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Švedija neliks neutrali
Baltijos šalių atžvilgiu

Žinios iš Lietuvos — Elta

Lietuva turi
nedelsiant pareikšti
norą stoti į N A T O

Stokholmas, Švedija, lapkri
čio 26 d. (Elta) — „Apgalvota
politika, padedanti išvengti
konfliktų, yra geriau, negu
siųsti švedų kareivius į Lie
tuvą", pasakė Algirdas Bra
zauskas spaudos konferencijoje
Stokholme po savo pokalbio su
Švedijos ministru pirmininku
Carl Bildt. Lapkričio 25 d. prez.
A. Brazauskas buvo nuvykęs
dviejų dienų vizitui į Švediją.
Spaudos konferencijoje žurna
listai klausė Lietuvos preziden
to, ką jis mano apie Carl Bildt
praėjusią savaitę pasakytą
kalbą, kurioje Švedijos prem
jeras pareiškė mintį, jog Švedija
neliks neutrali, jeigu Baltijos
šalims iškiltų karo pavojus. „Aš
„Aš labai geros nuomonės apie
šią kalbą, bet Švedijai nereikės
siųsti kareivių į Lietuvą. Tai
būtų pats blogiausias scenari
jus. Geriausia vykdyti tokią po
litiką, kuri padeda išvengti
konfliktų", pasakė A. Brazaus
kas.
Carl Bildt savo ruožtu užtik
rino, kad Švedija ateityje nebe
bus tokia abejinga Baltijos šalių
interesams, kokia ji buvo praėju
siais dešimtmečiais. „Mes labai
suinteresuoti stabilumu ir pa
žanga Baltijos regione", pasakė
C. Bildt, „mes prisidėsime prie
tos preventyvinės politikos, apie
kurią kalba prezidentas Bra
zauskas, ir remsime pažangą ir
demokratizaciją Rusijoje".
Prezidentas Brazauskas kriti
kavo naująją Rusijos karinę
doktriną, bandančią įtraukti
Lietuvą ir k i t a s Baltijos
valstybes į vadinamąjį „artimąjį
užsienį". „ P a s a k y m a s 'ar
timasis užsienis' prieštarauja
pats sau. Mums nepatinka nei
toks pasakymas, nei tai, ką jis
reiškia" pabrėžė prezidentas.
Tačiau dėl Baltijos valstybių
geopolitinės padėties Algirdas

