUS
tadienį. Įmones vadovai, pasak
vimas
šaukimo
įstaigoje,
sulau
jos prezidentų.
tui
sakė, jog antradienį ar dentui pasakė Vilniaus kuro
gos Tarnybos viršininko pava
generalinio direktoriaus pava
Lapkričio 9 d.: Laterano
duotojas majoras Gediminas kus 18 m. amžiaus, yra privalo duotojo, negavo jokios tele trečiadienį tikisi s u l a u k t i tiekimo bazes direktoriaus pa
mas.
—
Red.)
Rusijos įmonė netiekia
naftos.
Jurčiukonis.
gramos, perspėjančios apie tai,
vaduotojas Aleksandr Vachmin, bazilikos Romoje pašventini
žadėto naftos kiekio
Pasak
R.
W.
Gambino,
proble
Naftos
produktų
stygių
jau
pa
kad
nutraukiamas
naftos
tieki
įmonė neturėjo sukaupusi ben mas; Aurelijus. Paulina. Miglė,
Vis dėlto majoras nėra
mų
dėl
jaunuolių
šaukimo
turė
juto
automobilių
savininkai:
mas.
Vėliau
paaiškinta,
kad
Ru
zino atsargų ir negavo jų iš Ma Aštautas, Skirtautė.
patenkintas šaukimo protų
mažėti
ne
tiek
didinant
Vilniaus
degalinės
lapkričio
sijos įmonė „Lucoil" nepateikė
Lapkričio 10 d.: Šv. Leonas
žeikių. Antradienį atveržta 150
„Net ir gavusi telegramą iš gramos vykdymu. Iš 14,000
baudas,
kiek
kylant
kariuo
l-ąją
neprekiavo
A-76
ir
A-92
reikiamų
dokumentų
šalies
Didysis;
Andriejus, Vigintas.
tonų benzino, kurio užteks vie
„Lucoil" apie pradėtas tiekti pašauktų į medicinos komisiją
menės
prestižui.
benzinu.
Kaip
BNS
koresponmuitinei.
Seigūnė.
nai parai.
100,000 tonų naftos. Mažeikių įki vakarykštės dienos buvo

Lietuva kietai derasi dėl
jūros sienų

Gal nafta netiekiama dėl
politinių motyvų

DRAUGAS, antradienis, 1993 m. lapkričio mėn. 9 d.
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VISUS GĄSDINANTI
ALZHEIMERIO LIGA
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D. DEGĖSYS, MD
Chicago, IL 60629
Alzheimerio ligai diagnozuoti
(Pabaisra)
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
Juo jaunesnio amžiaus šeimos būdą. Instituto mokslininkai,
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
narys suserga Alzheimerio liga, stebėdami Alzheimerio liga ser
tuo didesnė galimybė, kad kitas gančių žmonių smegenų ląste
DRAUGO prenumerata m o k a m a I i anksto
šeimos narys ja irgi susirgs. Jei les, pastebėjo, kad smegenų ląs
m e t a m s Va metų 3 mėn.
gu vienas iš tėvų suserga, būda telių viduje esantieji mikrosko
USA
$80
$45
$25
mas vyresnis negu 70 metų, tai piniai kanalėliai nepraleidžia į
Kanadoje
ir
kitur
(U.S.A.
dol)
$90
$50
$30
ląstelės
vidų
kalio
(potassium).
galimybė jo vaikams susirgti
U.S.A. savaitinis (šešt. laida)
$45
$30
$25
yra labai maža. Įdomu, kad Jie taip pat pastebėjo, kad Alz
Kanadoje ir kitur (šešt. laida
Down's sindromą turintieji, tai heimerio liga sergančių ne tik
USA. dol.) savaitinis
$50
$30
$25
yra mongoloidiniai, protiniai smegenų, bet ir odos ląstelių
Po laisvalaikio darbų parodos atidarymo spalio 22 d. Čiurlionio galerijoje moterys neužmiršto
• Administracija dirba kasdien
* Redakcija straipsnius taiao savo
neišsivystę vaikai, kurie iš kanalėliai lygiai taip pat truk
ir kūniško peno. Prie vaišiu stalo (iš kairės): M. Ročkuvienė, Pr. Masilioniene, J. Ivašauskiene,
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nuožiūra. Nesunaudotų straips
gyvena 35 metus, dažnai suser do kaliui patekti į ląstelės vidų.
Nuotr. R o l a n d o
nlx
A. Šmulkštienė.
nedirba.
* nesaugo. Juos grąžina tik iš
ga Alzheimeriol liga, ir jų po Odos ląstelės, nuskustos nuo
r
• Redakcija dirba kasdien nuo
anksto susitarus. Redakcija už
mirtiniai smegenų pakitimai odos paviršiaus, yra lengva
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba
skelbimų turini neatsako. Skelbi
,,
Jo
urnai
of
the
American
Mebūna lygiai tokie pat, kaip auginti kultūroje. Todėl su
LIETUVOS STOMATOLOGŲ BĖDOS
mų kainos prisiunčiamos gavus
Alzheimerio liga sergančių. kultūroje išaugintomis odos ląs dical Association" aprašė gy
'
prašymą.
„Lietuvos rytas*' (spalio 27 d.) šalčio. Be to, ką sugrubusiomis
Down's sindromu sergančių yra telėmis jie darė įvairius ban dymą 500 pacientų, sergančių
išspausdino L. Peleckienės rankomis stomatologas gali pa10 kartų daugiau tose šeimose, dymus, kurie parodė, kad kul Alzheimerio liga, gydytų TakStomatologai nelinksmai juo
kurių nariai sirgo Alzheimerio tūroje išaugintas ląsteles, nuda rinu. Pagal šį žurnalą, ryškus straipsnelį apie Šiaulių miesto daryti? Pirmadienį vakare din- ir buvo padaryta, oficialiai apie
liga. Down's ligos ekspertai yra žius specialiais dažais ir palai- kalbos ir atminties pagerėjimas dantų gydytojų nesėkmes, kurių go elektra, liko nesterelizuoti tai nepranešus stomatologams. kauja, jog belieka tikėtis, kad ir
įrodę, kad Down's liga yra kius kalcio skiedinyje, sveiko buvo pastebėtas po 12 savaičių net parama iš Amerikos lengvai medicinos instrumentai.
O šildyti trečiąjį aukštą, kai du „Arkados" darbuotojams susŠiaulių
higienos
centro
direkd mo
genetinė ir jos sukėlėjas yra žmogaus ląstelės blizga, o Alzhei- gy y - Federalinės Vaistų Ad- neišspręstųpirmieji išjungti, nėra jokių tech k a u s dantį".
„Spalio 26 d. iš ryto šiau- torius M. Ceikinskis patvirtino, ninių galimybių. Elektra išsi
defektyvus genas, kuris randa merio liga sergančio neblizga ir ministracijos patarėjų komi
mas chromozome #21. Britų būna tamsios. Naudojant tokį tetas vienbalsiai patarė vaistą liečiai, atėję gydytis dantų į jog tokiose šaltose patalpose jungė todėl, kad „Arkada" ėmė
• 1947 m. rugsėjo 28 d. tuo
mokslininkas St. George Hyslop tyrimą, galima nustatyt, ar tas vartoti Alzheimerio ligos stomatologijos poliklinikos ant- dirbti technologiškai neįmano- šildytis elektriniais šildytu
metinis Amerikos prez. Harry
sako, kad Alzheimerio ligą su žmogus serga Alzheimerio liga. gydymui, nepaisant, kad jis ir rąjį skyrių, duri> rado uždary- rna.
Truman kreipėsi į savo krašto
vais, o tam nepritaikyta elek
tas,
o
pakabinta?
lapelis
skelbė:
Pastatas,
kuriame
įsikūręs
yra
toksinis
kepenims.
Kepenys
kelia irgi nenormalus genas, Jeigu šis tyrimas pasirodys
gyventojus, prašydamas ne
tros instaliacija. Taigi ir
k u r i s taip pat r a n d a m a s tikslus darant daugiau bandy greitai pasitaiso, nustojus vais „Dėl techninių kliūčių nedirba- antrasis stomatologijos polikli- medikai elektra pasišildyti
valgyti mėsos antradieniais,
nikos skyrius, turi du savinin- kabinetų negali.
chromozome #21. Jeigu tikrai mų, tai Alzheimerio ligos diag tus vartoti. Prieš keletą mėne me".
nevartoti kiaušinių ir paukš
Šis skyrius, esantis naujajame kus. Pirmuosiuose dviejuose
sių Federalinė Vaistų Adminis
paaiškės, kad ir Alzheimerio nozė labai palengvės.
tienos ketvirtadieniais, o kas
Medicina besirūpinantis vice
Šiaulių mikrorajone, aptarnau- aukštuose šeimininkauja AB
ligą sukelia defektyvus genas,
dien valgyti viena riekele
Nežinant ligos priežasties, yra tracija pakeitė savo nusistaty ja daugiau kaip pusę miesto „Arkada", o trečiame, priklau- meras K. Šavinis, įvertindamas
tai Alzheimerio liga bus lai
mą
ir
dabar
leidžia
vaistus
m a ž i a u duonos, k a d b ū t ų
konfliktinę situaciją, pasakė,
sunku pritaikyti gydymą. Jeigu
gyventojų, todėl jo uždarymas, sančiame savivaldybei, — sto- kad „Arkada" pasielgė netei
koma genetine liga. Manipu
gaminti
bei
vartoti
Alzheimerio
galima sutaupyti ir pasiųsti
Alzheimerio liga yra genetinė,
nors ir laikinas, sukėlė rimtų matologai, įsigrūdę ten, anot sėtai, nes šildymo atsisakė,
liuojant genus ir naudojant
ligos
gydymui.
Ateitis
parodys,
maisto badaujantiems Europos
tai gydymas turėtų b ū t i
problemų.
„Arkados" direktoriaus J. nesuderinusi su bendrasavinin
virusus genų perkėlimui, defekkiek
šis
vaistas
bus
naudingas.
gyventojams.
vienoks, o jeigu yra cheminės
Skyriaus vedėja E. Guzaitie- Masėno, per prievartą. Anks- ke.
tyvų geną galima pakeisti
Paskutinėje
ligos
stadijoje
Alz
arba virusinės kilmės, tai
sveiku, bet tokie bandymai šiuo
Kab. tai. (312) 471-3300
heimerio liga sergantis pasidaro nė „Lietuvos rytui" pasakė, jog čiau ,, A r k a d a " pateikdavo
gydymas
būtų
kitoks.
Šiuo
metu
dirbti buvo nebeįmanoma dėl medikams sąskaitas, ir viskas
metu yra daromi tik laboratori
VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
visiškas
bejėgis,
negalintis
ne
jose su mažais gyvūnėliais. mes neturime vaistų, kurie tik atsikelti iš lovos, bet šalčio - poliklinikos kol kas buvo tvarkoj. Šiemet ši akcinė IDR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS kARDiOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
77 77 22 2
• • ! • ! nnr\itTOĖ
Į
2 S
S.. K
I adzla Ava.,
Pakeisti geną žmogaus organiz pagydytų Alzheimerio liga nepajėgiantis net pats paval nešildo. Paskutinėmis dienomis bendrovė nusprendė, kad šildyti
CHIRURGĖ
PODIATRĖ
sergantį,
bet
yra
vaistai,
kurie
C
h
i
c
a
g
o
, III. 6 0 6 5 2
me šiuo metu dar nėra galima.
gyti, todėl tolimesnis tokio pa kabinetuose būdavo 7-9 laips- patalpas jiems per brangu, ir
Carrozza Foot Cllnic
iš
dalies
padeda
kontroliuoti
Bet mokslui t a i p sparčiai
ciento gyvybės palaikymas da niai šilumos. Plombos nekietėia, kreipėsi į miesto šilumos tinkCardlac O l a g n o s l s . Ltd.
3918 W. 63 St.
žengiant į priekį, ši problema ligos simptomus. Tie vaistai rosi problematinis. Tokio ligonio dalis vaistų kristalizavosi nuo lus, kad šildymą išjungtų. Taip
Marquette Medlcal B u l l d l n g
Chicago,
IL
6 1 3 2 S. Kedzle
galbūt netrukus bus išspręsta. mažina depresiją ir ramina tuos, gyvybę palaikyti galima, maitiTOJI. 312-264-2535
Chicago. IL 6 0 6 2 9
kurie
būna
suerzinti
bei
agre
Ketvirta hipotezė — tai sutri
nant jį per žarnelę, įstatytą per
Pirmd., antrd., ketvd.
Tai. (312)436-7700
kusio imuniteto hipotezė. Pagal syvūs. Vaistai kai kuriems ligo nosį į skrandį, arba operatyvi
CHIRURGŲ
SUVAŽIAVIMAS
1
v.
p.p.—7
v.v.
IRIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
ją žmogaus antikūnių sistema, niams padeda taip. kad jų inte niu būdu įstatytą į skrandį per