Brazauskas, kaip ir kiti Baltijos
šalių politikai, vis dėlto nesijau
čia labai saugūs. „Mes suinte
resuoti kolektyviniu saugumu
ir orientuojamės į Vakarų gyny
bos sistemą", pasakė Lietuvos
Vilnius, lapkričio 26 d. (Elta) niuje, E l t o s korespondentas
prezidentas. Jis pripažino, kad
— Tėvynės Sąjungos (Lietuvos pasikalbėjo su ilgalaikiu VLIKo
Lietuva, kaip ir daugelis kitų
Rytų Europos valstybių, nori su
Konservatorių) pirmininkas Vy veikėju, S e i m o n a r i u ir Seimo
artėti su NATO, kad NATO yra
tautas Landsbergis ir sąjungos Užsienio r e i k a l ų komiteto pir
labai svarbi organizacija Vi
valdybos pirmininkas Gedimi mininku d r . K a z i u Bobeliu.
durio Europos tautoms.
nas Vagnorius paragino Algirdą
Į klausimą, i š k u r ir kokie
Švedijos ministras pirmi
Brazauską nedelsiant pasiųsti pavojai L i e t u v o s nepriklau
ninkas Carl Bildt savo ruožtu
NATO šalių užsienio reikalų somybei g a l i grėsti dabar, K.
pažadėjo vėl iškelti klausimą
ministrams politinį pareiškimą Bobelis a t s a k ė : „Labai rimtas,
dėl Rusijos dalinių išvedimo iš
apie Lietuvos valstybės valią realiai potencialus pavojus šian
Estijos ir Latvijos. Po kelių
jungtis į NATO su prašymu pri dien — Rusijos šovinistai, at
dienų Carl Bildt Murmanske
imti.
virai s k e l b i a n t y s savo imperi
turi susitikti su Rusijos užsienio
„Mes esame įsitikinę", rašo nius t i k s l u s . K o l visiškai ne
reikalų ministru Andrėj Kozyma atvirame laiške Respublikos įsitvirtins Rusijoje demokra
rev. Po to Carl Bildt vyks į
prezidentui, „jog pareiškimas tinės jėgos, kalavijas viršum
Maskvą ir ten taip pat susitiks
apie nedvejojamą Lietuvos pasi Lietuvos t e b e b u s . Apsaugoti
su kai kuriais Rusijos politiniais
Rusijos gynybos ministras Pavel Gračev (kairge) i&akė naująją Rusijos gynybos doktriną, kurioje
rinkimą turėtų didelės politinės nuo jo gali t i k t a i integracija į
vadovais.
Baltijos šalys vadinamos „artimuoju užsieniu", o Rusijos karinės pajėgos, reikalui esant, net ir
reikšmės. Deklaruodama apsis Vakarų k o l e k t y v i n i o saugumo
jėga ginsiančios tose šalyse gyvenančių rusų teises. Su juo yra generolas Konstantui Kobec (vidury)
Lapkričio 25 d. vakare prezi
prendimą Lietuva neliktų pavo sistemas. N e a t m e s t i n a ir Balti
ir Rusijos ginkluotų pajėgų vadas Jevgenij Šapošnikov.
dentas Brazauskas susitiko su
jingai neaiškioje geopolitinėje jos šalių s a v i t a r p i o pagalbos,
Švedijos Socialdemokratų parti
būsenoje. Ji įeitų į grupę tokių pirmiausia gynybos srityje, su
jos pirmininku Ingvar Karlson,
šalių, kaip Lenkija, Čekijos Res tartis".
savo laiške užtikrino prezi
kuris informavo apie politinę ir
publika, Slovakija, Bulgarija,
dentą, kad į jo pareikštus
K a l b ė d a m a s apie ekonomi
ekonominę padėtį Švedijoje,
Rumunija, Vengrija, kurios jau nius pavojus Lietuvos nepri
argumentus bus atsižvelgta
pasakė, kad yra už dar glaudes
oficialiai pareiškė apie savo klausomybei, K. Bobelis nurodė
artėjančiame NATO viršūnių
nį Baltijos jūros šalių bendra
norą jungtis į NATO ir tuo įgijo Rytų ž a l i a v a s ir energetiką.
.»susitikime.
darbiavimą.
sąlygiškai didesnę politinę ap „Anaiptol j ų neatsisakydami, o,
Su NATO ambasadoriais buvo
Penktadienį Švedijos Preky
saugą, ne mažiau reikalingą ir atvirkščiai, n u s t a t y d a m i abipu
bos
taryboje įvyko prezidento
kalbama
ir
apie
Rusijos
karinę
Vilnius, lapkričio 25 d. (Elta) basadorius su savo laiško
Lietuvai".
Brazausko
susitikimas su šios
siškai n a u d i n g ą prekybą, vis — Prezidentas Algirdas Bra NATO vadovui pagrindinėmis doktriną. Prezidentas pažymėjo,
šalies verslininkais. Atviro po
NATO šalių užsienio reikalų dėlto privalome, ir kuo greičiau, zauskas lapkričio 24 d. susitiko mintimis bei Manfred Woer- kad ją dar sunku vertinti,
kalbio metu Algirdas Brazaus
neturint
oficialaus
teksto.
ministrai gruodžio pradžioje rasti a l t e r n a t y v ą Vakaruose", su valstybių — Europos Bendri nerio atsakymu, kuriame pa
kas ypač akcentavo Lietuvos,
parengs darbotvarkę 1994 metų pabrėžė j i s .
jos ir NATO narių — ambasado brėžiama, kad „vykstantys Tačiau Brazauskas atkreipė
kaip tilto tarp Rytų ir Vakarų
sausio 10 d. įvyksiančiam
Korespondento paklaustas, ar riais, akredituotais Lietuvoje. NATO adaptacijos procesai turi dėmesį į tai, kad sprendžiant
rinkų, padėtį ir geras galimybes
NATO šalių viršūnių susitiki Amerikos L i e t u v i ų Taryba, Susitikime dalyvavo Didžiosios tikslą sukurti tokią jungtinę pagal kai kuriuos duomenis,
, Vakarų verslininkams iš Lietumui. Jame, be kita ko, bus Pasaulio L i e t u v i ų Bendruo Britanijos, Prancūzijos, Vokieti saugumo erdvę, kuria galėtų naujoji Rusijos karinė doktrina
i vos pasiekti Rytų rinkas, pa
svarstomi NATO santykiai su menė t u r i r e a l ų poveikį Lietu jos, Italijos, Danijos, JAV, būti tvirčiau garantuotas visų kelia susirūpinimą tokioms ša
brėžė poreikį užsienio investi
tomis Vidurio Europos šalimis, vos politiniam gyvenimui, Ka Norvegijos ir Turkijos diplo Europos valstybių, įskaitant lims, kaip Lietuva, kurios vykdo
torių
pagalba perprofiliuoti
kurios oficialiai pareiškė savo zys Bobelis pasakė: „Tiesioginio matai.
Lietuvą, saugumas bei terito nepriklausomą politiką ir ieško
stambias
Lietuvos pramonės
kelių integruotis į NATO, susi
norą įeiti į NATO. Praleisti šį poveikio, g a l i m a s dalykas, ne
Prezidentas Brazauskas prita rinis vientisumas".
įmones.
Ypač
efektyvios in
laiką, rašoma laiške, būtų po tiek j a u d a u g . Bet šių organi rė NATO šalių pastangoms iš
NATO generalinis sekretorius rūpinimą.
vesticijos, pažymėjo prezidentas,
litikos veiksmas, tačiau, deja, zacijų į t a k a savo šalių vyriau plėsti saugumo zoną visoms
būtų į energijos ir šilumos tau
neigiamos politikos.
sybėms b e i s p a u d a i , kada Lie Europos šalims ir palankiai ver
pymą skatinančias technologi
tuvos r e i k a l a i sprendžiami tino JAV pasiūlymus „partne
jas Lietuvoje. Jis taip pat
Kaliningrado
tarptautinėse organizacijose ar rystė vardan taikos". Tokie
stebėjosi, kodėl Švedijos bankai
d e militarizavimas — b ū t i n a ba iškyla kokios nors kitokios pasiūlymai atitinka ir Lietuvos
neatidaro savo filialų Lietuvoje.
sąlyga tranzitui p e r Lietuvą paramos j a i klausimas, neabejo poziciją, ir mūsų interesus.
Vilniuje — tarptautinė Po to prezidentas Algirdas
tina".
Prezidentas pabrėžė: „Lietuva
Brazauskas atvyko į Švedijos
batų ir tekstilės
Tikimasi, kad iki Naujųjų
Plačiau apsistojęs ties pilie yra suinteresuota pasirašyti su
Vilnius, lapkričio 25 d. (Elta) 3.000 rublių - 50 kartų (rublis
parlamentą — Riksdag, kur
metų Rusija pateiks sutarties tybės k l a u s i m u , Kazys Bobelis NATO partnerystės ir bendra — Socialdemokratų frakcija pa- prilyginamas penkiasdešimčiai
susitiko su Švedijos parlamen
paroda
dėl jos kariuomenės tranzito į p a r e i š k ė į s i t i k i n i m ą , kad darbiavimo gynybos srityje su teiks Seimui įstatymo projektą centų); santaupų dalis nuo 3,001
Vilnius, lapkričio 23 d. (Elta) to vadove Ingegerd Troedsson.
Kaliningrado sritį per Lietuvos Pilietybės į s t a t y m a s artimiau tartį, numatant ilgainiui NATO dėl dalinio gyventojų santaupų iki 5,000 rublių — 20 kartų — Lietuvos parodų centre „Li- Lietuvos delegacija apžiūrėjo
teritoriją projektą. Lietuva, savo siu metu b u s pataisytas. Užsie narystės perspektyvas".
perkamojo pajėgumo atstatymo, (rublis prilyginamas dvidešim- texpo" atidaryta 2-oji tarp Riksdag rūmus, prezidentas
ruožtu, irgi ruošia tokį doku nyje g y v e n a n t y s lietuviai, tapę
Prezidentas informavo am Jis bus alternatyvinis Gedimino čiai centų); santaupų dalis virš tautinė tekstilės ir avalynės pasirašė garbės svečių knygoje.
mentą, pasakė valstybinės de Lietuvos piliečiais, aktyviai basadorius, kad šią Lietuvos Vagnoriaus siūlomam įstatymo 5,001 rublio — 10 kartų (rublis įrenginių ir gaminių mugė Parlamento rūmuose buvo su
rybų su Rusija delegacijos vado dalyvaus formuojant aukščiau poziciją perduoti NATO gene bei LDDP pateiktam Seimo nu- prilyginamas dešimčiai centų), „Baltic Shoe Plūs Textile 93" rengti priešpiečiai, kurių metu
vas Virgilijus Bulovas spaudos sius v a l s t y b ė s organus, rinks raliniam sekretoriui Manfred tarimo projektams dėl santaupų
Savo ruožtu, kai kurioms šių Joje dalyvauja daugiau kaip Algirdas Brazauskas ir Inge
konferencijoje.
Seimą ir g a l ė s būti renkami į jį. VVoerner y r a įpareigotas Lie kompensavimo. Apie tai spau- santaupų dalims, priklausomai šimtas firmų iš devyniolikos pa gerd Troedsson pasakė kalbas.
Lietuvos ambasadoje Stokhol
Lietuva, anot jo, šiuo reikalu Tačiau š i u o atveju jiems netu tuvos gynybos ministras Linas dos konferencijoje pranešė nuo jų sumažėjimo laiko, siū- saulio valstybių, jų tarpe Vo
netrukus pradės konsultacijas rėtų būti t e i k i a m o s privilegijos, Linkevičius. Jis šiomis dienomis Seimo narys Vytenis Andriu- loma taikyti papildomus koefi- kietijos, Italijos, Austrijos, me, prezidentas Brazauskas su
sitiko su Lietuvoje akredituo
su kitų šalių ekspertais ir, pavyzdžiui, i š anksto garan su darbo vizitu lankosi NATO kaitis.
cientus.
Suomijos, Didžiosios Britanijos
tais Filipinų. Europos Bendri
galimas dalykas, su NATO pa tuotas vietų skaičius šalies par vyriausiojoje štabo būstinėje
Infliacijos metu 1991-1992
Santaupų perkamojo pajėgu- ir kitų.
jos,
Belgijos. Olandijos, Pana
reigūnais. Pirmieji konsul lamente. R e n k a m i jie turėtų Briuselyje.
metais gyventojų santaupos, mo daliniam atstatymui socialBeveik tris ketvirtadalius mos, Urugvajaus, Kanados,
tantai, tikriausiai , bus danai. būti kaip i r visi kiti kandidatai:
Prezidentas supažindino am- laikytos taupomosiose kasose, ir demokratai siūlo panaudoti firmų dalyvių sudaro Lietuvos Egipto, Graikijos ir Meksikos
„Mes norime", pasakė Bulovas, atvažiuok, apsigyvenk ir kandi
draudimo įmokos nuvertėjo dau- privatizacijos fondo pinigines lengvosios pramonės įmonės. ambasadoriais, reziduojančiais
„kad būtų pasiektas abiems datuok k i e k t i k nori.
valstybės kūrėjai, o ne griovėjai, giau kaip 100 kartų. Iš dalies jas lėšas, palūkanas už valstybinį Šalies lengvoji pramonė per pir Stokholme. Po pietų ambasado
šalims priimtinas susitarimas,
Kitas d a l y k a s , jeigu vyriau kaip, kartodamas Goebbels pro kompensuoti buvo pažadėta įve kapitalą ir dividendus už vals muosius nepriklausomybės je prezidentas susitiko su Lie
tačiau pagrindinės sąlygos — sybė m a n o , k a d tikslinga pa pagandą, teigia antisemitinės dant litą, tačiau pažadas neiš tybės turimas Lietuvos ūkio metus nukentėjo mažiau, negu tuvių Bendruomenės Švedijoje
nacionalinio saugumo garantijų kviesti d i r b t i jos struktūrose jėgos, tarp jų ir kai kurie laik tesėtas.
kitos šakos, lėčiau mažėjo ir pro atstovais.
subjektų akcijas.
— jokiu būdu neatsisakysime". išeivijoje g y v e n a n č i u s lietuvius raščiai.
dukcijos gamybos apimtys, nes
Buvęs ministras pirmininkas
Prezidento vizito Švedijoje
Vieno iš tokių garantijų Lie — tai jau jos reikalas. „Beje, ma Atidarymo iškilmėse kalbėjęs Gediminas Vagnorius pasiūlė
per pastarąjį dešimtmetį 70% metu nebuvo pasirašyta jokių
tuvos delegacijos vadovas laiko nyčiau, š i a galimybe ji galėtų Josifas Šapyra pasakė, kad jas visiškai kompensuoti už pri
buvo atnaujinti technologiniai sutarčių. Išvykdamas į Švediją,
Nori bausti laiku
Kaliningrado srities deli- pasinaudoti j a u dabar: juk, kovose už Lietuvos nepriklau vatizuojamo valstybinio turto
įrenginiai, kurie daugiausia prezidentas žurnalistams pasa
nesusimokančius
mitarizavimą. Šią problemą p a v y z d ž i u i , Latvijoje bene somybę dalyvavo apie 4,000 lėšas. Šis projektas beveik
įsigyti Vakarų šalyse, išliko kė: „Aš noriu su Švedijos va
būtina spręsti tarptautiniame keturi a r p e n k i ministrai yra iš žydų. Daugiau kaip 300 jų mėnuo svarstomas Seime. Jo
New Yorkas, lapkričio 23 d. žaliavų gavimo ir produkcijos dovais aptarti tolesnio bendra
lygyje. Dabar jau pradėta ją jos išeivijos. Ir nieko, košės apdovanoti ordinais ir meda daugumos nuomone, tai sukeltų — Jungtinių Tautų Generalinės realizavimo ryšiai. Todėl mugės darbiavimo galimybes politinėje
kelti tarptautinėse organizaci negadina, g a l n e t atvirkščiai", liais. Jo tėvą, „Lietuvos žydų naują milžinišką infliacijos Asamblėjos Penktame komitete rengėjų nuomone, Lietuvos fir ir ekonominėje srityse". Lie
jose. Virgilijus Bulovas sakė, kad pasakė K a z y s Bobelis.
karių, dalyvavusių Lietuvos Ne šuolį. LDDP ^akcija pasiūlė lapkričio 19 d. vyko diskusijos mų gaminiai nepadarys gėdos tuva, pasakė Algirdas Brazaus
jo žiniomis, šiuo metu per Lietu
priklausomybės atvadavime" prarastas lėšas kompensuoti dėl galimų priemonių JT finan lyginant jas su mugėje daly kas, norėtų, kad Švedija ir
vos teritoriją į Kaliningradą
P a g e r b t i ž y d a i s a v a n o r i a i sąjungos steigėją ir pirmąjį daugiausiai vienkartinių iš sinei padėčiai gerinti. Kaip pra vaujančių Vakarų firmų pro toliau teiktų paramą didinant
Ignalinos atominės elektrinės
negabenama jokia karinė tech
vadovą. Izaoką Šapyrą, pir mokų pavidalu socialiai rem neša Lietuvos Misija Jungti dukcija.
kūrėjai
nika, daugiausia siunčiamos
mosiomis hitlerinės okupacijos tinoms žmonių grupėms.
nėms Tautoms, šiose diskusijose
Mugės metu ne tik bus ieš darbo saugumą. Todėl į kelionę
jis pakvietė atominės energe
statybinės medžiagos ten sta
Socialdemokratai
siūlo Lietuvai atstovauja Misijos pa koma gamybos partnerių, pro
Lapkričio 26 d. Vilniuje atida dienomis nacių pakalikai nu
tikos specialistą akademiką
tomiems karininkų butams, r y t a p a r o d a „ Ž y d ų karių šovė gatvėje.
dukcijos tiekėjų, bet ir įvyks
visiškai naują
variantą, tarėjas Darius Sužiedėlis.
Jurgį Vilemą.
taip pat maisto produktai.
Pasitarime dėl dabartinės JT seminarai „Baltijos šalių teks
Greta daugelio reikšmingų pavadinę jį daliniu santaupų
sąjungai — 6 0 " . J ą parengė
Lietuvos V a l s t y b i n i s Žydų Mu dokumentų parodoje eksponuo perkamojo pajėgumo atstatymu. finansinės krizės Šiaurės valsty tilės ir avalynės pramonės per
Bobelis: Išeivijos a t s t o v a m s ziejus. A t i d a r y d a m a s parodą, jama ir prezidento A. Smetonos Prarastos santaupos, jų nuomo bės ir Austrijos atstovas pasi spektyvos ir investicijų panau
KALENDORIUS
neturi būti garantuotos
muziejaus direktorius, Lietuvos rankraščio faksimilė. Šiame ne, turėtų būti didinamos, tai sakė už tai, kad būtų įvedamos dojimo galimybės", „Tekstilės,
vietos Seime
n e p r i k l a u s o m y b ė s atkūrimo rašte apie žydus savanorius kant šiuos koeficientus: san priemonės nubausti valstybes, rūbų medžiagų ir spalvų povei
Lapkričio 30 d.: Šv. Andrie
akto s i g n a t a r a s , seimo narys kalbama, kad jie yra ištikimai taupų dalis iki 2,000 rublių — kurios laiku nesumoka nario kis žmogui", vyks firmų gami jus apaštalas; Justina, LinksIšvakarėse VLIKo įkūrimo E m a n u e l i s Zingeris pažymėjo, tarnavę gimtajam kraštui, nesi 100 kartų, t.y. pritaikant šių mokesčių JT biudžetui. Debatai nių pristatymas, bus demons muolė, Vytartė.
metinių paminėjimo lapkričio kad žydai, k a r t u su kitais šalies gailėdami savo sveikatos ir santaupų rublį vienam litui; dėl finansinės padėties tęsis ir truojamos mados ir naujausi
G r u o d ž i o 1 d.: Natalija,
drabužių modeliai.
27 d. Menininkų rūmuose Vil g y v e n t o j a i s b u v o Lietuvos nebijodami pavojaus gyvybei.
santaupų dalis nuo 2,001 iki kitą savaitę.
Eligijus, Butigeidis, Šile.