Šeštd.
9v.r.—12
S. PRASAD TUMMALA, M.D
VILNIUJE
organizmui senstant, sutrinka lektualinis sugebėjimas žymiai pilvo sieną.
Valandos
susitarus
širdies ir Kraujagyslių Ligos
ir pradeda naikinti smegenų pagerėja. J i e ypač gerai veikia
tobulinosi Prancūzijoje, Italijo- 1
Valandos pagal susitarimą
Turint
ligonį,
kuris
nereaguo
„Lietuvos rytas", spalio 27 d.:
tuos, kurie turi haliucinacijas.
ląsteles.
je,
Vokietijoje.
Iki
1940
metų
Kab.
312735-4477;
N a m ų (708) 5 8 4 - 5 5 2 7
Vienas tokių plačiai vartojamų ja į jokius išorinius jaudinimus,
Re*. (708)246-0067; arba (709)246-6581
Lietuvos chirurgija buvo vaka
guli
lovoj
nejudėdamas
ir
nerodo
DR.
ALGIS PAULIUS
Spalio 26 d. Vilniuje baigėsi
Yra mokslininkų, kurie mano, vaistų yra Hydergene.
DR. E. DECKYS
rietiško
tipo.
Nuo
1940
iki
1991
ORTOPEDINĖS
LIGOS
kad degeneratyvinis baltymas
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Alzheimerio ligos atveju jokių sąmonės ženklų, kuris dvi dienas t r u k ę s 18-asis metų mūsų šalies medicina per
CHIRURGIJA
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
beta-amyloidas yra Alzheimerio smegenyse trūksta cheminės nevaldo nei šlapimo, nei vidurių Lietuvos chirurgų suvažiavimas
6132 S. Kadzla, Chicago, III.
tvarkyta pagal sovietinės medi
EMOCINĖS LIGOS
refleksų
ir
kuriam
pagyti
nėra
ir
pirmasis
tarptautinis
sateli
ligos priežastis. Suleidus beta- medžiagos
Tai. ( 3 1 2 ) 9 2 5 - 2 6 7 0
acetylcholino.
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
cinos modelį - viskas suvalsty
1 1 8 5 Dundee Ava., Elgln, III. 60120
amyloidą į smegenų ląstelių Acetylcholinas yra būtinas vilties, nes mirusių smegenų tinis endourologijos simpoziu
6449 So. Pulaskl Road
binta, pristeigta daugybė
Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą
kultūrą, smegenų ląstelės dege- smegenų ląstelių atminties ląstelių atgaivinti negalima, mas.
chirurgijos
skyrių.
Chirurgų
Valandos pagal susitarimą
neruoja ir miršta. O sintetiniu funkcijai išlaikyti, todėl yra kyla klausimas, ar yra racio
Chirurgai suvažiavime tarėsi,
DR. A. B. GLEVECKAS
nuomone, reiktų įsteigti cen
DR. L. D. PETREIKIS
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS
būdu sudarytas beta-amyloidas, manoma, kad, jei padidintum nalu tokį ligonį dirbtiniu būdu kaip gerinti chirurgiją Lietuvo
trus, kuriuose būtų sutelkta ge
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
DANTŲ GYDYTOJA
maitinti?
Ar
toks
ligonis,
suleistas į bandomųjų gyvuliu acetylcholino kiekį smegenyse,
je, sprendė chirurgų darbo bei
3900 W. 95 St. T»l. (708) 422-0101
riausia aparatūra, dirbtų daug
| 9 0 5 5 S. Robertą R d . , Hlckory Mills. IL
turėdamas
sąmonę,
norėtų,
kad
Valandos pagal susitarimą
kų smegenis, sukelia smegenų tai ligonio būklė pagerėtų. De
chirurgų draugijų organizaci
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave
ir kvalifikuotų medikų. Tokia
Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12:30-3 v p p
ląstelių degeneratyvinius pa ja, padidinti acetylcholino kiekį jo gyvybė būtų tokiu būdu palai nius klausimus, įkūrė Chirurgų
T a i . (708) 5 9 8 - 4 0 5 5
treid
uždaryta,
ketvd
1-3v.p.p.
pagalba būtų efektyvesnė.
penkt ir šeštd 9 v.r -12 v p.p.
kitimus, panašius į Alzheimerio smegenyse nėra lengva, nes jį koma? Alzheimerio liga neap asociaciją (pirmininkas — pro
Valandos pagal susitarimą
I „Lietuvos ryto"' klausimą, ar
8132 S. Kedzle Ava., Chicago
ligos pakitimus. Jeigu prieš su greitai suskaldo smegenyse lenkia jokios profesijos, nei fesorius A. Pronckus). Antrąją
DR. FRANK PLECKAS
laparoskopinės
operacijos (Ope
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441
išsilavinimo
žmonių.
Si
liga
yra
leidžiant beta-amyloidą į sme esantis enzymas, vadinamas
suvažiavimo dieną skaityti pra
Optometristas (Kalba lietuviškai)
DR.
K.
A.
JUČAS
racijos
neprapjaunant
pilvo)
ar
genis, pirma būna suleidžiama acetylcholin
Tikrina akis. pritaiko akinius
esterase. Buvo labai nuostolinga tiek kraštui, nešimai endoskopinės diagnos timiausiu metu nenurungs ope
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
2618 W. 71 st S t .
substancija P, tai smegenyse manoma, kad, jeigu pavyktų tiek šeimai. Valstybė gydymui tikos ir chirurgijos tema. vyko
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
racijų skalpeliu, profesorius at
Tai. (312)737-5149
ir
ligos
tyrimams
išleidžia
IŠSIPLĖTUSIAS
KOJŲ
VENAS
tokie pakitimai nesusidaro. neutralizuoti šį enzymą, tai
diskusijos.
Vai pagal susitarimą
sakė: „Endoskopinė chirurgija KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Substancija P y r a cheminė Alzheimerio ligą būtų galima dideles sumas pinigų. Tos su
Profesorius A. Marcinkevičius
alos V i s i o n Cantar, 7 1 5 2 W. 127th St
nauja chirurgijos šaka. Pasau
medžiaga, randama smegenyse. sustabdyti. Prieš keletą metų mos ateityje nemažės, bet didės. „Lietuvos ryto" reporterei pa
DR. JOVITA KERELIS
\ Palos Hgts. III Ketv. vai 3-6 v v
lyje laparoskopinės operacijos
Valstybinio
Sveikatos
Instituto
T a i . (708) 4 4 8 - 1 7 7 7
Dantų
Gydytoja
Ji prisideda prie skausmo po buvo išrastas cheminis junginys
sakė, kad Lietuvos chirurgija
pradėtos daryti prieš dešimtme
3315 W. 55th St.. Chicago. IL
mokslininkas
Khachaturian
jūčio išryškinimo. Juo anksčiau Takrinas
turi seną istoriją. Ji buvo
(THA), kuris tą
DR. LEONAS SEIBUTIS
Tai. (312) 476-2112
tį, Lietuvoje - prieš porą metų.
suleidi substanciją P į smegenis, acetylcholiną skaldantį enzymą pranašauja, kad, senų žmonių kuriama keliais etapais. Pirmie
9525 S 79th Ave.. Hickory Hills, IL
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
Endoskopinės chirurgijos vysty
tuo geriau būna apsaugotos neutralizuoja, bet Takrinas yra prieaugliui didėjant, apie 2050 ji profesionalūs chirurgai at
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
Tai. (708) 5*8-8101
mąsi stabdo medicininės techni
Vai. pagal susitarimą
•132 S. Kedzle
smegenų ląstelės nuo beta-amy- šiek tiek kenksmingas kepe metus, tai yra už 57 metų, Ame sirado anuometinėje nepriklau
kos, reikalingos tokioms opera
Vai : antr 2-4 v.p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p.
Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159
loido degeneratyvinio veikimo. nims, todėl Federalinė Vaistų rikoje bus ne 4 milijonai, bet 14 somoje Lietuvoje, tačiau jų buvo
šeštd. pagal susitarimą
cijoms, stygius. Ateitis parodys,
Todėl kai kurie tyrinėtojai Administracija (FDA) jį gamin milijonų Alzheimerio liga ser nedaug. Tomet Lietuvos medi
Vizitai apmokami Medicare
DR. P. KISIELIUS
kieno bus viršus. Manau, kad
Kabinete tat. (312) 778-2880
mano, kad, jeigu žmogus gautų ti ir vartoti neleido. Jis buvo gančių. Todėl Alzheimerio ligos kai orientavosi į Vakarų Euro
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Namų 708-448-5545
skalpelis
niekada
nebus
išstum
1443 So. 50th A v a . , Clcaro
substanciją P prieš prasidedant leistas vartoti tik moksliniams problema yra labai rimta ir mus pą. Beveik visi nepriklausomos
Priktauso Holy Cross ir
tas,
nes
kai
kurių
operacijų,
Kasdien 1 iki 8 v v
Palos Community ligoninėms
Alzheimerio ligos simptomams, tyrimams. Prieš kiek laiko verčia rimtai apie ją pagalvoti. Lietuvos chirurgai mokėsi ir
išskyrus trec. šešt. 12 iki 4 vai p p
pavyzdžiui, širdies, kraujagyslių
tai jis būtų apsaugotas nuo Alz
E D M U N D A S V I Ž I N A S . M . D . S.C.
laparoskopais išoperuoti nega
DR. PETRAS V. KISIELIUS
heimerio ligos.
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
lima".
Kalbame lietuviškai
Panašius į Alzheimerio ligą
gydymas bei chirurgija
Šiuo metu Lietuvoje dirba
6 1 6 5 S. Archer Ava. (prie Austin)
5635 S. Pulaskl R d . , Chicago, IL
simptomus sukelia ir disemi1345 chirurgai. Pas polikli
Valandos pagal susitarimą
Tai. 312-585-1955
nuoti, išsklaidyti po visus
Tai. (312) 585-7755
172 Schlller St., Elmhurst, I L 60126
nikose dirbančius chirurgus
smegenis maži infarkatai, todėl
708-941-2606
užfiksuojama apie 5 milijonus
ARAS ŽLIČBA. M.D.
Alzheimerio ligos diagnozavi
Valandos pagal susitarimą
apsilankymų per metus. Kas
AKIŲ CHIRURGIJA
Vakarais ir savaitgaliais tei 708-834-1120
mas yra komplikuotas. Naudo
AKIŲ LIGOS
met mūsų šalies ligoninėse at
jant modernius diagnostinius
Good
Samaritan
Madlcal CenterDR.
S.
LAL
liekama apie pusantro tūkstan
aparatus, kaip CAT scan (comN a p e r v l l l e Campus
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
čio operacijų. Daugiausia
2454 W. 7 1 * t Street
1 0 2 0 E. Ogdan A v a . , Sutte 3 1 0 .
puterised axial tomography) ,
padaroma pilvo operacijų (30
(312)
434-2123
Napervllle IL 6 0 5 6 3
MRI (magnetic resonance imaPirm 2-7 Antr ir
tūkstančių), kraujagyslių — 4
Tai. 708-527-0090
gining), Alzheimerio ligos diag
ketv 9-12 Penkt 2-7
Valandos pagal susitarimą
tūkstančiai, širdies — 1,5 tūks
nozė darosi lengvesnė. Dar
tančio.
Kab. tai. (312) 585-0348;
Kab. t a i . 312-586-3166
naujesnė patikrinimo technika
Ras. (312) 779-5533
Namų 708-381-3772
Abi
dienas
vyko
medicinos
— tai positron emission to
DR.
FRANCIS
MAŽEIKA
DR.
PETRAS ŽLIOBA
technikos paroda, kurioje
mography (PET), kuri parodo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
suvažiavę medikai galėjo įsigyti
smegenų ląstelių veikimą. Šie
4255 W. 63rd St.
6745 W 63rd St., Chicago, IL 60638
dirbtinių kvėpavimo aparatų,
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6
tyrimai yra brangūs.
6-9. antr 12 6. penkt 10-12. 1-6
chirurginių instrumentų, siūlų,
šeštadieniais pagal susitarimą
Moksleiviai
ateitininkai
talkina
Jackson.
Michigan,
miesto
centre
vykdomuose
„Habitat
for
Visai neseniai Valstybinis
tvarsliavos.
Humanity" statybos darbuose.
Nuotr Rimog Polikaitytėf,
Sveikatos Institutas aprašė naują
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Mažai tekalbėta, bet labai daug