Brazauskas palankiai vertina
JAV siūlomą NATO
partnerystę'

Socialdemokratai siūlo dar
vieną projektą santaupoms
kompensuoti

r DRAUGAS

DRAUGAS, antradienis, 1993 m. lapkričio mėn. 30 d.
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UŽSLĖPTA AGRESIJA
D. DEGĖSYS, M.D.
Karai tarp tautų ir valstybių,
rasinė neapykanta, teroras
miesto gatvėse, nesantaika šei
mose, tai yra šių laikų kasdie
ninės žinios ir nemalonios gyve
nimo apraiškos, išplaukiančios
iš žmogaus agresyvumo. Agresi
jos simptomai yra įvairūs. Kai
kuriais atvejais žmogus gali net
nesuprasti, kad jo veiksmai yra
agresyvūs. Trankymas durimis,
daužymas kumščiu į stalą, balso
kėlimas diskusijose, daužymas
automobilio vairo, nekantriai
laukiant besikeičiančios eismo
šviesos, tai vis akivaizdžiai
matomos agresijos apraiškos.
Agresijos atveju organizmas
mobilizuoja tiek psichines, tiek
fizines jėgas vienam arba kitam
tikslui pasiekti. Jeigu žmogus
taip sukauptą energiją vienokiu
arba kitokiu būdu išeikvoja, tai
po tokio išeikvojimo organizmas
palaipsniui pereina į normalų
psichinį ir fiziologinį stovį be
didesnių organizmui neigiamų
pasekmių. Trenkdamas kumš
čiu į stalą, žmogus išleidžia
agresijos energiją ir, jeigu
daugiau nebūna erzinamas, nu
siramina.
Tačiau ne visada žmogus gali
pagal savo norą taip sukauptą
energiją išeikvoti. Tarnautojas,
nemėgdamas savo viršininko,
bet, bijodamas netekti darbo,
turi slėpti savyje viršininkui
turimą agresijos jausmą. Tokiu
būdu jis savo organizmą laiko
nervinės įtampos stovyje, lygiai,
kaip žmogus, dirbantis jam ne
mėgstamą darbą, bet dėl ekono
minės būklės negalintis jo
mesti. Visą laiką jis turi savyje
užslėptą agresijos jausmą, kuris
pamažu pradeda graužti jo svei
katą. Taip besitęsiančios įtam
pos atveju organizme susidaro
fiziniai ir cheminiai pakitimai,
kurių įtakoje visas organizmas
pradeda negaluoti. Kraujuje at
siranda didesni adrenalino ir
ACTH kiekiai. Adrenalino įta
koje širdis pradeda greičiau
plakti, kraujo spaudimas pakyla
ir laikosi pakilęs tol, kol
užslėpta agresija tęsiasi. Širdis
pradeda greičiau plakti, medžia
gų apykaita paspartėja, deguonio pareikalavimas padidėja.
Tokiai būklei ilgiau besitęsiant,

organizmas išsieikvoja, ir žmo
gus pradeda sirgti. Padidėjęs
ACTH kiekis sukelia virškina
mojo trakto negalavimus, pvz.,
skrandžio, dvylikapirštės ir
storosios žarnos kraujuojančias
žaizdas. Sveiką širdį turintis
žmogus agresijos atveju nervinę
įtampą gerai pakelia, bet as
muo, turintis susiaurėjusias
širdies koronarines arterijas,
tokios nervinės įtampos metu
gali staigiai mirti.
Pykčio, ginčo arba muštynių
metu adrenalino kiekis orga
nizme staigiai padidėja. Pakilus
kraujospūdžiui, širdis tokio
krūvio nepakelia ir nustoja pla
kusi. Gana dažnai žmonės,
kurie turi susiaurėjusias
koronarines širdies arterijas,
įsivėlę į barnius arba muštynes,
staiga miršta, muštynėms net
neprasidėjus. Todėl žmonės su
siaurėjusiais širdies korona
riniais indais t u r i vengti
agresyvių veiksmų, sukeliančių
nervinę įtampą.
Nuolatiniai galvos skausmai
irgi dažnai yra užslėptos agresi
jos pasekmės. Silpnesnę nervinę
sistemą turintieji gali gauti ner
vinius ir psichinius sutrikimus
— depresija, kuri gali baigtis
savižudybe.
Dauguma žmonių žino, su
pranta ir jaučia, kada jų
organizme atsiranda agresinės
energijos įtampa, bet jie tokios
energijos išsiveržimus gali kon
troliuoti, netapdami destruk
tyviais individais. Tie, kurie yra
impulsyvūs ir savo agresijos
slopinti nepajėgia, arba tie,
kuriuos užslėpta agresija ka
muoja, turi ieškoti medicininės
pagalbos. Dažnai tokiais atve
jais užslėptos agresijos problema
gali būti lengvai išspręsta, sura
dus tokiam asmeniui darbą ar
ba kitokias pareigas, kur jis
savo sukauptą energiją gali po
zityviai panaudoti.
Jaunimo agresijai išsilieti
sportas ir organizacinė veikla
yra gana efektingos priemonės.
O kitiems, sunkiai prisitaikan
tiems, raminantieji vaistai ir
psichinė pagalba yra priemonės
išlaikyti pusiausvyrą šio pasau
lio kasdienybėje.

LIETUVOS MEDIKAMS
REIKALINGIAUSIAS APARATAS
Regėjimas yra didžiausias
Žmogaus turtas. Jį praradus,
savo paskirties nebegali atlikti
ir kitos kūno dalys. Apie akių
gydymą Lietuvoje mūsų spaudo
je yra daug rašęs dr. Linas Sidrys, šios srities specialistas,
didelis talkininkas Lietuvos of
talmologijos pagerinimui.
„Lietuvos ryto" 1993.XI.16
laidoje Ramunė Lazauskaitė
aprašo bėdas, kurios spaudžia
Lietuvos oftalmologijos medi
kus.
„Keli Kauno akių klinikos
medikai, užbaigę dienos darbus,
jau ne pirmą savaitę vaikšto po
įvairias firmas ir organizacijas,
prašydami paremti pinigais. Va
liuta reikalinga įsigyti lazeri
niam aparatui YAG, kurio gali
mybes šią vasarą pademosntravo medikai iš Amerikos. Minėtu
aparatu per tris dienas Kaune
jie be kraujo ir skausmo išope
ravo, grąžindami regėjimą, 150
ligonių.
„Operacija trunka tik 10 se
kundžių, — papasakojo Kaune
esančios Akademinės akių kli
nikos gydytoja J ū r a t ė Neverauskienė, - ir po to žmogui
nereikia net nedarbingumo la
pelio".
Antrinė katarakta - labai pa

plitęs akių susirgimas. Kasmet
Respublikoje drumstas akies lę
šiukas pašalinamas pustrečio
tūkstančio žmonių - ir pusei jų,
o vaikams — 90 proc.. po kurio
laiko liga pasikartoja — išsi
vysto antrinė katarakta. Už
sienyje ji iškart „prašaunama"
lazeriu, o pas mus žmogus yra
pasmerktas dar vienai sudėtin
gai, skausmingai ir rizikingai
operacijai.
„Tai ką kauniečiai pavadino
Amerikos gydytojų stebuklu, sako gydytoja J. Neverauskienė,
- mokame daryti ir mes. Aš pati
dirbti lazeriniais aparatais
mokiausi Švedijoje, Italijoje,
Maskvoje, tačiau mūsų bėda,
kad Respublikoje nėra nė vieno
minėto aparato".
Akademinės akių klinikos
kreipėsi į Lietuvos sveikatos ap
saugos ministeriją, kuri sutiko
duoti 30 tūkstančių dolerių,
tačiau aparatas kainuoja dvi
gubai brangiau, todėl medikams
beliko prašyti turtingų ar šiaip
gailestingų žmonių pagalbos.
Visus savo rėmėjus oftalmologai
žada gydyti be eilės ir p; šo pa
skelbti specialių sąskaitų apara
tui pirkti numerius: Lietuvos
valstybinio komercinio banko
Kauno skyriuje Nr. 141210

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs
DRAUGO prenumerata mokama ii anksto
USA
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol)
U.SA. savaitinis (šešt. laida)
Kanadoje ir kitur (šešt. laida
U.SA dol.) savaitinis
Armonikos ansamblio nariai, v i e š ė d a m i Čikagoje ir Lemonte, pasisiūlė j t a l k ą Lithuanian Mercy Lift darbuotojams, kai reikėjo iš Š v . Kryžiaus ligoninės į talpintuvą pakrauti dovanotą medi
cininę įrangą. Iš kairės: Antanas J o n u š a s , Pitras Jokubauskas iš LML, Jonas Ališauskas ir Stasys
Liupkevičius.

PREKYBA ŽMONIŲ ORGANAIS
Tobulėjant medicinos tech
nikai, įmanoma atlikti vis
daugiau nuostabių, sudėtingų
operacijų, apie kurias prieš pus
šimtį metų tebuvo galima skai
tyti mokslinės fantazijos kny
gose. Chirurginiu būdu jau
įmanoma pakeisti daug susidė
vėjusių ar ligos sugadintų
žmogaus kūno dalių, persodi
nant net tokius pagrindinius
organus, kaip širdį.
Tačiau kyla ir problema: nėra
pakankamai tų atsarginių or
ganų, kad būtų galima paten
kinti visus, laukiančius gauti
inkstą, širdį, akį ir pan. Nepai
sant dažnų paraginimų ir prašy
mų, kad žmonės įsijungtų į or
ganų aukojimo programą (žino
ma, po mirties), vis tiek paklau
sa yra keliskart didesnė už pavartotinų žmogaus kūno dalių
kiekį. Jau pradedama baimin
tis, kad gali atsirasti ,juodoji
rinka", prekiaujanti nelegaliu
būdu įsigytais žmonių organais,
galbūt net nužudant pagrobtą
asmenį, kad jo kūno dalis galėtų
parduoti ligoninėms. Spėlioja
ma, jog gali išsivystyti panašus
verslas, kaip vagiant gerus,
naujus automobilius, kad juos
išardytų ir dalis parduotų
mašinų taisytojams.
Pagal Reuters fOttavva, Canada) žinių agentūrą, tokia pre
kyba žmonių organais jau šiuo
metu sėkmingai klesti kai ku
riuose kraštuose, ypač netur
tingose Pietų bei Centrinės
Amerikos šalyse ir... Rusijoje.
Britų-kanadiečių pastangomis
Kauno akademinėms klinikoms
ir Švedijoje - Landskrona Sparbank
account
no
82149-463202443/8".
Ta 30,000 dolerių suma nėra
taip didelė, kad jos neįmanoma
padengti Lietuvos milijonie
riams. Tokią sumą medikai
galėtų sutelkti ir išeivijoje.
Br. J.

buvo paruoštas dokumentinis
filmas apie prekybą žmonių
kūno dalimis ',,The Body Parts
B u s i n e s s " ) . Teigiama, kad
organų pardavimas už tvirtąją
užsienio valiutą sukūrė naują
kapitalistų klasę Rusijoje. I šį
„verslą" įvelti ne tik lavoninių
darbuotojai, laidotuvių direk
toriai, bet ir kai kurie Maskvos
chirurgai. Viena rusų bendrovė
pasirašė sutartį pristatyti savo
kitataučiams klientams 600
inkstų, kiekvieną po 20,000 dol.
Klientų tarpe yra Vokietija, Ita
lija ir Izraelis. Specialūs agen
tai Anglijoje. Italijoje, Turkijoje
ir kitur, prižada ligoniams, kad
Maskvoje jiem s gali be jokio lau
kimo įsodinti naują inkstą tik
už 80,000 dol. Norinčiųjų at
siranda nemažai.
Be to, organai ir kitos žmonių
kūno dalys reikalingos įvai
rioms laboratorijoms ir medi
cinos mokykloms. Dokumentai
patvirtinę, kad viena Rusijos
bendrovė jau parūpinusi klien
tams 700 inkstų, širdžių ir plau
čių, 1,400 kepenų, 18,000
thymus liaukų, 2,000 akių ir
nemažai kitų organų.
Iš kur jie gaunami? Geriau
sias „sandėlis" yra Rusijos
lavoninės, perpildytos niekam
nereikalingais lavonais. Dau
gelis rusu dėl labai sunkių
ekonominių gyvenimo sąlygų
neįstengia tinkamai palaidoti
savo artimųjų ir atiduoda mi
rusius į valdiškas lavonines.
Tuo būdu lavonai tampa valsty
bės nuosavybe.
Nors lavonų kūno dalių pavo
gimas kai kam sukelia šiurpą,
kur kas baisesni dalykai nutin
ka n e t u r t i n g u o s e p a s a u l i o
kraštuose, kur žmogaus gyvybė
yra „pigi", o benamių, skurdžių,
niekam nepriklausančių žmo
nių (suaugusių ir vaikų) pilni
didžiųjų miestų užkampiai. Jau
yra susekta, kad Argentinoje.
Hondūras. Brazilijoje ir kitose
Pietų ar Vidurio Amerikos vals-

DAINUOJ ANTIS
PENSININKAS
Buvęs New Yorko gyventojas
Juozas Nakutavičius, daug me
tų dainavęs Alekso Mrozinsko
kvartete, šiuo metu pensininkauja Floridos vakarinia
me pajūryje. Neseniai sugrįžo iš
daugiau negu 3 mėnesius truku
sių gastrolių Lietuvoje, aplan
kęs ir dainavęs kartu su Jūra
te ir Arvydu Vilčinskais Nido
je, Palangoje ir Šventojoje. Kon
certavo Kaune, Panevėžyje,
Šiauliuose, Utenoje, Skuode ir
kituose miestuose.
Kauno Dainų Slėnyje dalyva
vo Telemaratono koncerte, kurį
perdavė televizijos stotis ir dvi
radijo stotys. Koncerte dalyvavo
30 dainininkų bei dainininkių,
nedideli ansambliai ir orkestrai.
Visi dalyviai priklausančius at
lyginimus 6kyrė Cernobilio
aukoms — sergantiems vėžiu
vaikams gydyti. Gausi minia,
Nakutavičiui pasisakius, jog jis
kilęs iš Kauno priemiesčio Šan
čių, plojo ir šaukė skanduodama
„Šan-čiai!"
Lietuvoje populiarios estradi
nės ir šokių dainos, todėl Nakutavičiaus anksčiau įdainuotos
dvi kasetės „Dainuok ir šok" ir
„Naktis be mėnulio" buvo gro
jamos per Lietuvos Radijo laidą,
pavadinimu „Dainų vitrina".
Ten pat su J. Nakutavičium bu
vo pasikalbėjimas. Kaune Laistybėse yra pagrobiami vaikai
kaip tik dėl organų persodinimo
rinkos. Argentinoje pasitaikę,
kad kai kurie avarijų aukų
organai išimami dar prieš mirtį,
arba sunkiai sužeistieji net ne
mėginami gelbėti, nes jie būna
paskirti kaip organų davėjai.
Minėtojo filmo tikslas — paro
dyti jau klestinčią nelegalią
prekybą kūno.dalimis ir užkirsti
tolimesnį kelią piktnaudojimams, ypač persodinimų, labo
ratoriniu tyrimų ir kosmetikos
gamybos srityje.
D.B.

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba

vės alėjoje esančioje „Plokšte
lės" krautuvėje Juozo įdainuo
tos kasetės mielai perkamos.
Teko Nakutavičiui dainuoti ir
prie Kauno Marių, švenčiant
Jonines, nors per visą koncertą
žliaugė smarkus lietus ir daly
viai bei klausytojai buvo kiau
rai permirkę. Lietuvoje Juozas
įdainavo dvi naujas kasetes:
,.Užburtos akys", daugiausia
senųjų „šlagerių" melodijos,
dainuotos nepriklausomybės
laikais Sabaniausko ir kitų dai
nininkų, ir „Traukinys į jaunys
tę" — su Vilčinskais. Plokšteles
aranžavo muz. Mindaugas
Tamošiūnas ir Arvydas Vil
činskas.

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS
CHIRURGĖ PODIATRĖ
Carrozza Foot Clinlc
3918 W. 63 St.
Chicago, IL
Tel. 312-284-2535
Pirmd., antrd., ketvd.
1 v. p.p.—7 v.v.
Šeštd. 9 v.r—12
Valandos susitarus

$50

$30

$25

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą

Turiu pastebėti ir atitaisyti
neteisingą informaciją kasetėje
„Užburtos akys" — parašyta,
jog „Kaip sapnuoja žemė" žo
džiai parašyti mano, bet iš
tikrųjų aš nesu jų autorius.
Juozas Nakutavičius šiuo me
tu yra vienintelis lengvosios
muzikos dainininkas, pritaikąs
melodijas vyresnio amžiaus gra
žių melodijų mėgėjams.
Andrius Mironas
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
166 East Superlor, Sulta 402
Valandos pagal susitarimą
Tol. — (1-312) 337-1285

Kab. tol. (312) 585-0348;
Roz. ( 3 1 2 ) 7 7 9 - 5 5 3 3

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd St.
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
6-9: antr 12-6; penkt 10-12. 1-6
K a b . tol. ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES L I G O S
7 7 2 2 S. Kodzlo A v o . .

C h i c a g o , III. 8 0 6 5 2
Cardlac Olagnotis. Ltd.