PADARYTA

GRUZIJA - 12-JI NEPRIKLAUSOMŲ
VALSTYBIŲ SĄJUNGOS NARĖ

JELCTNAS ŠAUKIASI
AMERIKOS PAGALBOS

Žinoma, be kalbų ir jokie dar Birutė Jasaitienė, Socialinės
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS
IGNAS MEDŽIUKAS
karą, nes geležinkeliai eina per
Gruzijos respublika yra
bai nepasidaro, bet blogai, kuo tarybos pirm., ir Jūratė Budrie
Abchaziją, kuri yra separatistų
Neseniai Amerikos valstybės buvo nuopelnas mūsų politikai
met kalbos tik kalbomis ir tepa nė, Lietuvos vaikų vilties reika Užkaukazės centre ir vaka
ir
jų
rėmėjų
rusų
žinioje,
o
ruose
prie
Juodosios
jūros
ry
sekretorius
Warren Christopher ir istorikai t u r i įvairių
silieka. Yra labai daug garsiai lų vedėja, per savo atostogas ir
pyje buvęs disidentas, o dabar
Vakarų
Gruzija
yra
kontro
lankėsi Rusijoje. Šios kelionės nuomonių.
išreklamuotų projektų, kurie savo lėšomis vyko į Lietuvą, kad tinio pakraščio. Plotas — 26,911 vadas didžiausios partijos Gruzi
Amerika išreiškė baimę, kad
toliau kalbų dar nėra nuėję. O vietoje geriau susipažintų su kv. kilometrų. Gyventojų — 5.5 jos parlamente, su pasišlykštė liuojama pašalinto prezidento pagrindinis tikslas buvo parem
Zviad
Gamsakhurdia
šalininkų.
mil.
Jų
tautinė
sudėtis:
gruzinų
rusų
tautybes gyventojai Bal
t
i
Jelciną,
k
a
d
jis
galėtų
palyginti mažiau reklamuotas esama padėtimi. Taip pat turėjo
jimu pasitraukė iš sudaryto
68.8%,
rusų
7.4%,
armėnų
9%,
tijos
kraštuose gali sukelti
projektas Lietuvai jau suteikė ipžiūrėti Santariškėse paskir- j
krašto pagalbos komiteto. Irena Tokioms aplinkybėms susidė išlaikyti valdžią savo rankose.
daugelio milijonų dolerių vertės tas patalpas ir kai kuriuos osetinų 3.2%, abchaziečių 1.7% Larishvili, irgi buvusi disidente, jus, E. Ševardnadze patyrė Tačiau t a proga Jelcinas pavojų Rusijos kariuomenei
paslaugas. Čia turiu mintyse reikalus aptarti su universiteto ir kitų mažumų. Sovietų Sąjun priklausanti Tautiniams demo skaudžią pamoką, nes jam buvo paprašė Amerikos paramos ru grįžti atgal į Lietuvą. Bet šiuo
„Lietuvos vaikų vilties" komi personalu. Kadangi to kabineto gai subyrant, Gruzija pasiskel kratams, pasitraukė iš ministro lengviau kaip sovietų užsienio sų tautybės gyventojams Balti metu didesnė ir galima pro
blema yra Latvijoje. iŠ bendro
tetą, kuris yra JAV LB-nės So įranga ir visi priedai sukasi apie bė nepriklausoma valstybe, bet pirmininko pavaduotojos parei reikalų ministrui derėtis dėl jos valstybėse.
pateko
į
didelius
politinius
ir
Šiuo atveju Lietuva yra Latvijos gyventojų skaičiaus 2,6 1
cialinės tarybos padalinys. Ma vieno milijono dolerių sumą,
gų, sakydama: „Yra amoralu atominio nusiginklavimo su
ekonominius
sunkumus.
Gruzi
nyčiau, kad prie dabartinių są manydamos, kad tuo reikalu gal
prisijungti prie Nepriklausomų JAV, negu dabar, vadovaujant laimingesnė. Rusijos ka milijonų, rusų yra 870,000, kas
lygų su įvairiais paminklų at- ir aukštesnės valdžios įstaigos jos prezidentas Eduardas Še valstybių sąjungos po to, kai savo šaliai, rūpintis jos likimu. riuomenei apleidus jos teri sudaro truputį daugiau negu
statinėjimais ar statymais bū būtų susidomėjusios, tada užsu vardnadze neseniai pareiškė, buvo išlieta tiek daug kraujo, Gruzijos prezidentas nepajėgia toriją, rusų tautybės gyventojai trečdalį visų gyventojų.
Latvijos vyriausybė daugeliui
tų galima dar kiek palaukti, o ko į Sveikatos ministeriją. Prie kad Gruzija įsijungs į Ne kovojant dėl Gruzijos nepriklau įveikti krašte susidariusios kri nesukelia didelių problemų dėl
priklausomų
valstybių
sąjungą
jų
atisako suteikti pilietybę, nes
jų
riboto
skaičiaus.
tiškos
padėties.
Jis
net
grasino
nesveiki vaikai laukti negali, ponų ministerių nėra lengva
somybės.
ir
išvystys
artimus
ekonominius
rusai
Latvijoje atsirado su 1940
Kodėl į Lietuvą buvo privežta
jiems pagalba yra tučtuojau rei prieiti. Pirmiausia reikia praeiti
Gruzinai yra įsitikinę, kad atsistatydinsiąs.
santykius
su
Rusija,
nepaisant,
metų Stalino okupacija.
kalinga.
pro sekretores, o jų pareiga prie kad visai neseniai jis su dideliu Rusijos krašto gynybos minis
Dar rašalui nespėjus nudžiūti mažiausiai rusų ir kieno tai
Daug vandens ant malūno
Tad čia ir ateina „Lietuvos ponų ministrų neprileisti. Tad
terija padėjo separatistams Ab pasirašius sutartį su Abchazijos
karteliu
kaltino
Rusiją,
nes
ji
rato
užpylė Rusijos nacionalis
vaikų viltis". Tik, žinoma, jos prisistačiusios ir paaiškinusios
padėjusi Abchazijos separa chazijoje ir Pietų Osetijoje, kad separatistų atstovais, kraštas blogoje padėtyje. Nors E. tai, prašydami Jelcino, kad
galimybės yra labai ribotos, ir savo apsilankymo tikslą, pagei
tistams užimti svarbias pozici sugrąžintų Rusijos įtaką Gruzi patyrė kitą ginkluotą sukilimą Ševardnadze užsienyje turi gerą jiems padėtų. Čia daugiausia
tik maža dalis vaikų, kuriems davo pasimatyti su ministru ar
joje.
— šį kartą šalies vakaruose. vardą, bet Gruzija užsienio
jas prie Juodosios jūros.
pasireiškė Maskvos ir Petrapilio
pagalba reikalinga, gali jos su jo padėjėju. Belaukdamos už
Spaudos konferencijoje, jaus Zviad Gamsakhurdia, būdamas investicijų nesulaukia, nes
nacionalistų grupės. J i e
Po susitikimo su prezidentu B. damasis nejaukiai. E. Ševardna pabėgėlis kaimyninėje Čečėnų silaukti. Nors operacijas i r girdo sekretores kalbant — „Ir
neaišku,
kokia
bus
krašto
atei
reikalauja Jelcino veikimo.
gydymą Shriners ligoninės ne vėl amerikonkos atėjo mums Jelcinu E. Ševardnadze sakė, dze atsiprašydamas aiškino: ingušų respublikoje, pasinau tis.
Priešingu atveju grasina pra
mokamai atlieka, tačiau vis tiek darbo trukdyti". O „ponas jog jis yra įsitikinęs, kad toks „Nepriklausomų valstybių są dojo Gruzijos sunkia padėtimi.
Maskva
uoliai
stebi
savo
kiekvieno vaiko gydymas ir ministras", žinoma, joms laiko žingsnis bus Gruzijai naudin junga nėra valstybė... Tai ne So Jo šalininkai pradėjo puolimą, buvusią respubliką, priklau dėti karą, panašų į Gruzijos su
Tadžikistanu.
gas. Paklaustas apie savo anks vietų Sąjunga... Mes turėsime iš užimdami geležinkelio ruožą,
mums gana daug kainuoja. Ka neturėjo.
siusią Sovietų sąjungai, o dabar
tyvesnį
pareiškimą
dėl
Rusijos
dangi vaikus turi lydėti vienas
to ekonominės naudos". Ševard kuris yra svarbus Gruzijai ir atsidūrusią prie bedugnės kraš Ši kontroversija davė progos
Kuomet yra ryžtas, tai darbai
tėvų, tad reikia apmokėti jų ke ir be ministrų atliekami. paramos abchaziečiams, jis pa nadze taip pat kalbėjo, kad Rusi kaimyninei Armėnijai. Gam- to. Priversti pakviesti Rusijos Rusijos Gynybos ministrui
liones nuo Frankfurto iki Čika Kadangi buvo gautos operaci aiškino, turėjęs galvoje buvu jos, Armėnijos, Azerų ir Gruzi sakhurdijos šalininkai yra gerai armiją, kad ji palaikytų tvarką Pavel S. Gračev pareikšti, kad
gos. Gana didelė paspirtis yra, niam kabinetui patalpos ir su sius Baltųjų rūmų šeimininkus. jos kariniai daliniai bus išdėsty apsiginklavę. Ševardnadze pri pietų Osetijoj, gruzinai turėjo Rusijos kariuomenės iš Latvijos
kad dabar jau Lietuvos oro lini sidariusi grupė amerikiečių — Rusijos parlamentą, o ne ti prie geležinkelių šalies vaka sipažino, kad jis nesukontro priimti Kremliaus sąlygas, išvedimas bus atidėtas.
jos lėktuvai juos nemokamai at gydytojų, pasiryžusių vykti į Kremliaus vadovą B. Jelciną. ruose, kad apsaugotų transporto liuoja Gruzijos karinių jėgų, sprendžiant Abchazijos ginčą. W. Christopher nepasiūlė
Gruzija dalyvaus būsimame ryšius su Juodąja jūra ir Pietų sudarytų iš įvairių milieijos
Amerikos derybų, bet žadėjo
skraidina į Frankfurtą. Teko Lietuvą, tad reikėjo nedelsiant
Ar
jie
nebus
priversti
vėl
kreip
pasiųsti Amerikos diplomatą
skaityti, kad ateinančiais me veikti! Grupė moterų iš Lietu nepriklausomų valstybių susi Rusija. Jungtinis komitetas jau vienetų.
tis į buvusį globėją, prašant
tikime
kaip
12-ji
šios
sąjungos
vadovauti tarptautinei dele
pradėjo pasitarimus Maskvoje.
tais Lietuvos lėktuvai jau turės vos vaikų vilties komiteto ėmėsi
Šalyje įsigalėjo kriminalinės padėti įveikti Gamsakhurdijos gacijai į Latviją.
narė.
skrydžius ir į Čikagą. Jeigu tai iniciatyvos, ir per keletą mėne
Tokia padėtis įvels Nepriklau- organizacijos, kurios kontro sukilimą? Tai ir bus įrodymas,
Tbilisi, Gruzijos sostinėje, toks somų valstybių karinius liuoja maisto ir skysto kuro pri kad Rusija atgauna pozicijas Šios delegacijos tikslas yra
įvyks, tai būtų didelis palengvi sių tikslas buvo pasiektas. Buvo
prezidento pareiškimas sukėlė dalinius į Gruzijos pilietinį statymą. Ekonomija yra labai savo turėtos imperijos ribose. patikrinti Latvijos pilietybės
nimas.
sukomplektuota operacinio
įstatymą, kuris nepažeistų tarp
To nepaisant, vis tiek vaikų ir kabineto įranga, kurios vertė didelį nepasitenkinimą. „Jeigu
tautinių
įstatymų ir mažumų
aš
nebūčiau
krikščionis,
nusimotinų išlaikymas gana daug yra apie 800,000 dolerių, ir įvai
teisių.
žudyčiau",
—
kalbėjo
Tautinės
kainuoja. Kadangi vidutiniškai rių medicininių reikmenų bei
Buvusi Sovietų Sąjunga vienu
gydymas užtrunka devynis mė medikamentų už 300,000 dol. demokratijos partijos pirmininI
kas
Georgi
Chanturia
spaudos
metu
Baltijos valstybėse turėjo
nesius, tad reikia ne tik duoti iš Visa ši siunta buvo pasiųsta į
konferencijoje,
sušauktoje
pa
100,000
kariuomenės.
laikymą, bet dažnai ir rū Vilnių. Siuntos priėmimą pri
Rusijos kariuomenei apleidus
bais aprūpinti. Žinoma, dėl to žiūrėti nuvyko Jūratė Budrienė smerkti šį žingsnį. Elektros
inžinierius
Marab,
stovėdamas
Lietuvą,
Latvijoje paliko 17,000,
niekas nedejuoja. Iš Lietuvos ir Birutė Augaitienė, o spalio 1
eilėje
prie
duonos
parduotuvės,
o
Estijoje
apie 3,500 kareivių.
yra jau atvykę 34 vaikai sudė d. išvyko 16 asmenų, amerikie
sakė:
„Ševardnadze
neturi
kito
Didžiausias
kariuomenės
tingam gydymui, kokio Lietuvo čių medicinos darbuotojų grupė,
pasirinkimo,
nes
jis
bus
izo
skaičius
paliko
Latvijoje,
kurio
je negalėtų gauti. Iš jų 24 po vadovaujama dr. John Lubnicliuotas. Tai vienintelis kelias
je
yra
įsikūrusi
dalis
Rusijos
atliktų operacijų ir gydymo jau ky, kurioje buvo: chirurgai,
aprūpinti žmones maistu".
laivyno.
yra sugrįžę į namus. Tokios ope anestezijos, terapijos specialistai
Esamą padėtį komplikuoja
Gruzijos pagalbos komiteto
racijos yra labai brangios, kai ir 5 seselės. Juos lydėjo ir opeLatvijoje
esančios svarbių ka
nuotų tarp 100,000 ir 500,000 racinio-ortopedinio kabineto ati pirmininkas Dzhaba Joseliani,
rinių įrengimų buveinės. Rusi
dol., tad galime prileisti, kad daryme dalyvavo: Gražina Liau- nusistatęs prieš įstojimą į
ja
nenori atsisakyti radaro
Nepriklausomų
valstybių
sąjun
imant vidutinę tokių operacijų taud, komiteto pirm., Dana
bazės
Skrundoje, kuri tarnauja
kainą, Shriners ligoninė sutei Kaunienė, Alė Kėželienė ir Bi gą, kalbėjo: „Vakarai mus ap
Maskvos gynimo sistemai prieš
kė medicininės pagalbos už bent rutė Zalatorienė, kelionių biuro vylė, nes jie padeda mums tik
atomines raketas.
žodžiais,
todėl
mes
neturime
penkis milijonus dolerių. Ir lie — Travel Advisers, Inc., vadovė,
kitos
išeities".
Amerika jau dabar tyliai pri
tuviškos kišenės dėl to visai ne- kuri pasirūpino įrangos perve
taria
Rusijai ir prašo Latvijos
Daugelis
jaučiasi
nusivylę.
paplonėjo. Bet reikia žinoti, kad žimu ir vykstančiųjų kelione.
vyriausybę
leisti šią bazę ateity
„Gruzija neturi kito pasirin
kiekviena kišenė turi dugną.
Ortopedinio kabineto atidary
je palikti Rusijos dispozicijoje.
Tad ir Shriners ligoninė tik ma me taip pat dalyvavo 23 vaikai, kimo, nes Vakarai mus parda
Netolima ateitis parodys, kokia
vė,
kaip
kadaise
Chamberlain
žai daliai Lietuvos vaikų gali kurie buvo gydomi Shriners li
linkme
ši situacija išsivystys.
pardavė Čekoslovakiją", — pa
suteikti reikalingą pagalbą.
Priėmimo ambasadoje metu (iš kairės): Edvardas Bačanskas, Stanlye Balzekas, ambasadoriaus
goninėje, Čikagoje, ir jų tėvai. sakė Alex Khaindrova, pensijon
Svarbiausias
visų mūsų noras
padėjėjas Viktoras Nakas, amb. padėjėja Danutė Nourse, amb. Stasys Lozoraitis, Ramunė
Mūsų ir Lietuvos daktarų tar Po atidarymo buvo pradėtas
yra, kad Rusijos kariuomenė ne
Dainorienė ir Asta Astrauskienė.
pe, kurie rūpinasi operuojamų darbas, ir per kelias dienas išėjęs anglų kalbos lektorius.
grįžtų į Lietuvą.
Chanturia,
sovietų
laikotarNuotr. Žilvino Samsono
vaikų atrinkimu, kilo sumany a t l i k t o s 36 parodomosios
mas, kad, norint didesniam operacijos. Iš pradžių Lietuvos
privatinei firmai, kuri ir dirba vyriausybės priežiūroje. kredito pastiprinimui, tai yra Lietuvos Bankui ir Že
skaičiui vaikų padėti, Lietuvo daktarai tik stebėjo, o po kelių
Rimta privatinė firma, kuriai rūpi savo ateitis ir var mės Bankui. Tąją paskolą reikėtų daryti kad ir per
je reikėtų atlikti bent mažiau dienų ir patys įsijungė. Reikia
das, pasistengs visuomet atlikti darbą kuogeriausia, Lismaną. su kuriuo dar reikalas nenutrauktas".
komplikuotas operacijas. Tą rei užakcentuoti,
k a d visų
kalą gerai apsvarsčius i r su vykstančiųjų kelionėms nei cen T TTTTT T V T I Q A T G T O V A G T A V nes kitaip ateity darbų negautų. Už darbų atlikimą fir- Kiek vėliau savo pranešime naujajam užsienio
Lietuvos atitinkamais pareigū to iš visuomeninių fondų LiUh lUVU&AiaiUVA&JAV m a g f l u n a p r a k t i k o s „ s t a t y t ą atlyginimą, rodos, reikalų ministrui kun. prof. M. Reiniui K. Bizauskas,
nemažiau 10% visų atliekamų darbų sumos. Rimtos, pateikdamas kaip ir apžvalgą paskolos reikalu dėtų
nais susitarus, buvo prieita nebuvo panaudota. Medicinos
PRANAS ZUNDE
pastangų bei jų vertinimą, dėsto:
vieningos nuomonės Vilniuje personalo kelionę apmokėjo
ne spekuliacijos, firmos tuo atlyginimu pilnai
„I. Man jau tenka susidurti su paskolos Lietuvai
35
suorganizuoti specialų operacinį nesiskelbiantis asmuo. Visos
tenkinosi. Foundation Co. yra atlikusi ne vieną darbą
klausimu kuone du metu. Turėjau prieiti išvados, kad
Taip reikalai atrodė 1925 m. birželio mėnesį. ir Amerikos vyriausybei.
kabinetą. Patalpos buvo paskir lietuvės, kurios toje išvykoje
pas mus jaučiamas su tuo dalyku mėtymasis iš vieno
tos Santariškėse (Vilniaus prie dalyvavo, pačios visas išlaidas Netrukus po to įvyko svarūs pasikeitimai Lietuvos
Tad dėl Foundatin Co. rimtumo ir sugebėjimo ne
sumanymo prie kito, iš vieno pasiūlymo prie kito. Kiek
miestyje) esančioje ligoninėje, pasidengė. O Birutė Zalatorienė vyriausybėje. 1925 m. rugsėjo 19 d. V. Petrulio ministrų gali būti ne mažiausios abejonės.
vienam turi būti aišku, kad paskolos klausimas yra
kuri priklauso Vilniaus univer visiems išvykos dalyviams kabinetas, kuriame V. Petrulis buvo taip pat ir finansų
Jau savo ankstyvesniuose pranešimuose buvau
vienas
subtilingiausių, kad jo įvykdymas yra labai
sitetui, o visa kabineto įranga „Tauro Pėdos" restorane suren ministras, atsistatydino ir rugsėjo 25 d. L. Bistras iškėlęs vieną faktą, prie kurio noriu grįžti ir dabar.
sunkus,
Kuom tą metymąsi aiškinti, nežinau: ar ben
turėjo būti nusiųsti iš Čikagos. gė priėmimą. Kaip matome, be sudarė naują. Jame užsienių reikalų ministru vietoje
Foundation Co. yra konstrukcijos firma. Ji gali
Kabinetą suorganizavus, grupė konferencijų ir nesvarstant V. Čarneckio tapo kun. M. Reinys, o finansų ministru tarpininkauti užsienio kreditams gauti įvairiems sta dro plano neturėjimu, ar Amerikos finansinės rinkos
Čikagos daktarų pasižadėjo va „Kartu ar atskirai", Lietuvai — P. Karvelis. Paskolos reikalas buvo aktualus ir nau tybos darbams. Realizuoti paskolą gyvais pinigais nepažinojimu, ar vykdinimo metodų nežinojimu, ar kuo
. kitu — nesiimu spręsti.
žiuoti ir vietinius išmokyti, kaip buvo sutelkta per 6 milijonų dol. jajai Lietuvos vyriausybei. Atsirado ir naujas kandi vargu ar jai pasiseks, gal tik kokią nežymią dalį
Kiek suprantu situaciją, mums reikia paskolos, pir
naudoti vakarietišką įrangą.
parama ir daugeliui vaikų su datas tokiai paskolai sukelti „Foundation" bendrovė,
Sekdamas lietuvių spaudą, spėju, kad Tamistos, p.
ma,
mūsų centralinėms finansinėms įstaigoms
su kuria K. Bizauskas dar 1924 m. buvo užmezgęs ryšį, Ministeri, tikslas yra gauti paskolą grynais pinigais,
Praėjusios vasaros pradžioje teiktas normalus gyvenimas.
J u o z a s Žygas bet kuri tuomet neparodė tam intereso. Atsakydamas kad palengvinti kreditų problemą Lietuvoje. Manau, (Lietuvos Bankui ir Žemės Btokui) pastiprinti ir, an
į ministro P. Karvelio užklausimą apie tą bendrovę, kad Foundation Co. tuo reikalu ne ką Tamistai tepa tra, Lietuvos atstatymo darbams.
K. Bizauskas jam rašė:
dės. Vargu ar ji apsiimtų (ir ar pajėgtų) sukelti paskolą
Kiek žinau Amerikos finansinę rinką, pirmam
Kiek teko sužinoti, Foundation Co. turi labai gerą gyvais pinigais — jos objektas ir priemonės kitokios. tikslui mums nepalyginamai sunkiau būtų gauti
vardą ir skaitosi viena rimčiausių konstrukcijos firmų
Antra vertus, Foundation Co. dalyvavimas mūsų pinigų, tuo tarpu kaip konstrukcijos ir atstatymo dar
Jungtinėse Amerikos Valstybėse.
krašto rekonstrukcijos darbe turi didelės ir politinės bams lengviau.
Apie jos finansinę padėtį galėsite spręsti iš pri- reikšmės — tai pakeltų mūsų kraštą užsienio akyse ir
Tai pirmas dalykas, kurį reikia turėti omeny.
dedamo konfidencialaus pranešimo, gauto per Irving parodytų, kad" svetimi kapitalistai Lietuvos neturėtų
Toliau, jei mes suprantame konstrukcijos darbus
Bank — Columbia Trust Co. Tas bankas neturi ryšių vengti. Tad su Foundation Co. apsimokėtų padaryti
ta prasme, kad mes patys juos dirbsime, tai paskolos
su Foundation Co.
ryšių.
klausimas ir tam tikslui pasunkėtų, jei gi konstrukci
Pas kitas pasiuntinybes nesu teiravęsis. Spėju, kad
Iliustruojant savo mintį mažu pavyzdžiu, taip iš- jos darbus sutiktume pavesti užsienio firmai, tai toji
tas teiravimasis ne daug ko padėtų, nes pav. sutarčių rodytų (skaitlinės paimtos pripuolamai):
firma savo vardu ir savo ryšiais be abejo palengvintų
nuorašus vargu ar pasisektų mums gauti.
a) Foundation Co. turėtų, pav., gauti mums paskolą paskolą gauti.
. į
Prieš šios progos turiu pasakyti, kad Amerikoje 10 milijonų dolerių. Iš tos sumos 2 milijonus gyvais
Tokia tai yra, jei taip galima būtų pasakyti, teore
vyriausybė pati darbų niekuomet neatlieka. Ji paveda pinigais, likusius 8 konstrukcijos darbui, kurio
tinė situacija su mūsų paskola.
tatai atlikti privatinėms firmoms. Ilgametė praktika atlikimą reikėtų pavesti Foundation Co.
JAV LB Švietimo tarybos narės: (iš kairės): Ramunė Kubiliūtė, Jolytė
parodė, kad tatai sveikiausia valstybei ir naudingiau
b) Be šitos paskolos reikėtų stengtis gauti kitą
(Bus daugiau)
Kriaučeliūnaitė-Arzbaecher, Alicija Brazaitienė ir Vida Brazaitytė.
sia
atliekamam
darbui.
Vyriausybė
paveda
darbus
mažesnę
paskolą
grynais
pinigais,
kuri
eitų
mūsų
Nuotr. Viktoro K u č o