Marquotto Modlcal Buildlng
I DALIA E. CEPELE, D.D.S.
6132 S. Kodzlo
7915 W. 171st
Chicago, IL 60629
' Tinley Park, IL 60477
Tol. ( 3 1 2 ) 4 3 6 - 7 7 0 0
(708) 614-6871
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Kab. 312-735-4477;
|Raz. (708)2454)067; arba (708)246-6581

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. E. DECKYS

Namų (708) 584-5527

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. M L (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p P-7 v v antrd 12 30-3 v p p
uečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p .
penkt ir seštd 9 v r -12 v p p
•132 S. K»<r*l» Ava., Chicago
(312) 778-6949 arba (312) 489 4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS^LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W 55th St.. Chicago. IL
Tol. (312) 476-2112
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
Tol. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą
Tol. kaMnoto Ir buto: (708)852-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth A v o . , Cfcoro
Kasdien 1 iki 8 v v
šskyrus trec šešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5835 S. Pulaski R d . , Chicago. IL
Tol. 312 585-1955
172 SchtHor St., Elmhurat. IL 60126

708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-634 1120

Lietuvon ak I ujų <tsi<
i\<ya p
—nu/p
o>
toju«**»»
.KL..4
jie gali klausytis. Š.m. rugsėjo 12 d. prel V Balčiūnas (viduryje) Panevėžio k ū d r o j e šventė 6 0
metų kunigystės sukakti Iš kairės matyti katedros k l e b o n a s prel. Juozas Antanavičius; dešinėje
- krašte - naujasis marijonų provinciolas k u n . D o n a l d Petraitis, MIC, tuo metu viešėjęs
Panevėžyje

metams Vį metų i1 mėn.
$25
$45
$80
$30
$50
$90
$25
$30
$45

ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kodzlo, Chicago, III.

Tai. (312)925-2670
1185 Dundaa Avo., Elgln, III. 6 0 1 2 0
Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roborta Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave
Tol. (708) 596-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadžio
Vai antr 2-4 v p.p ir ketv 2-5 v p p
šeštd pagal susitarimą
Vizitai apmokami Medicare
Kablnato tol. (312) 776-2680
Namų 708-448-5545
Priklauso Holy CrOSS ir
Palos Commumty ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archor Ava. (prie Austm)
Valandos pagal susitarimą

Tol. (312)585-7755
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarttan Modlcal ContorNaporvlllo Campus
1020 E. Ogdon Ava., Sulta 310,
Naporvlllo IL 60563
Tol. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą
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DR. PETRAS ŽLIOBA

skirtas nuo Vokietijos tik nedi tenkinti prašo: 1.1 tojau panai Lietuvos dalis, dabar vadinama
delis Mažosios Lietuvos šiaurry kinti senąją muitų sieną ir Kaliningrado sritimi, būtų
tinis ruožas, esantis dešiniajame atkelti ją prie Nemuno linijos, įjungta į Lietuvos valstybę. Da
Nemuno krante, patį kraštą pavedus tą naują sieną Lietuvos bartinis srities okupantas,
JONAS DAINAUSKAS
laikinai perduodant Anglijos, valstybės muitinių kontrolei ir teroru, žudynėmis, trėmimu
Prancūzijos, Italijos bei Japo josios kariuomenės apsaugai; 2. išnaikinęs tos žemės gyventojus
Nuo amžių lietuviškos žemės, 150,000. Mes gyvename Klaipė nijos žiniai. Atsisakymas tuoj tuojau pavesti geležinkelius, autochtonus, kraštą vien gink
Su pagrindu stebimės drąsa žemes. Tačiau ne lietuviai! Ga Mažosios (Prūsų) Lietuvos, dos, Šilutės, Tilžės, Ragainės, pat perduoti Klaipėdos kraštą paštą, telegrafą ir telefonus lo „teise" valdantis, ypač savo
tų, kurie Kovo 11 d. išdrįso lima sakyti, kad nuo istorijos gyventojų lietuvių tarpe, ypač Pilkalnės, Stalupėnų, Goldapės, Lietuvai buvo aiškinamas tuo, bendrajai Lietuvos susisiekimo ginklų didžiulių „atsargų"
pradėti „pelės kovą su dramb seniausių laikų ėjo kova dėl per 1885 m. Tilžėje įsteigtą Įsrutės, Darkėmių, Vėliavos, kad, esą, Lietuvos valstybė dar administracijai; 3. tuojau paves sukoncentravimu toje srityje,
liu". Ne tik mes, bet ir visas upių žiočių ir sąsiaurių. Vokie „ B i r u t ė s " draugiją, brendo Gumbinės, Tapjavos ir Labjavos nepripažinta teisiškai. Lietuvoje ti Lietuvos valstybei naudotis šiandieną sudaro mirtiną
pasaulis tuo stebėjosi. Dabar ne čiai, vykdydami savo „Drang Mažosios Lietuvos lietuvių apskrityse. Du tūkstančius tuomet siautėjo bermon Klaipėdos uostu ir Nemuno sro grėsmę Lietuvos valstybės
apie tai rašysiu, bet noriu ! nach Osten", Vyslos, Nemuno ir tautinė sąmonė ir tautinis sąjū metų mes buvome šio krašto tininkai, vyko kovos su bolše ve". Posėdyje dalyvavo Valsty nepriklausomybei. O bet kokie
paryškinti, kad tai nebuvo pir Dauguvos žiotyse įsitaisė, o dis. 1918 m. rudenį paaiškėjus, vietos gyventojai (senbuviai) ir vikais, taip pat su lenkais dėl bės prezidentas, visi V. Tarybos „kariniai transportai" iš Rusi
mas atvejis, kuomet lietuviai mūsų D.L.K., kuri buvo laiko jog Vokietija karą pralaimėjo, maždaug prieš 600 metų Vilniaus krašto. Su tuo rišosi nariai, Ministrų kabinetas, jos per Lietuvą Kaliningrado
išdrįso prieš imperinę galybę ma to meto didvalstybe, dėl ne veiklesni „Birutės" draugijos vokiečių kryžiuočių ordinas mus lenkų intrigos — bet kuriuo Vyriaus, kariuomenės vadas, o sritį, ar atgal parodo, kad
stoti. Mes beveik užmiršome, jog žinomų tikslų brovėsi į Juodą nariai suprato, kad ateina atskyrė nuo mūsų tėvynės — Di keliu Lietuvą įjungti į Lenkiją. taip pat — Anglijos, Prancūzijos, Maskvai toji sritis yra „replės",
1918 m. lapkričio 30 dienos aktu ją jūrą, bet nesistengė apvaldy laikas Mažąją Lietuvą atskirti džiosios Lietuvos. Mes išsau
1919 m. gruodžio mėn. pabai JAV, Olandijos ir Latvijos padedančios ir toliau Lietuvą
Prūsų Lietuvos tautinė Taryba ti Nemuno žiočių. Tas menta nuo Vokietijos ir susijungti su gojome savo kalbą, savo savi goje Lietuvos Valstybės Taryba atstovai, kurie dalyvavo ir turėti savo „globoje".
viešai pareikalavo, kad Mažoji litetas, atrodo, pas mus dar ir Didžiąja Lietuva. 1918.XI.16 d., tumą ir kultūrą ir jaučiamės esą gavo iš M. L. Tarybos prane iškilmingame priėmime.
Lietuva būtų prijungta prie dabar yra išlikęs.
tai yra praėjus vos penkiom die vieningi su broliais Didžiojoje šimą, kad Prūsų Lietuvių Susi
Prancūzijos pastangos užtik
Didžiosios Lietuvos. Tie nu
Mūsų istorijos labirintuose be nom po Vokietijos kapituliacijos Lietuvoje. Mes jaučiamės esą vienijimas ir atskirto nuo r i n t i Lenkijai hegemoniją BAŽNYČIA SUSIRŪPINUSI
KAIRIŲJŲ PERGALE
tarimai ir yra žinomi kaip „Til veik neįmanoma susigaudyti. (ir pirmosios Lietuvos valstybės neišskiriami su jais surišti ir Vokietijos Klaipėdos Krašto
Pabaltijy apvilko Klaipėdos
žės aktai". Kadangi Lietuva Pirmoji gudiška knyga buvo vyriausybės sudarymo), Tilžėje energingai, visomis priemonė Politikos komisija yra nutarę
klausimą prolenkiška skraiste.
Lenkijos Katalikų Bažnyčia
tuomet Vakarų pasauliui buvo išspausdinta Vilniuje, o lietuviš įvyko lietuvių susirinkimas — mis kovosime prieš atskyrimą pasiųsti į Valstybės Tarybą savo
Lietuva atsistojo prieš dilemą: išreiškė tam tikrą susirūpinimą
dar visai nežinoma sąvoka, tai ka Karaliaučiuje. Tais laikais mitingas, kuriame buvo įsteigta nuo Didžiosios Lietuvos ir prieš atstovus: daktarą V. Gaigalaitį,
„arba, sudėjus rankas, pasyviai
Vakarų alijantai tuo net pati lietuviškos apšvietos centras ,,Prūsų Lietuvių
T a u t o s tolimesnį pasilikimą Prūsijos ūkininką J. Štrėkį, ūkininką K. laukti, kol išmuš dvyliktoji kairiųjų, anksčiau buvusių ko
munistinių jėgų pergale rinki
kėti negalėjo. Niekas tuomet ne buvo ne Vilniuje, bet Mažojoje Taryba". Susirinkimo prezi valdžioje. Mūsų šūkis gali būti Lekšą ir pavaduotoju jiems ūki
valanda, arba, paėmus inicia muose. Kaip Vokietijos katalikų
galėjo net įsivaizduoti, kad buvę Lietuvoje. Tad ir nenuostabu, diumą sudarė V. Gailius, E. tik „Atsiskirti nuo Vokietijos!". ninką M. Jankų. Valstybės
tyvą į savo rankas, stoti į žūt žinių agentūrai KNA rugsėjo 20
Vokietijos gyventojai norėtų kad joje buvo parašyta ir iš Simonaitis ir J. Vanagaitis. Mes labai prašome padėti mūsų taryba nutarė tuos atstovus ko
būtinę kovą dėl lietuvių jūros". d. Varšuvoje pareiškė Lenkijos
jungtis prie Lietuvos, kuri buvo spausdinta knyga, pirmoji at Susirinkimo paskelbtame atsi siekimams, kad galėtumėme optuoti į L. Valstybės Tarybą.
Lietuviai pasirinko antrąjį
„tamsi ir juoda".
kreipusi ir pasaulio dėmesį. šaukime buvo pasakyta, kad visam pasauliui parodyti kaip Siekdama užmegzti su Mažosios kelią. Tilžės akto žodžiai kitokio Vyskupų konferencijos sekreto
rius vyskupas augziliaras TaKristijono Donelaičio „Metai" „Prūsų Lietuvos gyventojai barbariškai vokiečiai pasielgė Lietuvos Taryba artimesnius sprendimo nebuvo numatę.
To sąjungininkai visai nega turbūt ir dabar tebėra Vaka
deusz Pieronek, Bažnyčiai rinki
lietuviai reikalauja lietuvių su mumis" (J. Vanagaitis. „Ko santykius, V. Taryba 1920.11.10
Didelis tarptautinės teisės minėje kovoje nepavykę savo
lėjo suprasti. Jie negalėjo su ruose geriausiai žinoma lietu
gyvenamas žemes atskirti nuo vos keliais", Klaipėda, 1938, p. d. pasiuntė šios Tarybos narį J. žinovas, Hagos Tribunolo
prasti, kad tai buvo genties viškos tematikos knyga. Mažoji
abejonėmis kairiųjų partijų
Vokietijos ir M.L. priglausti prie 157).
Šerną ir P. Klimą, kaip užsienio teisėjas, Vytauto Didžiojo
kraujo šauksmas, kad „Mes Lietuva yra davusi daug žmo
atžvilgiu įtikinti rinkėjų. Savo
Lietuvos". 1918.XI.30 d. toji
1919.IV. 18 d. raštu Versalio reikalų viceministrą į Klaipė universiteto rektorius prof. rinkimams skirtame ganynorime būti viena tauta!" Bet nių, kurie nusipelnę lietuviškai
Taryba paskelbė šitokį nuta Taikos konferencijos pirmi dą, kad aptartų visas aplin Mykolas Roemeris, 1934 metais
tie „Tilžės aktai" vis tik prisi minčiai ir raštijai. Palyginus su
rimą: „... mes, lietuviai, čionai, ninkui G. B . Clemenceau M. L. kybes, kuriomis tektų vadovau nagrinėdamas Versalio Taikos tojiniame laiške vyskupai ne
dėjo prie to, kad bent dešinysis Didžiąja Lietuva, kurią buvo užPrūsų Lietuvoje, gyvenantieji, Taryba pateikė reikalavimą, tis, jungiantis Didžiajai ir Maža sutartį, pabrėžė, kad „Klaipėdos norėję vienpusiškai pasisakyti
Nemuno kratas buvo atskirtas gožusi gili naktis ir priespauda,
prieš kairiąsias partijas. Tačiau
sudarome šito krašto gyventojų kad Prūsijos „Bezirk Litauen", jai Lietuvai.
krašto priskyrimas Lietuvai buvę aiškiai pabrėžta, kad
nuo Vokietijos. „Dabar tie aktai Prūsų Lietuvoje vyko gyva Lie
daugumą, reikalaujame, rem Rytprūsių lietuviškos žemės iki
1920.111.20 d. L. Valstybės buvo grindžiamas nacionaliniu
ir Mažosios Lietuvos klausimas tuviška veikla. Op! op! Kas ten?
damiesi Vilsono paskelbta Tau Labguvos upės, tai yra Įsrutės, Tarybos posėdyje visi keturi M. principu, kad tai ne pralai dabar kandidatuojantiems eksyra beveik visai užmirštas, o Nemunėli!.. Kai Lietuvoje buvo
komunistams per 45 jų valdymo
tų paties apsisprendimo teise, Gumbinės, Darkėmių
ir L. Tarybos atstovai buvo koop mėjusios Vokietijos teritorijos metus nepavykę išpildyti savo
dabartiniai Lietuvos diplomatai ir tamsu, ir juoda, tokiais žo
priglaudimo Mažosios Lietuvos Goldapės sritys, būtų priskirtos tuoti į L. Valstybės Tarybą. V. apkarpymo, dovanojimo ar gro
kalba, apie „gerus Lietuvos ir džiais iš Ragainės ir Tilžės A.
prie Didžiosios Lietuvos. Visi prie Lietuvos respublikos. Tas T. sekretorius J. Šernas perskai bimo padarinys, bet svarbus ekonominių pažadų.
Rusijos kaimyninius santy Vištelis-Višteliauskas šaukė
Lenkijos kultūros dienų ren
savo parašu šitą pareiškimą pri reikalavimas pirmiausia buvo tė M. L. Tarybos 1920.11.21 d. tarptautinės teisės atkūrimas...,
kius", nors prieš karą kiek miegančią tautą, kad ji pabustų
ginyje
Vienoje lenkų filosofas ir
imantieji pasižada visas savo jė paremtas Rytprūsių evangel. aktą:
nes ir ilgiausiai trukęs na
vienas, bent pradžios mokyklą ir nusikratytų ją kaustančių
kunigas
prof.
Jozefas
gas už įgyvendinimą minėtojo parapijų 1719 metų surašymo
„ P r ū s ų Lietuvių Tautos cionalinio principo laužymas ne Tischneris, komentuodamas
baigęs žinojo, kad Lietuva bend ledų.
siekio pašvęsti. Tilžėje, lapkričio duomenimis.
Taryba, kaip vienintelė rinkto gali įsisenėjimu jo sugriauti, kol simpatijas
rų sienų su Rusija neturi. Iš kur
komunistams,
mėn. 30 d. 1918 metų, Prūsų
Aušrininkas
A.
Višteliauskas
ji ir įgaliotoji atstovė lietuvių, šalies žmonės nėra patys savo pasakė, jog pagrindinė šio
ta „kaimynystė" atsirado? Tik
Greta
viso
to,
1919.1.13
d.
Lietuvių Tautos taryba". Pasi
kurie pagal Versalės taikos su tautybės išsižadėję". Tada reiškinio priežastis esantis liau
ar galime tais „diplomatais" buvo taip paveiktas tos lietu
rašė: J. Vanagaitis, V. Gailius, prasidėjus Versalio Taikos
viškos
nuotaikos,
kad
Ragainę
tartį atskirtajame nuo Vokie Roemeris taip pat rašė: „.Ver dyje įsitvirtinęs požiūris, kad
stebėtis, jeigu jie neturėjo, iš kur
M. Jankus, M. Deivikas, M. konferencijai, Lietuva pa
įsivaizdavo
būsimosios
Lietuvos
tijos Nemuno krašte sudaro salio sprendimas užgavo lietu „duona ir laisvė" esą nesuderi
žinių pasisemti? Jeigu paimsi
Banaitis, A. Smalakys, K. reiškusi norą dalyvauti toje
sostine.
Kraštas,
iš
kurio
spau
gyventojų daugumą, susirinkusi vius skaudžiu Mažosios Lietu nami dalykai: „Mūsų krašte
me A. Šapokos „Lietuvos istori
P a u r a , M. L y m a n t a s , D. konferencijoje. Vasario 16 d.
dos
draudimo
metu
sklido
į
Lie
Klaipėdos mieste savo posėdyje vos padalijimu, kurio mes tikima: jei mes būsime laisvi,
ją", tai 578 psl. 3 skiltyje „Klai
Kalniškys, F . Zubaitis, K. lietuvių delegacija, drauge su
tuvą
lietuviškas
spausdintas
žo
1920 m. vasario 21 d. vien užmiršti negalime. Mes anek gyvensime be duonos, taigi jau
pėdos krašto prijungimas" — nei
Kiupelis, E. Jogamastas, J. latvių bei estų delegacijomis, at
dis,
dabar
yra
virtęs
mūsų
miru
balsiai nutarė: pareikšti savo suotos Mažosios Lietuvos — geriau turėti duonos negu
vienu žodžiu „Tilžės aktai" nėra
Arnašius, J. Lėbartas, L. Dei vyko į Paryžių. Tą pačią dieną
siųjų
žeme.
Nebegirdėti
Op!
op!
valią ir reikalavimą, idant tas Tilžiškės Lietuvos išsižadėti laisvę". Kunigo žodžiais, darbi
paminėti. O jeigu rankų nenuvikas, J. Užpurvis, J. Gronavas, Lietuvos delegacija įteikė
Kas
ten?
Nemunėli!
Iš
viso
nei
nuo senų senovės lietuvių tau negalime ir į Mažosios Lietuvos ninkijos tarpe nėra rinkos ūkio
leisime ir bandysime žinių
M. Mačiulis, E. Bendikas, M. Taikos konferencijos pirmi
lietuviško
žodžio,
nei
dainų
ten
surasti „Lietuvių Enciklopedi
ninkui G. B. Clemenceau notą, tos gyvenamas ir prieš jos norą vokietininkų triukšmą, kurį jie šalininkų. O juk ekonominė
Reidys,
V.
Didžys,
J.
Juška,
J.
atplėštas kraštas, kurs ir eko kelia dėl mūsų teisės laimėjimo situacija Lenkijoje nebuvusi
joje", tai XXXI-mame tome. psl. nebegirdėti. Taip pat neberasiMargys, K. Lėkšas. T.y. tą aktą prašydama prileisti Lietuvą
me
Ragainės,
Tilžės
ir
Tolmin
nomijos atžvilgiu sudaro su Klaipėdos krašte, mes turime ..tokia jau bloga", kokią ją
196 rasime: „Prūsų Lietuvos
pasirašė 24 M.L. veikėjai. Tai prie konferencijos darbų. Ne
kiemio
nerasime.
Iš
lietuviškų
Lietuva vieną organingą viene atsakyti tvirtu mūsų teisės vaizdavę komunistai. Žmonės,
Tautinė Taryba įst. 1918.XI.16.
buvo
Mažosios
Lietuvos gavusi atsakymo, Lietuvos dele
kaimų,
kuriuose
dar
1944
m.
va
tą, tuojau neatidėliojant būtų balsu, reikalaujančiu grąžinti ir Tischnerio įsitikinimu, pa
Ji 1918.XI.30 T. paskelbė dekla
„Vasario 16-tosios dienos" gacija kovo 17 d. kreipėsi į
sarą
sklido
lietuvių
kalba,
telikę
raciją, kad M. Lietuvos nori at
Wilsoną, kuriam išdėstė savo vėl sujungtas su Lietuva į vieną likusią pagrobtą mūsų tautos prasčiausiai norėję „turėti dau
aktas.
tik
griuvėsiai.
Kapines
ir
tas
siskirti nuo Vokietijos ir susi
reikalavimus, o kovo 24 d. bendrą valstybę ir gautų ben palikimo dalį".
giau", o daugelis negalėję
sunkiai
begalima
surasti.
Kraš
jungti su D. Lietuva".
pasiuntė konferencijos pirmi drai ginti bei tvarkyti savo
Tie prof. M. Roemerio 1934 pakelti, ,,kad darbininkų klasė
1918
m.
pabaigoje
M.L.
Tary
tas, iš kurio į Lietuvą sklido
bai pasisekė perduoti į Daniją, ninkui antrą notą, kuri aiškiai nepriklausomą tautinį, politinį metų žodžiai dėl Mažosios nebevaidina
visuomenėje
Taigi reikia būti tikrai „rašto šviesos spindulys, dabar yra vi į Kopenhagą, žinią apie tą MLT iškėlė lietuvių gyvenamų Prū ir ekonominį gyvenimą... Šiuo Lietuvos (Užnemunio dalies) pagrindinio vaidmens".
pelei", kad tas eilutes enci siškoje tamsoje ir Lietuvos už nutarimą. Tada laikraštyje sų sričių revindikaciją. Tačiau metu, kreipdamasi į Santarvės susijungimo su Lietuvos valsklopedijoje rastumėme. Išeitų, mirštas. Nemunas nebeskiria „Koebenhavr" buvo paskelbtas Lietuvos delegacija į kon valstybes ir jos atstovus, tybe šiandieną turi dar didesnės
kuriems yra pavesta laikinai svarbos, negu 1934 metais.
jog „Tilžės aktai" nenusipelno lietuviškų žemių, bet, Lietuvos šitokio turinio M.L. Tarybos ferenciją nebuvo įleista.
• Kaip parašyti laišką, kad
valdyti tas kraštas, Prūsų Lietu Šiandieną jau aišku, jog Lietu- jis pasiektu 6.000 žmonių? Atatskiro skirsnio. Kiekviena tau „diplomatų" žodžiais, tai siena atsišaukimas: „Mūsų, prūsų
Deja,
Versalio
Taikos
su
ta stengiasi užsitikrinti išėjimą su „kaimynine Rusija".
lietuvių, Prūsijoje yra 200,000, tartimi (28 ir 99 str.), kaip lietu vių Tautos Taryba ekonomi vos valstybės saugumui būtina, siųsti jį į „Draugo" laiškų
niams gyventojų reikalams pa- kad nors toji maža Mažosios skyrių...
J u o z a s Žygas o likusioje Vokietijoje dar
į jūrą ir apjungti savo etnines
vių gyvenama žemė, buvo at