KAZYS BIZAUSKAS:
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Pokalbis su vyskupu Paulium Baltakiu.OFM
P. PALYS
Praėjusią vasarą šv. Tėvui trūkumus, susisiekimo galimy
l a n k a n t i s Lietuvoje, jį ten bes, nepalankų, gan šaltą ir
sutikti ir būti tokio svarbaus, lietingą orą, skleistą baimę, kad
galbūt vienintelio, įvykio liu nebus nė kur apsistoti, nei
dininkais į Lietuvą buvo nuvy galimybės iš arčiau šv. Tėvą pa
kę nemažai lietuvių, gyvenan matyti, žmonių buvo labai daug.
čių užsienyje. Jų tarpe buvo ir Vingio parkas Vilniuje, Kauno
mūsų išeivijos lietuviams skir Santaka ir sporto stadionas,
tas vyskupas Paulius Balta buvo visai užpildyti. Vienintelė
kis,OFM. P a l a u k ę s , kol iš vieta, kur galėjo būti daugiau,
Lietuvos grįžęs vyskupas bus tai Kryžių kalnas. Ten buvo
jau spėjęs pailsėti, apsilankiau pasiruošta priimti per 500,000 ,
jo būstinėje, pranciškonų vie o dalyvavo tik apie 200-300,000
nuolyne, Broklyne N Y, ir žmonių. Atsižvelgiant į aplin
pakviečiau atsakyti į keletą už kybes, tikėtis daugiau būtų vi
klausimų. Vyskupas maloniai siškai nerealu.
sutiko.
O žmonių susidomėjimu irgi
— Sakykite, kokią išliekan negalima skųstis: visos gatvės,
čią reikšmę ir poveikį šv. Tė kuriomis šv. Tėvas važiavo,
vo vizitas Lietuvoje turės jos buvo perpildytos, TV trans
gyventojams, o ypač jauni liuojamas pamaldas stebėjo ne
mui?
tik tikintieji, bet ir save laiką
— Daugelis, galbūt pirmą nepraktikuojančiais.
kartą savo gyvenime turėjo pro
— Lietuvoje, o ir išeivijoje,
gą, TV pagalba, iš arti sekti šv. girdėjome balsų, kad dėl ten
Mišių eigą, krikšto ir sutvir esančių ekonominių nepri
tinimo sakramentų apeigas ir iš teklių šv. Tėvo vizitas buvęs
paties šv. Petro Vietininko lūpų per ankstyvas. Ar tie balsai
išgirsti evangelijos žodžius. Šv. turi pagrindo?
Tėvo nuoširdumas, išplaukian
— Šv. Tėvas norą aplankyti,
tis iš jo gyvo tikėjimo ir pagar kaip kad jis yra pasakęs: , jam
bos žmogui, tikriausiai bus pa taip brangią lietuvių tautą",
lietęs daugumos, o ypač jauni išreiškė jau minint šv. Kazimie
mo, išgyvenančio dvasinę tuštu ro 500 metų jubiliejų, o popie
mą, ieškančio gyvenimo pras žiaus sutikimo komitetą pakar
mės, širdis. Šv. Tėvo apsilan totinai prašė, kad būtų susi
kymo reikšmę labai gražiai laikyta nuo didesnių išlaidų. Šv.
išreiškė Lietuvoje leidžiamas Tėvas buvo puikiai susipažinęs
laikraštis „Apžvalga" Nr. 36: su faktine Lietuvos padėtimi ir
„Lietuva daugiau nebebus to gerai žinojo, kad tauta šiuo
kia, kokia buvo iki 1993-jų me sunkiu religinio, dorinio, so
tų rugsėjo 4-sios!"
cialinio ir ekonominio atsinau
— Ar Lietuva buvo tinka jinimo metu reikalinga morali
mai pasiruošusi sutikti ir pri nės paramos.
imti garbingą svečią?
— Nepaslaptis, jog per pusę
— Prieš išvykstant į Lietuvą, šimto metų bedieviškas ate
teko dalyvauti Šv. Tėvo susiti izmas padarė didelę žalą. To
kime su pasaulio jaunimu Den nepaisant, sakoma, jog baž
veryje, CO, rugpjūčio 12-15 d. nyčiose lankytojų netrūksta.
Šiam susitikimui amerikiečiai Ar tai nuoširdžiai daroma, ar
ruošėsi porą metų. Lietuva pa tik iš „patriotizmo"?
siruošti teturėjo mažiau kaip
— Ateistinis auklėjimas ir
vienus metus. Tačiau šv. Tėvą genocidinė okupacija labai su
sutiko ir priėmė tikrai neblo žalojo tautos sielą. Reikės dviejų
giau, kaip ir Denveryje. Bažny - trijų generacijų iki Lietuvą vėl
tinė vadovybė koncentravosi į bus galima vadinti „šventa".
dvasinį tautos paruošimą, o civi Miestų bažnyčiose tikinčiųjų
linė valdžia nepagailėjo pinigų gan daug, tačiau bažnytkai
ir dėjo pastangas, kad svečias, miuose labai mažai. Tas pri
kuris tiek daug Lietuvai nuo klauso nuo buvusių, ar ir
širdumo rodo. būtų deramai pri esamų, klebonų. Apskritai tik
imtas. Mus visus stebino glau 1 5 ^ Lietuvos katalikų regulia
dus Bažnyčios ir valdžios bend riai dalyvauja pamaldose. Dėl
radarbiavimas, beveik laikro „patriotizmo" gal nemažai indžio tikslumu pravedęs visas telegentijos ir jaunimo lankė
numatytas programas. Didelės bažnyčią atgimimo metais, bet
pagarbos ir padėkos užsitarnavo ne dabar. Šiuo metu dalis
popiežiui priimti komiteto lankytojų nelabai suvokia, ką
pirmininkas arkiv. Audrys J. reiškia dalyvauti šv. Mišiose.
Bačkis ir gen. sekretorius Kad ateitų į pamaldas vien tik
diakonas Gintaras Grušas.
dėl „patriotizmo" — tokių yra
— Teko iš spaudos patirti, nedaug.
— Kokį susidomėjimą reli
jog susitikimuose su šv. Tėvu
gija
rodo jaunimas?
dalyvavo mažiau žmonių ne
— Didžioji jaunimo dalis, ypač
gu buvo tikėtasi. Kokia būtų
15-25 metų, religija per daug
to priežastis?
— Turint galvoje ekonominius nesidomi. Visi turbūt išgyvena

Noriu pirkti akordeoną ir armo
niką (concertina).
Kralptte 708-755-8444
10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.
FRANK ZAPOUS
3208 Vi Wast tSth Street
T«L — (708) 424-8884
(312) M 1 - M S 4

SUTEIKITE DŽIAUGSMO
GIMINĖMS LIETUVOJE
E I AIR CARGO
E SIUNTINIAI LAIVU
E DOLERIU PERSIUNTIMAS

SIUNTINIAI PRISTATOMI BE MUITU

atlanta I E, Inc.

12719 West 71st Street, Chicago, IL, 60629!
teL (312) 434-2121 ; 1-800-775SEND

RE/MAX
REALTORS
(312) 588-5959

(709) 425-7151

Šv. Tėvą Vilniaus aerodrome pasitinkant (š.m. rugsėjo 4 d.). Iš kairės: kard. Sodano, popiežius
Jonas Paulius II, vysk. J. Žemaitis, MIC, vysk J. Matulaitis, vysk. P. A. Baltakis, OFM.
dvasinę tuštumą. Dauguma ne
VIENUOLIJOS
turį supratimo, kuo ir kaip ją
užpildyti. Vienus pasigauna
JUBIELIEJUS
įvairios sektos, neišskiriant ir
MARIJAMPOLĖJE
satanizmo. Kiti šią tuštumą už
pildyti bando parnografija, Spalio 16 d. Marijampolėje
seksu, narkotikais. Tačiau yra buvo paminėta Nekaltai Pra
gan daug nepaprastai gražaus, dėtosios Švč. Mergelės Marijos
idealistiškai nusiteikusio jau vargdienių seserų vienuolijos 75
nimo, besiruošiančio prasmin metų sukaktis. Čia mes esame
gam gyvenimui atsikurian pratę šias vienuoles vadinti
čiose katalikiškose mokyklose, „Putnamo seselėmis", kurios
ateitininkų bei skautų organiza taip pat ruošiasi oficialiai švęsti
savo garbingo jubiliejaus su
cijose.
— Kadangi Jūsų „vyskupi kaktį.
ja" labai plati, ar nepavargs Vargdienių seserų vienuoliją
tate nuolat po ją beskrajoda- įkūrė arkivyskupas Jurgis
mas?
Matulaitis (tuomet dar kuni
— Mano „vyskupija" tikrai di gas), 1918 m. spalio 15 d. pasi
delė. Labai prasiplėtė suirus rašydamas konstituciją. Tų
komunistiniam lageriui. Jau pačių metų spalio-lapkričio
aplankiau Vengrijos lietuvius, mėn. keturios seserys davė
o ateinančią vasarą arkiv. T. įžadus, o dar penkios buvo
Kondrasevičiaus esu pakviestas priimtos naujokėmis.
aplankyti Maskvos, St. PetersVienuolijos vyriausioji vadovė
burgo ir Karaliaučiaus srities šiuo metu yra Albina Pajars
lietuvių bendruomenes. Pasto kaitė, kuri taip pat yra Lietuvos
racinis lankymas nėra atosto Caritas generalinė sekretorė.
gos, bet per devynis metus Vienuolijai dabar priklauso 130
nuolatinės kelionės taip many seserų vargdienių — dauguma
je įsipilietino, kad jeigu dvi ar jų gyvena ir dirba Lietuvoje.
tris savaites tenka praleisti na
Jubiliejaus proga Vilkaviškio
muose — atrodo, kad kažko vyskupijos vysk. Juozas Žemai
trūksta.
tis aukojo Mišias Marijampolės
Atsisveikindainas, dėkojau mažojoje bazilikoje, vėliau
vysk. Pauliui Baltakiui,OFM Dramos teatro salėje vyko minė
už šį pasikalbėjimą ir linkė jimas. Ses. Ona Mikailaitė iš
jau geros sveikatos bei iš JAV aptarė svarbiausius šių
tvermės Jo ganytojiškose ke dienų uždavinius: jaunimo
lionėse.
auklėjimą ir švietimą, kateki-

zaciją, socialinę veiklą, moralinį
vargstančių žmonių palaikymą,
bendradarbiavimą su Katalikų
Bažnyčia ir seselių šventumo
ugdymą. Kalbėjo ir ses. Albina
Pajarskaitė. Šventės proga
išleistas jubiliejinis leidinys.

GAVO NEMAŽĄ PASKOLĄ
Europos bendrijos bankai
paskyrė 4 mil. Lietuvos mažoms
ir vidutinėms įmonėms. Šios
paskolos bus iki 100,000 Vokie
tijos markių, ir tik gamyba besi
verčiančioms įmonėms, pagei
dautina provincijoje. Trečdalis
pinigų teko Akciniam inovaci
niam bankui, kuris suteikė
pirmąją paskolą — 100,000.
Vokietijos markių — Anykščių
akcinei bendrovei „Modus",jau
septintus metus gaminančiai
minkštus ir įstaigų baldus.
Paskola suteikta trejiems me
t a m s su 12 proc. metinių
palūkanų. Anykščių bendrovės
užsakovai — viešbutis „Villon",
garsaus krepšininko Šarūno
Marčiulionio fondas. Bendrovė
už paskolą ketina įsigyti naujų
įrengimų, kurie padidintų dar
bo našumą 8 proc., taip pat
sukurti naujų darbo vietų.
Grynų pinigų bendrovė negaus
— su firmomis, iš kurių „Modus" pirks įrenginius, atsiskai
tys bankas.

CityCenter GT- International
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVEDIMU OFICIALI
KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR KOORDINUOTI KELIONES Į
1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE.
Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ!

NUPIGINTOMIS

LĖKTUVŲ

BILIETŲ

SIŪLOME:
Septynių (7), dešimties (10) ir keturiolikos (14) dienų maršrutus po Lietuvą. Keturiolikos
(14) ir septyniolikos (17) dienų maršrutai po Pabaltijį. Pavienius ir grupinius maršrutus pagal
jūsų pageidavimus. Viešbučių rezervacijas. Plataus pasirinkimo transportas: keleiviniai
automobiliai — Cadillac Seville, Cadillac EI Dorado, Audi, Ford T-Bird. mini-autobusai (vans)
Ford Aerostars, Toyota, Dodge ir Mercedes — Benz autobusas.
Visos mūsų raštinės Lietuvoje yra pasiruošę suteikti jums įvairias turizmo paslaugas.
Reikalui esant, galite kreiptis: VILNIUJE, KAUNE, KLAIPĖDOJE, ŠIAULIUOSE IR
PANEVĖŽYJE.

alėdos artėjaif\

GREIT
PARDUODA

Lietuvos Kultūros ministerijos pavedimu, geriausi bilietai l visus 1994 DAINŲ ŠVENTĖS
renginius bus platinami sausio mėnesį tik per mūsų agentūrą.
Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje.
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą.
Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu,
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose
mūsų raštinėse.
G. T. INTERNATIONAL, INC.
9525 SOUTH 79TH AVENUE
HICKORY N I L L S , I L L I N O I S
60457
TELEFONAI: (708) 430-7272
TELEFAX:
(708) 430-5783

Member

ASTA
American Sociery
of Trovel Agents

0 CityCenter GT-International
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37
VILNIUS, LIETUVA
TELEFONAI: (370) 2 - 2 2 3 1 4 7
2-223-154
TELEFAX

(370) 2-223-149

ELEKTROS.
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

RIMAS L. S T A N K U S
Perkant ar Parduodant
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba
Nuosavybių įkainavimas vaitui
Perkame ir Parduodame Namus,
Apartmentus ir Žemę.
Pensininkams Nuolaida.

Atiduodamas Jaunas, gražus „pomeranian" veislės šuniukas į gerus namus. Jis
geras namų sargas ir myti vaikus. Skam
binti: 70t-S5«-65SS (Cicero).

FOR RENT
DfVQntOn KeVKv, ArCflVr I r 1

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

H. Deckys
T«l. 585-6624

HELL IN ICE
Onutė Garbštienė
A diary (much likę that of Ann
Frank), which begins in 1941 when
a group of Uthuanians were loaded in cattle cars and dispatched to
the wastelands of Siberia. This dia
ry is a record of a woman — a
people-a nation, ravaged by a
vicious occupying force, but resisting and surviving.
Translated by Raimonda K.
Bartuška. 256 pages, hard cover.
Putiished in Vilnius 1992. Book
price $13.00. Shipping and handling in USA $2.00. Canada — $3.00.
Illinois residents add S1.14 for sales
tax. Send orders to: Draugas,
4545 W. 63rd St., Chicago, II
60629-5589.

apyl. Išnuomojami 2 butai;
1) 4 did kamb., modernus. Su šaldy
tuvu, virykla, virt. spintelės, „minibUnds", antram a. $575 į mėn. įskaitant
šilumą, karštą vand. ir virimo dujas.
Kreiptis po 4 v. p.p. 312-690-1877 ar
ba 312-247-3777.
1) Saulėtas, 3 kamb., antram a. Kilimai,
virykla, šaldytuvas, skalbykla pastate.
$400 į mėn. įskaitant šilumą ir karštą
vandenį.
Kreiptis
vakarais:
312-680-1877.
Išnuomojamas 3 kamb. „gardon
apt." butas su šiluma ir elektra. Marquette Parko apyl. Skambinti po 5 v.v.
tai. 312-476-2343.

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mieg.
butas arti geros transportacijos, 64
ir California apyl. Skambinti:
'
708-361-1171.

FOR SALE
Parduodu už žarną k a l n ą d u
kapinių
sklypus,
Lietuvių
Tautinėse kapinėse, labai geroje
vietoje: Section 3, Block 18, Lot 5.
Tel. 9 0 4 - 7 7 3 - 2 6 4 2

DANUTĖ BRAZYTĖ BINDOKIENĖ

Lietuvių Papročiai ir Tradicijos Išeivijoje
Uthuanian Customs and Traditions
Antroji laida/Second Edition
Autorė jau knygos pratarmėje rašo: ,,kad knyga bus
naudinga tiems, kuriems ji skiriama: lietuviams išeiviams,
tebeeinantiems lietuviškumo keliu, nuolat kreipiantiems akis
ir mintis į savo kilmės kraštą — Lietuvą".
Pirmoji laida išleista 1989 metais turėjo labai didelį
pasisekimą ne tik lietuvių, bet ir amerikiečių tarpe ir buvo
išparduota per trumpą laiką.
Antrąją laidą išleido taip pat Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė, Chicago, IL 1993 m. Knyga kietais viršeliais,
362 psl. Iliustruota. Lietuvių ir anglų kalba. Kaina 15 dol.
Užsakant paštu, pašto persiuntimo išlaidom pridedama: JAV
— 2.50 dol., į Kanadą, 3 dol. į kitus kraštus 3.50 dol. Illinois
valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. valstijos mokesčių.
Užsakymus siųsti; Draugas, 4 5 4 5 W. 6 3 r d St., C h i c a 
go, I L 60629.

THE BALTIC STATES
YEARS OF DEPENDENCE
1940 - 1980
by
ROMUALDAS J . MISIŪNAS
and
REIN TAAGEPERA
Chapter I. Introduction: Historical background. Chapter II —
The war years: 1940 -1945. Chapter III — Postvvar Stalmism: 1945
-1953. Chapter IV — The re-emergence or National Cultures: 1954
- 1968. Chapter V — Centralization and VVesternizazion: 1968 1980. Chapter VI — The outtook for the 1980's.
University of California Press, Berkeley, Los Angeles, CA.
1983. Printed in Great Britain 334 pages, hard cover. Knygos kaina
40 dol. Illinois gyventojams Tax 3.50 dol. Persiuntimo išlaidos: USA
— 3.50 dol., Canada — 5.00 dol.

LAIŠKAI
ARGI VISI TOLSTAME?
Nemanau. Ne visi išeivijos
lietuviai tolsta nuo Lietuvos.
Tai tik atskirų asmenų, jų pačių
neatsakinga gražbylyste susi
k u r t a „privilegija". Nenudžiū
vusios šakos neatsiskiria nuo
kamieno, j e i jų audringi vėjai
nenulaužia. Pasitaiko žmonių,
jog jie p a t y s atsiskiria nuo
tautos kamieno. Reikia vengti
bendrinimo visiems, nes iš tikro
t a i p nėra. Pasiskaitymuose pasijuntant įjungtu (rašiniuose
dažnai pabrėžiama visi) į
tolstamumą nuo savo tautos, iš
kyla nepatogus jausmas: nema
n a u tolstąs nuo ko neįmanoma
atsiskirti, jei aš pats nepa
sitraukiu.

buvome tėvų ž e m ė s laisvės
šaukliais. Mes beldėmės į Bal
tųjų rūmų duris laiškais Kong
reso atstovams, senatoriams ir
prezidentui; mes rengėme ir
dalyvavome demonstracijose;
skaudžiai išgyvenome kartu su
pavergta Lietuva Sausio 13-ją ir
dalyvavome žuvusiųjų už Lie
tuvos laisvę pagerbimuose; ga
vome įkvėpimo iš atsilankiusių
Sibiro kankinių; nelikome abejingi k i e k v i e n a m Lietuvos
laisvės š a u k s m u i .
Beveik visi n o r i m e vykti į
tėvų žemę pirmą kartą. Neat
stumkite mūsų — juk esame
nedaloma tautos dalis! Leiskite
mums skaityti Lietuvos meilės
knygą, e s a m e to v e r t i . Leiskite
išgyventi džiaugsmo akimirkas
Pasaulio lietuvių dainų šventėje
su broliais ir sesėmis po Lietu
vos dangum.
Vida Brazaitytė
Visų grandiečių vardu
O a k Lawn, IL

D R A U G A S , a n t r a d i e n i s , 1993 m. lapkričio mėn. 9 d.