Aktas, kuriame atsispindi

genties

TILŽĖS AKTAS

KRA UJO ŠAUKSMAS

KAZYS BIZAUSKAS:
LIETUVOS ATSTOVAS JAV
PRANAS ZUNDE
49
Savo laiku įvykus Lenkijoje Pilsudskio revoliucijai,
Užsienių Reikalų Ministerija buvo man įsakiusi sužino
ti, ar Amerikos vyriausybė pripažins Pilsudskio
sudarytą padėtį. State Departmente man buvo
paaiškinta: jie dar lauksią ir žiūrėsią, ar Pilsudskis
stengsis įvesti savo perversmą į konstitucines vėžes.
Jei tai būsią padaryta, tai naujos valdžios pripažinimo
klausimas atpulsiąs.
Nusistačiau asmeniškai neeiti pas Secretary of Sta
te, bet parašyti jam notą apie vyriausybės atmainas,
juoba, kad perversmas buvo legalizuotas, ir jokio
pripažinimo klausimo nekelti, bet atmainas patiekti
konstitucinės kontinuacijos pavidalu".
Minėtoje notoje Nr. 3411, kurią K. Bizauskas
pasiuntė 1926 m. gruodžio 21 d., jis trumpai pranešė
Valstybės sekretoriui F. B. Kellogg, kad gruodžio 17
d. ministras pirmininkas M. Sleževičius atsistatė, kad
Lietuvos prezidentas pavedė A. Voldemarui sudaryti
naują ministrų kabinetą, kad gruodžio 19 d. rytą atsi
statė Lietuvos prezidentas dr. K. Grinius ir Seimas tą
pat dieną išrinko A. Smetoną nauju Lietuvos pre
zidentu. Gruodžio 29 d. F. B. Kellogg be jokių komen
tarų patvirtino tos notos gavimą. Tuo būdu klausimas
buvo baigtas, nes, jei Amerikos vyriausybė būtų radusi
kokių sunkenybių, valstybės sekretorius F. B. Kellogg
„Myliu a$ piemenėlį iš Dainavos laukų... ' Darija Siliūnaitė susižavėjusi me būtų kitaip reagavęs.
Daug daugiau dėmesio Valstybės departamentas
džio skulptūra Dainavos stovyklavietėje
Nuotr Viktoro Kučo parodė K. Bizausko informacijai apie bolševikų veiklą

Lietuvoje, kai jis tą paminėjo, netrukus po notos nuorašai siunčiami Amerikos vyriausybei.
Sausio 16 d. šaukiama yra Brooklyne Amerikos
įteikimo, lankydamasis pas to departamento Rytų
Lietuvių
Tarybos konferencija. Ši Taryba buvo išrinkta
Europos skyriaus viršininką Kelly. Kelly prašė K. Bi
per
taip
vadinamąjį
5-tą Visuotinį Amerikos Lietuvių
zauską suteikti Valstybės departamentui kuo
išsamesnės medžiagos apie Lietuvos spaudoje paskli Seimą Philadelphijoje šią vasarą. Tarybos nariais yra
dusias žinias, kad bolševikai rengėsi ginkluotam žymesni Amerikos lietuvių sandariečių ir socialistų
sukilimui, ką rodžiusi kratų metu rasta medžiaga. Tą srovių asmenys. Reikia manyti, kad toje konferencijoje
jo pageidavimą K. Bizauskas perdavė Lietuvos Užs. bus svarstomi gruodžio 17 d. įvykiai.
Šeštadienį, sausio 15 d., rengiamas mass-mitingas
reikalų ministerijai.
New
Yorke. Rengėjų Komisija įdėjo 'Vienybės' kroniko
Kitame savo pranešime užs. reik. ministrui K. Bi
je
šį
straipsnelį:
zauskas plačiau nušvietė Amerikos lietuvių reakciją
Didžiulis protesto mass-mitingas. Brooklyno, New
į gruodžio 17 d. įvykius, pažymėdamas, kad „Vieny
Yorko
ir apylinkių Lietuviai ir Lietuvaitės! Jums vi
bės" redaktorius V. Sirvydas užklausęs 1926 m.
siems
rūpi
gauti teisingesnių žinių apie dabartinius
gruodžio 27 d. raštu Valstybės departamentą, ar
Amerikos vyriausybė pripažinusi perversmo keliu nuotykius Lietuvoje, negu jums ligšioliai pasakojo
valdžion atėjusią naują Lietuvos vyriausybę. I tai gau parapijų salėse klerikalų kalbėtojai, taipgi savo masstas taip taip pat raštu iš Valstybės departamento Rytų mitinguose komunistų rėksniai gešeft-macheriai.
Nei vieni jie tikros teisybės nepasakė! Tai lietuvių
Europos reikalų skyriaus viršininko R. F. Kelley at
liaudies
prigaudinėtojai ligšioliai į jus kalbėjo. Laikas
sakymas, kad Lietuvos vyriausybės pripažinimo
klausimas, ryšium su pastaraisiais politiniais pasikei nutraukti jiems kaukę!!! Ta kaukė jiems bus nutraukta
timais Lietuvoje, visai nebuvo kilęs. Tad „Vienybė" šį šeštadienį, sausio 15 d., vakare... Šias prakalbas
tą žinią ir paskelbusi antrašte „Amerikos valdžia rengia demokratingi lietuviai - sandariečiai ir socialis
pripažįsta naują Smetonos valdžią Lietuvoje legale tai. Kalbės geriausi žinomi kalbėtojai: Dr. M. J.
Vinikas, adv. F. J. Bagočius, red. St. E. Vitaitis, ir red.
vyriausybe". Toliau jis savo pranešimą rašo:
„Bendrai imant bolševikiški ('Laisvė"), socialistiški P. Grigaitis.
Reikia manyti, kad šis mitingas panašus kitur
('Naujienos', 'Keleivis') ir dalis sandariečių laikraščių
daromiems,
bet pažymėtina, kad jame kalbės vado
(„Tėvynė", „Sandara") yra nusistatę griežtai nei
giamai. 'Vienybė' ir 'Dirva' — neaiškiai. Katalikų vaujantys sandariečių ir socialistų srovių asmenys".
Kaip jau viena aukščiau minėta proga K. Bizauskas
spauda teigiamai.
buvo
pareiškęs, Lietuvos Pasiuntinybės Vašingtone
Po Amerikos lietuvių kolonijas daromi protesto mi
tingai prieš 'fašistų' valdžią skyrium bolševikų ir durys esančios atviros kiekvienam lietuviui, kokių
skyrium socialistų ir sandariečių. Pasiuntinybė yra pažiūrų, rango ar kilmės jis ar ji bebūtų. Kaip gyveni
gavusi apie 10 protesto rezoliucijų. Kadangi jose mas parodė, jų tarpe pasitaikydavo ir savos rūšies 'uni
sakoma, kad tų rezoliucijų nuorašai siunčiami kumų'. Apie vieną tokį skaitome jo pranešime min. V.
Lietuvon, tai tų rezoliucijų nesiunčiu Užsienių Reikalų Čarneckiui:
(Bus daugiau)
Ministerijai. Kai kuriose jų minima, kad rezoliucijų
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Susipažinkime
AMERIKIEČIAI ĮVERTINA
PEDAGOGINĘ TALKA
LIETUVAI