P r a n e š a m e giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š.m.
lapkričio mėn. 5 d., sulaukęs 68 m. amžiaus mirė

A.tA.
VITALIS ALKEVIČIUS

Vasario 16 gimnazijos mokiniai susipažinimo vakaronėje šių mokslo metų pradžioje.
Nuotr. M. Šmitienės

Dar skaudžiau, kai tie šmaikš
proc. nuo bendrojo nacionalinic
t a u s stiliaus, neva visus liečian„DRAUGAS" IR LIETUVA
produkto.
tieji rašiniai, vien juodai tespalKaip s u s i t a r i m o su T V F dalį,
vindami Lietuvą, — ne tik nuvi
Dabartiniu m e t u Lietuvoje
Lietuva yra pasižadėjusi vykdy
lia tėvynėje nuosaikiuosius, bet susidariusi s p a u d o s ir k i t ų
ti neinfliacinę m o n e t a r i n ę poli
užgauna i r atsakingus dar masinės informacijos priemonių
„ D r a u g o " 1993.X.9. laidoje ruosius dvejus metus labai su tiką, sumažinti biudžeto deficitą
bininkus.
p i r m a m e puslapyje išspausdin mažėjo Lietuvos bendrasis pro 1994 m. iki 1 proc. n u o B N P ,
situacija yra i t i n nepalanki
Pvz., balsai iš ten: L. Podbe- Lietuvos žmonių politinių nuo t a s straipsnis „Kiek Lietuva įsi duktas, Lietuva, vykdydama panaikinti e k s p o r t o mokesčius,
reckienės laiškas iš Vilniaus statų, v a k a r i e t i š k o s gyvense skolinusi". Skaičiai y r a gąsdi ekonomines reformas, pasiekė išplėsti p r i v a t i z a v i m ą , kad į
„Argi visi lietuviai tokie blogi?" nos, demokratijos vertybių per n a n t y s , prisimenant, kad tuos žymią pažangą.
vidutines ir d i d e l e s įmones
Nors nacionalinis produktas
š i m t u s milijonų dolerių reikės
„Draugo" spalio 19 d.; D. Marti ėmimui.
pinigus galėtų i n v e s t u o t i užsie
grąžinti, kai kuriuos visai ne vasarą stabilizavosi, manoma, nio kompanijos, s u k u r t i geresnę
naitienės i š Garliavos „Gal ir
Lietuvos spauda:
t r u k u s . K a i Lietuvos bendra kad metų bendrasis nacionali socialinių p a š a l p ų sistemą, re
neprapulsim", „Gimtojo kraš
nėra p a k a n k a m a i informaty
1
produkcija (National Product) nis produktas (BNP sumažės 15 formuoti pensijų bei bedarbių
t o " , Nr. 4 2 , spalio 21-27 d.
vi, pateikia labai mažai žinių,
Ne visi tolsta; ne visi nuo faktų, skaičių, kitokios infor neaugą, bet mažėja, kai ekspor procentų. Mėnesio infliacija pašalpų s i s t e m a s . "
t a s menkas — „skolas galės grą vidutiniškai sumažėjo nuo 24
pelnus skaičiuoja.
macinės medžiagos, žinios atrinJei Lietuvos f i n a n s i n i n k a i ,
žinti tik mūsų a n ū k a i " . Taip proc. 1992 m. iki 14 proc. 1993
A n t a n a s V a l i u š k i s kinėjamos pagal leidėjų užgai laiškuose rašo vidurinės kartos m. pirmojoje pusėje ir dėl griež p r a m o n i n i n k a i , p r e k y b i n i n k a i
das ar klaidingai suprastą nau Lietuvos profesionalai, kurių tos fiskalinės ir monetarinės ir valdžios i n s t i t u c i j o s dėtų
reikiamas p a s t a n g a s gamybai ir
dingumą;
vaikai d a r tik pradžios mokyklo politikos mažėja toliau.
KODĖL 120 DOLERIŲ?
eksportui, k a i p pvz. Estija, kuri
komentarai visuomet y r a per j e . Apie t ų paskolų p a l ū k a n a s ,
Tuo pat metu Lietuva libera
ilgi, p e r n e l y g ideologizuoti, kurios skolas gali kelis k a r t u s lizavo savo prekybą, panaikinu sustabdė u ž s i e n i o p a s k o l a s ,
Su dideliu džiaugsmu pasi
rašomi neprofesionaliai, komen padidinti, nutylima ir toliau si eksporto licencijas, sumažinu suveržė diržus ir išplėtė gamy
tikome
Lietuvos
šokių
bą, — Lietuvai n e r e i k ė t ų t a i p
tuojantys nę f a k t u s , o veikiau ieškoma naujų paskolų. ,
si tarifus ir pasirašiusi su kelio
kolektyvą „ V ė t r u n g ę " IX
toli bristi į t a r p t a u t i n i ų paskolų
spaudos leidėjų pažiūrą į juos;
išeivijos lietuvių t a u t i n i ų šokių
„Lietuvos r y t a s " (93.10.27) mis šalimis sutartis dėl laisvos jūrą iki galimo p a s k e n d i m o .
spaudoje stinga žinių iš Lietu
šventėje 1992 m. liepos 5 d.
r a š o , k a d Lietuvai paskirta 72 prekybos.
vos gyvenimo, beveik neatspin
Br. J .
Čikagoje. Pirmą k a r t ą tokiame
T V F pastebėjo, kad beveik
milijonų paskola iš Tarptautinio
dimi frykiąi, v y k s t a n t y s ne
visi gyvenamieji namai ir ne
renginyje dalyvavo laisvosios
valiutos fondo.
Vilniuje:
Lietuvos šokėjai. I š e i v i j o s
GAUSĖJA DUONOS
„Tarptautinis valiutos fondas žemės ūkio įmonės yra privati
tarptautinis gyvenimas at
jaunimas nuoširdžiai „Vėtrun
PASIŪLA
(TVF) patvirtino 72 mki. dolerių zuotos,, o bųyę kolūkiai suskilo
spindimas fragmentiškai, neob
į
normalias
žemės
ūkio
įmones.
gės" jaunimą priėmė, globojo.
kreditą padėti Lietuvos ekono
Anykščių rajono Svėdasų
jektyviai, tebesinaudojama daž
Tačiau žemė privatizuojama
„Vėtrungės" šokėjai, išvažiuo
mikos reformoms.
miestelyje trijose komercinėse
niausiai tik Rusijos naujienų
dami namo, kvietė išeivijos
Pusė kredito bus išmokėta, lėtai.
parduotuvėse
j a u g a l i m a nusi
agentūrų žiniomis;
Pasak TVF, Lietuvos 1993lietuvaičius a p l a n k y t i Lie
j e i g u p e r 17 mėnesių, t.y. iki
pirkti
trijų
k
e
p y k l ų — Anykš
praktiškai
nepateikiama
tuvą.
1995 m. kovo, Lietuva įvykdys 1994 metų programos tikslai
čių. Utenos ir Rokiškio — siūlo
jokių žinių iš išeivijos gyvenimo
Atsirado proga išeivijos jau
keletą ekonominių sąlygų, jos y r a pasiekti, kad B N P kitais
mos duonos. Iki šiol svedasiškiai
ir tuo s i l p n i n a m a s viso pasau
nimui vykti į ateinančių metų
reformos a t i t i k s t a m t i k r u s m e t a i s išaugtų daugiau kaip 4
savo valstybinėje p a r d u o t u v ė j e
lio lietuviškos bendruomenės
ruošiamą Pasaulio lietuvių
kriterijus. Kita pusė paskolos proc., sumažinti metinį infliaci
galėdavo p i r k t i t i k a n y k š t ė n ų
gyvybingumas;
b u s s u t e i k t a iškart TVF siste jos lygį iki vienaženklių skaičių
dainų šventę, vykstančią liepos
ekonominis gyvenimas atspin miniu elektroniniu pervedimu. 1994 m. pabaigai ir sumažinti kepamą duoną, k u r i buvo pras
mėnesį. Sukruto Amerikos že
dimas neobjektyviai, neinforma
Pasak TVF, nors per pasta prekybos balanso deficitą iki 8 ta ir brangi.
myno jaunimas ir noriai sutiko
tyviai, sąmoningai teikiamos
dalyvauti tokioje nepaprastoje
preferencijos „saviems" ekono
šventėje — pirmą k a r t ą vyks
minės politikos ideologams;
tančioje laisvojoje Lietuvoje.
kultūriniam, sportiniam gyve
Jaunimo tautinių ansamblių
nimui s k i r i a m a s labai menkas
vadovai gavo informacinius
dėmesys, stokoja skaičių, faktų
laiškus vasaros metu iš Pasau
ir elementarios informacijos
lio Lietuvių Bendruomenės, kad
,,Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli
KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO
apie k u l t ū r i n i u s ir sportinius
n u o namų? Ką daryt, jei aš mirčiau
visi šokėjai i r c h o r i s t a i ,
IŠTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO
renginius;
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką
važiuojantys į Pasaulio lietuvių
SKAMBUTIS GAU VISKĄ SUTVARKY
spaudoje per mažai kasdieni
daryti, jei...
dainų šventę, t u r i susimokėti
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIU?
nės n a u d i n g o s informacijos
negražinamą 120 dolerių regis
Nestebėtina,
kad
žmonės
rūpinasi
ką
(radijo, televizijos, kultūrinių
tracijos mokestį iki š.m. spalio
daryti, jei...? Mes visi esame judri
renginių, sporto renginių prog
31 d. Toliau laiške buvo aiški
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po
ramos, a k t u a l ū s komerciniai
nama, k a d surinktieji p i n i 0 .i
visą
kraštą, daugelis pensininkų gyvena
skelbimai) padedančios žmogui
bus naudojami šventės dalyvių
pensininkų
apylinkėse, toli nuo savo
kasdieniniuose rūpesčiuose;
išlaikymo bei transporto išlai
vaikų. Tačiau nenusiminkite —
nėra populiaraus laikraščio,
doms ir k t .
Mes galime jums padėti!
kuris nuosekliai propaguotų
Ir štai, gavę š.m. spalio 21-27
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų
gerąsias vakarietiško gyvenimo
d. „Gimtąjį kraštą" (nr. 42), skai
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint
būdo, krikščioniško dvasingumo
nuotolių.
tome J. Kuckailio pokalbį su
pažiūras.
*
Lietuvos kultūros ir švietimo
Kaip? Mes priklausome ,,The Inman
Išvardintieji faktai leidžia
ministru Dainiumi T r i n k ū n u
G r o u p " Amerikoje didžiausiai grupei
(„Rinksis pasaulio lietuviai"). daryti prielaidą, kad Lietuvos
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar
Dainų šventės komisijos pir žmonėms ir viso pasaulio lietu
nuvežti į bet kokią krašto vietove. Jūs
mininkas D. T r i n k ū n a s , pa viams b ū t i n a t u r ė t i laikraštį,
paskambinate mums, mes paskam
klaustas, kas l a u k i a užsienio kuris galėtų t a p t i pasaulio
biname jiems — ir viskas sutvarkyta!
lietuvių, atsako: „ J i e kelionę lietuvių dienraščiu, sujungti
Patarimas:
apsimoka patys, o jų išlaikymas Lietuvos ir išeivijos lietuvių
pastangas
ir
užpildyti
minėtą
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir
Lietuvoje: maitinimas, apgy
i
n
f
o
r
m
a
c
i
n
ę
e
r
d
v
ę
;
g
e
r
i
a
u
nuspreskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
vendinimas, kelionių po kraštą
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
propaguotų
išeivijoje
saugomas
išlaidos j a u bus mūsų rūpestis.
taupys jums ne vieną skausmo ir
ir
n
e
p
a
p
r
a
s
t
a
i
r
e
i
k
a
l
i
n
g
a
s
Bet, kiek teko girdėti, jie ketina
rūpesčio valandą.
Vakarų demokratijos tradicijas.
šiek tiek prisidėti".
Š i u o m e t u Č i k a g o j e lei
Mums, studentams ir jauni džiamas dienraštis „Draugas"
mui, nesuprantama, kodėl mū yra geras lietuviško išeivijos
PALOS HILLS
CHICAGO
sų neregistruoja dainų šventei, dienraščio pavyzdys. Bendromis
PETKUS & SON
jeigu nesumokame 120 dolerių pastangomis t o k s laikraštis ir
„duoklę". Mes t u r i m e susi galėtų tapti viso pasaulio lie
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
mokėti u ž kelionių bilietus, vizą tuvių dienraščiu.
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų
ir kitas išlaidas. Mes supran
Egidijus Vareikis
A N T H O N Y B., D O N A L D A., & D O N A L D M . P E T K U S
tame sunkią Lietuvos būklę ir
Lietuva
noriai prisidėsime a u k a , bet ne
312-476-2345
tokia a u k š t a kaina! Be to, dalis
jaunimo apsistos pas gimines ir
LEMONT
CICERO
• N a u j a u s i o s žinios iš Lietu
bus jų globojami.
vos r a n d a m o s kasdien „Drau
Būdami lit. mokyklose, mes ge".

NAUJOS PASKOLOS
LIETUVAI

KĄ DARYTI, JEI...?

Gimė š a k i ų kaime, Vilkaviškio apskrityje.
Gyveno Roseville, Michigan.
Paliko žmoną Genę, dukrą Marytę ir žentą Raymond Binkovvksi, a n ū k u s Julie ir Andrew; sūnų Joną ir marčią Leslie
Alkevičius, anūką Christopher. dukrą Rasą Alkevičiūtę; anū
k u s Jason, David ir Alex; sūnų Paulių Alkevičių. Lietuvoje
brolius ir jų šeimas: Bronių, Zigmą ir Antaną; sesutes ir jų
šeimas: Leokadiją, Marytę, Onutę, Elvyrą, Teresę ir Birutę
bei daug kitų giminių.
Rožinis ir atsisveikinimas įvyko lapkričio mėn. 8 d., H ar
ris laidotuvių koplyčioje, Livonia, Michigan. Po gedulingų šv.
Mišių Dievo Apvaizdos bažnyčioje lapkričio mėn. 9 d. velionis
buvo palaidotas Holy Sepuichre kapinėse, Southfield, Mi
chigan.
Nuoširdžiai kviečiame visus prisiminti savo maldose mūsų
mylimą Vyrą, Tėvelį, Senelį ir Brolį.
Nuliūdę: žmona, dukros, sūnūs, broliai, sesutės, marti
ir žentas.
L a i d . dir. Y o l a n d a M. Zaparackiene. Tel. (313) 554-1275

Kiekvieną vakarą taip laukiu ir ilgiuosi,
Klausausi įtemptai visų garsų...
Nubėga lengvas vėjas per viršūnes medžių —
Užsimerkiu, klausaus — bet tai ir vėl — ne Tu.

VIENERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS
A.tA.
Dipl. teisininkas
Alfas J. Simonaitis
Minint mano mylimo Vyro, mūsų Tėvelio ir Senelio, kurio
netekome 1992 m. lapkričio mėn. 4 d., mirties sukaktį, šv.
Mišios aukojamos š.m. lapkričio 13 d. 10:30 vai. ryto Tėvų
Jėzuitų koplyčioje ir Lietuvoje.
Maloniai kviečiame kolegas, draugus ir pažįstamus tą
dieną pasimelsti kartu su mumis už a.a. Alfą.
Nuliūdime: žmona Aldona, duktė Audronė, žentas dr.
A n d r i u s Gaižiūnas, vaikaičiai, Audrutė, Andriukas ir
b r o l i e n ė Adelė Simonaitienė.

M i e l a m J a u n y s t ė s Dienų D r a u g u i

A.tA.
JONUI STANKŪNUI
s t a i g a m i r u s Vilniuje, reiškiame nuoširdžią užuojau
t ą ž m o n a i dail. MAGDALENAI S T A N K Ū N I E N E I ,
s e s e r i a i N U T E I STANKŪNAITEI B O N Y ir k i t i e m s
g i m i n ė m s . Tebūna lengva Jam gimtoji Kudirkos Nau
m i e s č i o žemelė!
Tadas ir Irena Bukaveckai
Ina
Bukaveckaitė-Kurauskienė
Aldona
Bukaveckaitė-Mackevičienė

AtA.
MEČIUI BANKAUSKUI
m i r u s , jo žmonai VALERIJAI, d u k r a i D A N G U O L E I
i r ž e n t u i P E T R U I GRIGANAVIČIAMS, a n ū k u i ŠA
R Ū N U I ir jo šeimai giliausią u ž u o j a u t ą reiškia
Aldona ir Juozas Palekai
Adelė ir Juozas Plienai ir
Birutė Podienė su šeimomis

AtA
KAZIMIERAI LEONAITIENEI
m i r u s , jos mylimai dukrai LAIMAI, jos vyrui dr. PET
R U I Ž L I O B A I , a n ū k a m s - dr. A R U I , VIDUI ir DAI
N A I , j ų š e i m o m s bei a r t i m i e s i e m s r e i š k i a m e
n u o š i r d ž i ą užuojautą.
Birutė ir Juozas

Briedžiai

t'

t
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DRAUGAS, antradienis, 1993 m. lapkričio mėn. 9 d.

ČIKAGOJE IR
Literatūros ir muzikos va
karas, ruošiamas VIII Mokslo
ir kūrybos simpoziumo, įvyks
lapkričio 26 d., 7:30 v.v. (penk
tadienį), Jaunimo centro didžio
joje salėje. Bus įteiktos Lietuvių
Rašytojų draugijos ir JAV Bend
ruomenės kultūros tarybos pre
mijos. Antroje dalyje išeivijos
lietuvių rašytojų poezijos skai
tymai ir pianino rečitalis. Bilie
tai gaunami Vaznelių prekybo
je ir Pasaulio lietuvių centre
prie registracijos simpoziumo
metu.
„Grandis" — tautinis jauni
mo ansamblis 1994 m. liepos
2 d. išskrenda į Lietuvą daly
vauti Dainų šventėje Vilniuje.
Kartu su grandiečiais į Lietuvą
gali skristi šokėjų tėvai ir kiti
asmenys. Lėktuve ir viešbučiuo
se vietos ribotos. Pageidaujan
tieji kartu skristi prašomi ne
atidėliojant registruotis pas an
samblio vadovę Ireną Smieliauskienėę.
Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos biuletenyje (lapkričio
7 d.) skelbiama, kad susituokti
ruošiasi: Vytautas Rinkevičius
ir Edita Bučinskaitė, Medardas
Budreika ir Gražina Šatkutė,
Vidmantas Poškus ir Lina Ma
gei inskaitė.
x „Gimtasis
kraštas",
leidžiamas Vilniuje,
yra
plačiausiai skaitomas lietuvių
savaitraštis užsienyje. Jis dau
giausia rašo ir apie išeiviją. J a u
laikas pratęsti jo prenumeratą
ar naujai užsisakyti 1994 me
tams. Tai padaryti galima per
savaitraščio atstovą Amerikoje
Ed. Šulaitį, 1330 S. 51 Ave.,
Cicero, EL 60650. Prenumerata
49 dol. (oro paštu), 26 dol. (pa
prastu paštu).
(sk.)

x Vilniaus dailininko Al
girdo Griškevičiaus tapybos
parodos atidarymas įvyks penk
tadienį, lapkričio 19 d.,7:30 v.v.
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre. Paroda veiks iki lapkri
čio 28 d. Lankymo valandos:
šeštadieniais ir sekmadieniais
nuo 10 v.r. iki 2 p.p., antradienį,
trečiadienį, ir penktadienį nuo
6 v.v. iki 8. v.v. Informacija:
312-777-6341. Maloniai kvie
čiame visus.
(sk.)
x Lapkričio 14 d., sek
madienį, 10:30 v.r. Švč. M. Ma
rijos Gimimo bažnyčioje, Marąuette pk., bus aukojamos šv.
Mišios už Juozo Derenčiaus sie
lą. Po mišių Šv. Kazimiero
kapinėse bus š v e n t i n a m a s
paminklas. Prašome gimines ir
draugus apeigose dalyvauti.
Liūdinti Derenčių š e i m a
(sk.)

APYLINKĖSE

A.a. Vladas Būtėnas (Ramo
jus) mirė š.m. lapkričio 7 d., 9:30
vai. vakaro Christ ligoninėje
Oak Lawn, IL. Jis buvo rašy
tojas, spaudos ir radijo bendra
darbis, visuomenininkas (gimęs
1923 m. Biržų aps., Vabalininke), jau nuo praėjusios vasaros
pradžios sunkios ligos kankina
mas ir pagaliau užbaigęs žemiš
kąją kelionę.

Šiandien, lapkričio 9 d., 4
vai. po pietų, Marijos aukštes
niosios mokyklos salėje detekty
vas J. J. Bittenbinder kalbės
kaip apsiginti nuo užpuolimų.
A.a. Jonas Gintautas Stan
Visuomenė kviečiama atsilan kūnas, dail. Magdalenos vyras,
kyti ir išgirsti naudingų, nuvykęs į Lietuvą apsilankyti,
visiems svarbių patarimų.
mirė lapkričio 5 d. Vilniuje.
Palaidotas Kudirkos Naumies
Virginija Kochanskytė — tyje, šalia savo artimųjų.
aktorė, poezijos skaitovė, per
Lietuvos Vyčių 36 kuopos
duos mūsų išeivių ir Lietuvos
rašytojų eiles VIII Mokslo ir susirinkimas įvyks lapkričio 15
Kūrybos Simpoziumo ruošia d., 7:15 vai. v. Marijos Nekalto
mame Literatūros ir Muzikos Prasidėjimo mokyklos salėje,
vakare, Jaunimo centre, lap 4420 S. Fairfield. Susirinkime
kričio 26 d., penktadienyje, 7:30 kalbės Elizabeth Lunk, Illinois
v.v. Bilietai gaunami Vaznelių Prokuratūros atstovė. Jos tema:
prekyboje ir Pasaulio Lietuvių „Telemarketing" ir su tuo susi
centre Lemonte laike simpoziu jusios apgavystės. Kviečiami ir
mo.
ne vyčiai. Taip pat bus diskutuo
jami pobūvio, numatomo gruo
J A V LB C a p e Cod apylin džio 4 d. planai.
kės valdyba atsiuntė „Draugo"
reikalams 50 dol. auką. Jos iždi
J o n a s Kvietys iš Dayton,
ninkė Irena A. Jansonienė rašo: Ohio, mums rašo, jog „Draugo"
„Valdyba linki ir toliau sėkmės gauna kelis numerius iš karto
kilniame darbe". Nuoširdus arba visai negauna, nepaisant,
ačiū LB Cape Codo apylinkės kad kiekvieną vakarą dienraš
valdybai už paramą.
tis yra išsiunčiamas skaityto
jams.
„Draugo" administracija,
Ateinantį sekmadienį, lap
kai
laikraštis
nuvežamas į cent
kričio 14 d., Cicero Šv. Antano
parapijos salėje, tuoj po 11 vai. rinį Čikagos paštą, nebeturi
šv. Mišių, Cicero apylinkės LB kontrolės. J. Kvietys yra nuola
valdyba rengia cepelinų pietus. tinis mūsų laikraščio rėmėjas, ir
Kviečia visus apylinkės lietu šį kartą atsiuntė auką, mums
vius atvykti skaniai papietau palinkėjo: „Linkiu sveikatos ir
ti ir smagiai su draugais bei ištvermės „Draugo" personalui
pažįstamais praleisti popietę. jūsų sunkiame darbe ir kad ge
Pelnas bus paskirstytas pa rasis Dievulis jus laimintų".
remti dideles parapijos remon
to išlaidas ir papildyti LB
ištuštėjusį iždą.
x „Saulutė", Lietuvos naš
laičių globos būrelis, nuoširdžiai
dėkoja už aukas vargstantiems
Lietuvos vaikams: Aldona ir
Kazys Katilius a.a. Petro Steikūno atm. $50, Danguolė ir Pi
jus Bielskus bei Bronė ir Kazi
mieras Markus a.a. dr. Lee Beamer atm. $50, Rūta ir Guntis
Ozers $20, Laima Milaitis ir
Elena Pečiulis $25. Ačiū!
(sk.)

x VISUOMENĖS DĖME
SIUI! Amerikos Lietuvių Tary
ba praneša, kad š.m. lapkričio
21 d. 2:30 p . p . Balzeko Lietuvių
Kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) įvyks
politinis simpoziumas tema
„Lietuva, Latvija, Estija ir rusų
kariuomenė Pabaltijy". Simpo
ziumą rengia Amerikos Lie
tuvių Taryba. Dalyaus: am
basadorius Paul Goble, estų
atstovė Gildą Karuu, latvių
atstovas E. Krumins ir lietuvių
atstovas prof. Julius Šmulkštys.
Simpoziumo moderatorius — dr.
Jonas Valaitis, buvęs ALTO pir
mininkas. Kviečiame visus gau
siai dalyvauti.
(sk.)

Regina ir Stasys Patlabai iš
Lemonto, „Draugo" steigiamam
fondui, kaip jie rašo, „pradžiai
siunčiame 50 dol. Tikime, jog ši
tas fondas išaugs į stiprų mili
joninį, taip „Draugui" reika
lingą, fondą". Ačiū už pradinę
auką.
x Dokumentinio video fil
mo apie dr. Juozą Girnių
premjera bus šį penktadienį,
lapkričio 12 d., 7:30 v.v.
Jaunimo centro kavinėje. Filmo
autorius — A. Reneckis. Apie J.
Girnių kalbės dr. A. Darnusis.
Prieš filmą bus 22-osios metinės
foto parodos pabaigtuvės ir bus
paskelbti konkurso laimėtojai.
Vakaronę rengia Budrio Lietu
vių foto archyvas. Kviečiami
visi.
(sk.)
x ALIAS (Amer. Liet. Inž. ir
Arch. Sąj.) narių susirinkimas
ir Centro valdybos rinkimai
įvyks VIII Mokslo ir Kūrybos
simpoziumo metu, Lietuvių
centre, Lemonte, š.m lapkričio
26 d., penktadienį, 4:30 vai. p.p.,
po plenarinės sesijos „Archi
tektų įnašas į Lietuvos kultū
rą". Visi nariai kviečiami gau
siai dalyvauti.
Centro valdyba
(sk.)
x LB Lemonto apylinkės
balius įvyks š.m. lapkričio
mėn. 13 d. 6.30 vai. vak. Lietu
vių Centro didžiojoje salėje,
Lemonte. Bilietų kaina $25
asmeniui. Registracijos pri
imamos pas Liudą Kirkų (708)
598-0683 ir Gediminą Kazėną
(708) 9634)467. Po vakarienės
loterija ir šokiai. Gros orkestras
— „Žiburys". Kviečiame visus.
(sk)

TEBEŽALIUOJA GIRIA,
TEBESKAMBA „DAINAVA

A.a. Vladas Būtėnas

KNYGOS IŠ LTSC JAU PASIEKĖ LIETUVĄ
Atskirą padėkos žodį tariame už
mūsų bibliotekai skirtą lietu
viškos išeivijos spaudos siuntą,
kuri mums yra itin vertinga ir
brangi".
Prof. dr. Jonas Račkauskas iš
Lietuvos gautus „nuoširdžiau
sius pagarbos ir padėkos žo
džius" perduoda knygų ir žur
nalų aukotojams bei visiems,
prisidėjusiems prie šios siuntos
rengimo.
Šio talpintuvo pakrovime da
lyvavo garbės generalinis kon
sulas Vaclovas Kleiza, dr.
Kazys
Ambrozaitis,
dr.
Vaclovas
Šaulys,
Jonas
Dainauskas, Bronius Juodelis,
Jonas Paronis, Stasė Peter
sonienė, Ričardas Petersonas,
Česlovas Grincevičius, Ka
zys Motekaitis, Skirmantė
Jakštaitė, Osvaldas Juška, Ro
mualdas Petrauskas, Andrius
Medelis, dr. Mykolas Morkū
nas, Vytautas Mikūnas, Julius
Pakalka, Rolandas BartušiūJ a u paaiškėjo, kaip atsirado nas, Motiejus Kvedaras, Kle
tas didžiulis sunkvežimis, pra mensas Dedela. Audra Mockaiėjusią savaitę įklimpęs Švč. M. tytė, Rita Račkauskaitė, Dalia
Marijos Gimimo parapijos kie Sruogaitė, Henrieta Vepštienė,
me. Situacija paaiškino Import- Marija Paškevičienė, Jonė
Export bendrovės savininkas Liandzbergienė, Jūratė TaKastytis Latvys. Kun. K. Kuz mulaitienė, Arūnas Zailskas ir
minskas, pasiruošęs išvykti į prof. dr. Jonas Račkauskas.
Anot centro pirmininko, šių
Lietuvą, paprašė jo tarpinin
kauti, kad surastų transporto 29 krovėjų tarpe buvo daug tal
firmą, kuri pervežtų knygas ir kininkų, kurie dalyvavo ir
kitus daiktus į Lietuvą. Buvo ankstyvesnių knygų siuntų pa
susisiekta su Rush Express fir ruošime bei krovime. „Bendro
ma ir gautas sunkvežimis, kuris mis jėgomis per šiuos pirmuo
pastatytas bažnyčios kieme, kol sius septynis talpintuvus, ar tai
į jį buvo kraunami daiktai. K. su JAV Lietuvių Bendruome
Latvys tvirtina, kad jo bendrovė nės, Lietuvių fondo, ar Lietuvių
nieko bendra su tuo transportu R. katalikų religinės šalpos
neturinti, o tik atliko krikščio finansine parama, esame Lietu
nišką patarnavimą nusipelniu von nusiuntę jau per 300,000
siam „Lietuvos Bažnyčios Kro svarų ten labai laukiamos
nikų" leidėjui, kun. Kuzmins literatūros.
A r ū n a s Zailskas
kui.

VII, Lituaniskikos Tyrimo ir
studijų centro suorganizuotas
knygų talpintuvas, išsiųstas
rugsėjo 22 d., pasiekė Lietuvos
Valstybinę Martyno Mažvydo
biblioteką Vilniuje spalio 27 d.
Jame yra apie 44,000 svarų
Amerikos lietuvių ir kitataučių
suaukotos rimtos literatūros ir
periodikos.
Apie siuntos gavimą centro
pirmininkui prof. dr. Jonui
Račkauskui pranešė nacionali
nės bibliotekos direktorius dr.
Vladas Bulavas. Jis rašo:
„Stengsimės kuo operatyviau
išdalinti knygas įvairioms
įstaigoms ir organizacijoms, ku
rioms jos yra skirtos. Didžiai
vertiname triūsą centro bendra
darbių ir talkininkų, negailinčių savo laiko šių siuntų paruo
šimui, taip pat Lietuvių fondo
finansinę paramą, skirtą per
siuntimo išlaidoms padengti.

x PAGALBA LIETUVOS
ŽEMDIRBIUI.
Pristatom 6
x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa rūšių traktorius nuo 2 cil. už
saulio kraštus geriausiomis kai $1,350 iki 6 cil. už $6,200. Pasi
nomis. Skambinti: T. L e s - rinkimas įvairių padargų trak
niauskienei, TravelCentre, toriams. Turim kultivatorių (sit
i down) su visais padargais $650
Ltd., tel. 708-526-0773.
(sk) US. Lietuvos rinkos kainos
dažnai keičiasi, todėl nepatar
x Šv. Šeimos vilos tradicinis tina delsti. Siunčiam dolerius į
„Christmas Bazaar'* ivyks šeš Lietuvą ir pristatom dolerius į
tadienį, lapkričio 13 d., 9 v.r. rankas. 4% už persiuntimą +
— 3 vai. p.p., Holy Family Vil pristatymas. Siunčiant virš
x St. Petersburg Beach,
ią, 12375 Mc Carthy Rd. (123 $2.100 - 3% + pristatymas.
St.), Lemont. IL. Visi kviečiame Rašyti ar skambinti: KAIRYS Florida, netoli Pranciškonų
ateiti, pabendrauti, užkasti, pa BALTIC EXPEDITING Vytui koplyčios, parduodamas 2 mie
žaisti žaidimus, įsigyti kalė ar Genei Kairiams, 517 Fruit- gamųjų „condo", su baldais, arti
dinių puošmenų ir dovanų ir land Rd., Stoney Creek, On- jūros. Prieinama kaina, dėl
paremti Šv. Šeimos vilos senelių tario. Tel. (416) 643-3334, Fax: greito pardavimo. Skambinti
vakarais (216) 943-0910; savinamų išlaikymą.
416) 643-8980.
ninkai-realtors.
(sk.)
(sk)
(sk)
x TALPINTUVAI
per
Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui —
TRANSPAK siunčiame kas sa
vaite. Pinigai pervedami dole
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.
riais. Skubiems siuntiniams —
Čekius rašyti:
AIR CARGO. Muito nėra.
DRAUGAS
Transpak, 2638 W. 69 St.,
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
Chicago, IL 60629, tel. 312Aukos vra nurašomos nuo Federalinio mokesčio.
436-7772.

(sk.)

„Dainavos" tautinio meno an
samblis jau nuo seno siejamas
su daina „Kur giria žaliuoja".
Traukdavo „Dainava" šią dainą
prie muz. Stepo Sodeikos, vėliau
— Petro Armono ir kitų dirigen
tų vadovaujama, kol daina įga
vo tarytum ansamblio himno ta
patybę. Todėl gera buvo sekma
dienį, lapkričio 7 d., Jaunimo
centre vėl išgirsti dainaviečius
užtraukiant: „Kur giria žaliuo
ja, ten mūsų namai..." Nors
mažai ankstesniųjų dainaviečių
belikę iš anų laikų, tačiau daina
nuskambėjo jautriai ir galingai.
Apskritai visas „Dainavos"
koncertas sekmadienį, anot vie
no susižavėjusio klausytojo,
„buvo kaip šviežio, gaivaus vėjo
pūstelėjimas į Čikagą".
Ypač pozityvus reiškinys, kad
Čikagos ir apylinkių publika
suprato vienintelio, išeivijoje
likusio, tautinio ansamblio
svarbą ir minių miniomis su
plaukė į Jaunimo centrą. Jau
seniai tokios eilės grūdosi prie
bilietų, o salėje reikėjo pristati
nėti kėdžių, kad kaip nors žmo
nes sutalpintų. Prisimenant,
kad jie susirinko pasiklausyti
ne svečių iš Lietuvos ar iš kur
kitur, o savo vietinio meno vie
neto, tai jau sveikintinas
mostas, turėjęs suteikti ir
„Dainavos" ansambliečiams šil
tą jausmą.
Publika neapvylė dainaviečių,
o jie, savo ruožtu, susirinkusiųjų
į koncertą. Jau pati pradžia
visus maloniai nuteikė, kai iš
salės galo pro abejas duris įžy
giavo ansambliečiai, linksmai
dainuodami „Sveiki gyvi, svete
liai". Tai, be abejo, jaunojo an
samblio vadovo muz. Dariaus
Polikaičio „išmislas" (kaip ir
pats koncerto pavadinimas
„Unt tevelia dvarą").
Buvo koncerte ir daugiau to
kių malonių „naujovių" —
keitėsi vyrų, moterų bei mišrus
choras, dainavo ansamblio
kamerinė grupė, publiką žavėjo
sol. Audronė Gaižiūnienė. Tik
Algimantas Barniškis buvo
staigios ligos „sučiuptas" ir
dalyvauti negalėjo. Smagu an
samblyje matyti daug jaunimo,

ATVYKSTA ĮDOMŪS
SVEČIAI
Susitikimas su Egidijum Bič
kausku, Lietuvos Seimo pir
mininko pavaduotoju, ir Stasiu
Kašausku, Lietuvos politikos
savaitraščio „Atgimimas" vy
riausiu redaktoriumi, įvyks
ateinantį penktadienį, lapkričio
12 d. 7:30 v.v. Jaunimo centro
mažojoje salėje.
Egidijaus Bičkausko diskusi
nė tema bus „Šių dienų Lietu
vos politinės aktualijos", ypač
pabrėžiant organizuoto nusi
kalstamumo problemą. Egidijus
Bičkauskas vra Prevencinio su

kuris darniai derinosi prie
vyresniųjų, ansamblio „vetera
nų". Tai geriausias įrodymas,
kad meilė lietuviškai dainai
peržengia k a r t ų skirtumus.
Akin krito nepaprastas choro
paklusnumas dirigentui, todėl
rezultatai puikūs — net ir pa
prastos liaudies dainos (kon
certas beveik išimtinai ribojosi
liaudies dainomis), visiems
daug kartų girdėtos, skambėjo
šviežiai, darniai. Iš viso mišrus
choras atliko 10 dainų ir vieną
— „Tėviškės medžiai" (žodž. K.
Bradūno, muz. J. Štarkos) kar
tu su soliste. Labai gerai, kad
sol. A. Gaižiūnienė, kaip ir vi
sos dainavietės, buvo pasipuo
šusi
gražiais
tautiniais
drabužiais ir derinosi prie bend
ros koncerto nuotaikos vaizdo.
Moterų choras padainavo „Kle
vų žydėjimą" (žodž. S. Gedos,
muz. J. Juozapaičio), „Kas ber
nelio pamislyta"; vyrai — „Ant
kalno karklai", o kamerinė
grupė, susidedanti daugiausia
iš jaunimo, sutartinę „Aviža
prašė", „Tykus vakars" ir „Aš
pasėjau linelį". Sol. A. Gai
žiūnienė pradžioje atliko 4 liau
dies dainas, o vėliau — vėl ke
turias — mūsų kompozitorių
kūrinius. Jos dainavimas buvo
entuziastingai
publikos
sutiktas, o dainaviečiams ir jų
dirigentui Dariui Polikaičiui
klausytojai sukėlė tikrai griaus
mingas ovacijas, išprašydami ir
„bisų" (kurių vienas kaip tik
buvo pamiltoji „Kur giria ža
liuoja"). Chorui ir solistei akom
panavo Ričardas Šokas.
Programai pasibaigus, an
samblio pirm. Danguolė Ilginytė visus pakvietė į kavinę
pasižmonėti, pasivaišinti ir
pabendrauti su dainaviečiais.
Žinome, kad apie šį koncertą
bus plačiau parašyta, bet sku
bame pasidalinti džiaugsmu,
kurį šaltą, vėjuotą sekmadienio
popietę suteikė „Dainava" ir
lietuviškoji visuomenė, gausiai
susirinkusi į Jaunimo centrą
ir įvertinanti mūsų pačių kul
tūrinės veiklos pastangas.
D. Bindokienė

laikymo įstatymo autorius. Įsta
tymas buvo priimtas Lietuvos
Seime, daugiausia jo pastan
gomis. Seimas yra sudaręs spe
cialią komisiją kovai su organi
zuotu nusikalstamum, kurios
pirmininku jis ir yra išrinktas.
Vėliausioje viešosios nuomo
nės apklausoje, kurias regulia
riai praveda Lietuvos radijo ir
televizijos sociologinių tyrimų
skyrius, Egidijus Bičkauskas
stovi pirmoje vietoje tarp Lie
tuvos politiniame gyvenime da
lyvaujančių asmenų.
Šios apklausos duomenimis,
pirmasis politikų penketukas,
pagal absoliutaus teigiamo įver
tinimo punktus, Lietuvos visuo
menės akyse atrodo taip; 1. E.
Bičkauskas +28.1, 2. V. Adam
kus +25.2, 3 A. Brazauskas
+25.2, 4. N. Medvedevas +18.7,
5. S. Lozoraitis +18.6.
Rašytojas Stasys Kašaukas
kalbės tema „Spaudos kova su
augančiu nusikalstamumu Lie
tuvoje". Jo neseniai išleistoje
knygoje „Leisk, Viešpatie, nu
mirti" plačiai aprašomi kankin
tų ar enkavedistų nusikaltimus
mačiusių prisiminimai. Stasys
Kašauskas buvo jau šiuo metu
pastatytos Rainių kankinių
koplyčios idėjos iniciatorius.
Marija ir Balys Raugai, Delran, N J, atsiuntė 100 dol.
„Draugo" išlaidų sumažinimui.
Jiems nuoširdžiai dėkojame.

Šių dienų knygnešiai, Čikagos ir apylinkių lietuviai, pakrovė 44 000 svarų knygų į Lituanistikos
Tyrimo ir studijų centro suorganizuotą VII talpintuva rugsėjo 22 d.

A d v o k a t a s Gibaitis
6247 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60629
T e l . 1-312-776-8700
Virš 20 metų praktikos
ilinėse ir kriminalinėse bylose