Kristina Živilė Kličiutė ir dr. Petras Edmundas Razmai

NAUJA LIETUVIŲ ŠEIMA
Kristina Živilė Kličiutė ir dr.
Petras Edmundas Razma su
mainė žiedus 1993 rugpjūčio
21 d.
Kristina, dukra Jinos (Šipelytė — mirusi) ir inž. Algirdo
Kličių, augo Montrealyje, Ka
nadoje. Kristina turi tik vieną
seserį Astą, kuri su vyru Linu
Staškevičium augina dvi dukre
les — Aliną ir Kristą.
Dr. Edis (taip sutrumpintai
vadinamas), sūnus Elenutės
(Kisieliūtė — mirusi) ir dr. An
tano Razmų, augo Wilmington,
Joliete, IL. Edis turi vieną brolį
dr. Antaną, kuris su žmona
Asta augina Aleksą ir Andrių.
Moterystės sakramentą sutei
kė kun. Antanas Saulaitis Pa
laimintojo arkivyskupo Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčioje
(PLC) Lemonte, IL. Vaišės vyko
„The Drake Oak Brook Hotel"
Oak Brook, IL.
Kristina ir Edis susipažino
prieš kelerius metus, slidinėda
mi kalnuose.
Kristina baigė Montrealio li
tuanistinę mokyklą, po to li
tuanistikos aukšteniuosius kur
sus. Ji buvo aktyvi skautė,
„Gintaro" ansamblio narė, kan
klininkė, šokėja, dainininkė, o
vėliau mokytoja. Dalyvavo kaip
šokėja daugelyje šokių švenčių.
Ji laisvai vartoja lietuvių, pran
cūzų ir anglų kalbas. Kristina
buvo Baltijos skautų stovyklos
(prie Montrealio) vadovė.
Kristina įsigijo mokslinį ba
kalauro diplomą McGill un-te,
Montrealyje, vėliau ten pat tęsė
studijas dietos terapijojedietologijoje, kur gavo diplomą
iš tos srities.
Ji stažavosi „Royal Victoria"
ligoninėje, vėliau buvo dėstytoja
McGill u-tete. Paskutiniu laiku

dirbo Montrealio vaikų ligo
ninėje.
Edis baigė Lemonto Maironio
lituanistinę pradžios ir aukštes
niąją mokyklas, vėliau dar lan
kė Čikagoje Pedagoginį institu
tą. Jis buvo aktyvus ateitinin
kas, vadovavo studentų ateiti
ninkų sąjungai: ..Dainavos'' ir
„Neringos" seminaristas ir
vadovas.
Jis ilgus metus buvo „Gran
dies" šokių grupės dalyvis ir
dalyvavo kaip šokėjas daugely
je šokių švenčių.
Edis lankė Northvvestern untą, ten įsigijo bakalauro diplomą
iš biologijos ir politinių mokslų.
Vėliau studijavo mediciną Il
linois universitete ir ten jam
buvo suteiktas medicinos dokto
ratas. Po to Loyola un-to klini
kose specializavosi vidaus ir
plaučių ligose ir gavo pulmono
logijos specialybės doktoratą.
Dabar dr. Edis kartu su broliu
dr. Antanu verčiasi medicinos
praktika kaip plaučių ir kritiš
kų ligų specialistas. Jie turi
savo kliniką, priklauso Christ
ligoninės gydytojų štabui Oak
Lavvn, IL. ir ten siunčia savo
ligonius gydymui.
Kristinos ir Edžio šeimų na
riai, giminės,draugai. pažįstami
iš lietuvių visuomenė linki
jiems g r a ž a u s
lietuviško
gyvenimo.
A. R.
• P a d a n g ė b e žvaigždžių,
upė be vandens ir lietuvis be
dienraščio ..Draugo" tik liūdėsi
sukelia.
• D o v a n a , k u r i a gavėjas
džiaugsis visus m e t u s : ..Drau
go" prenumerata.

Lakevvood, Ohio, mieste mero
ir tarytu s lapkričio 1 d. priimta
rezoliucija buvo įteikta Aman
dai Muliolienei, St. Augustine
Academy matematikos moky
tojų pirmininkei ir APPLE
(American Profesional Partnership for Lithuanian Education)
narei užjos šią vasarą darbą su
Lietuvos mokytojais, juos
mokant demokratinės peda
gogikos.
Rezoliucijoje sakoma, kad
Amanda atvyko Amerikon 1949
metais, ir jos vyras Algirdas,
dailininkas, dirbąs American
Greetings bendrovėje, sugrįžo
Lietuvon dalyvauti APPLE pro
gramoje. Amanda, mokiusi ir
dalyvavusi matematikos bei
griežtųjų mokslų pratybose, pra
turtino ir jos mokyklos moks
leivių žinias šiose mokslo
srityse, padidino moksleivių
susidomėjimą, dėl to buvo
įvertinta ir apdovanota, sakoma
rezoliucijoje. Ji padėjo Lietuvos
mokytojams persiorientuoti,
keičiant totalitarinio mokymo
sistemą į demokratinį procesą
bei gerinant bendrą mokinių-mokytojų sąveiką. Ilgoje ir
gražiai formuluotoje rezoliucijo
je pažymima, kad Amanda, var
todama „savo išskirtiną talentą
ir patirtį padėti kitiems, sie
kiantiems tikslų ir svajonių
apie demokratinę pedagogiką
išsipildymo, suteikė ne tik jai
garbę ir įvertinimą APPLE or
ganizacijai, bet ir St. Augustine
akademijai, ir mūsų visai visuo
menei". Už tai Lakewood mies
tas ją sveikina ir dėkoja.
Didžiausias Ohio valstijos
dienraštis „The Plain Dealer"
spalio 18 d. laidoje net per ketu
rias skiltis spausdino Amandos
Muliolienės nuotrauką ir ilgoką
straipsnį „Mokymas ameri
kiečių būdu", kur Amanda su

MISCELkANEOU*

Noriu pirkti akordeoną ir armoniką
(concertina). KrcJptls 708-755-6444.

žurnalistu Grant Segall pasi
dalino įspūdžiais, kuriuos pa
tyrė šią vasarą, dirbdama su
savo gimtojo krašto mokytojais
kaip APPLE organizacijos narė.
Ji prisipažino, kad mėginimas
pereiti iš totalitarinio mokymo
į demokratinę sistemą daugelį
mokytojų kiek nervino. Aman
da su kitais 30 amerikiečių mo
kytojų (iš Clevelando dalyvavo
Irena Gedrienė. Dalia Nasvy
tytė, Amanda Muliolienė,
Danguolė Vadopolienė ir
Regina Petrauskienė) keliavo
Lietuvon, pačios padengdamos
kelionės išlaidas ir veždamos
padovanotų mokslo priemonių,
talkinti daugiau negu tūks
tančiui Lietuvos mokytojų dar
netvirtoje demokratijoje.
Toliau dienraštis rašo, kad
Amandai, kuri su tėvais išbėgo
būdama šešerių metų, tai buvo
jos pirmutinė kelionė Lietuvon,
kur ji jautėsi tartum sugrįžusi
į savo namus ir gėrėjosi nuosta
biomis vietovėmis, reginiais,
miškais su lieknomis pušimis ir
beržais, besistiepiančiais į
dangų. Mulioliai džiaugėsi
daugybe sutiktų giminių,
kuriuos lankė porą savaičių,
prieš pradedant APPLE semina
rą.
Toliau dienraštis rašo, kad
Algirdas ir Amanda Mulioliai
išaugino savo keturis vaikus
tokioje pat tautinėje aplinko
je. Jų sūnus Linas, išvykęs
studijuoti Lietuvon, buvo
parlamente vertėju, kai šiuos
rūmus buvo apsupę sovietų
tankai 1991 m. Tais metais ir
APPLE pradėjo siųsti moky
tojus Lietuvon, nors Amanda į
jų darbą įsijungė tiktai šią
vasarą. 1991 jų sūnus Jonas
vedė Australijos lietuvaitę (sol.
Virginiją Bruožytę), o 1992
metais realizavosi Algirdo

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.
* FRANK Z A P O U 8
3206 V i W«rt 05th Str««t
T « l . — (799) 4 2 4 4 6 5 4
(312)591-6654

svajonė įkopti į Whitney kalną
(14,494 pėdų). Kitais metais
galvoja vėl sugrįžti Lietuvon.
Duktė Elenutė ilgus metus
k a n k l i a v o Čiurlionio an
samblyje.
Straipsnio pabaigoje Amanda
spaudos atstovui pareiškė, kad
mokytojos ir dažnai papildomas
vertėjos darbas buvo sunkus,
bet nepalyginamas su sunku
mais, kuriuos dabar išgyvena
Lietuva. Vis tiek, atrodo, kad
niekas iš lietuvių nepasigenda
senųjų dienų. Jos pusseserės žo
džiais, ji nekeistų dabar išgyve
namų sunkumų į ano meto
patogumus ir suvaržymus.
Muliolių šeima gražiai įsi
rikiuoja į lietuviškojo gyvenimo
nuoširdžių darbuotojų eiles.
Aktyvus dalyvavimas skautų
judėjime n e s u s i l p n i n a jų
p a s t a n g ų ir aukų įnašo į
lietuvių religinį, socialinį bei
kultūrinį gyvenimą.
V. Rociūnas

BE VIZŲ - I LIETUVĄ
I Lietuvą be vizų gali atva
žiuoti Bulgarijos, Čekijos, Esti
jos, Danijos, Islandijos, Jungti
nės Šiaurės Airijos ir Didžiosios
Britanijos karalystės, Latvijos,
Lenkijos, Norvegijos ir Slovaki
jos piliečiai. Kinijos piliečiai be
vizos į Lietuvą gali įvažiuoti tik
su diplomatiniais ir tarnybi
niais pasais.

Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ
KAINOMIS Į CfcINŲ ŠVENTĘ IR ĮSIGYTI GERIAUSIUS BILIETUS Į VISUS RENGINIUS.

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.
DABARTINĖS KAINOS IŠ SEKANČIŲ MIESTŲ Į VILNIŲ:
HOUSTON
LOS ANGELES
SAN FRANCISCO
MIAMI
WASHINGTON D.C.

$769.00
$665.00
$795.00
$729.00
$649.00

B! LIETA I IR REZERVACIJOS TURI BŪTI IŠPIRKTI N E V Ė U A U GRUODŽIO M Ė N . 31 D., 1993.
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 pro'?sionaliai aptarnausime visose
mūsų raštinėse.

G. T. INTERNATIONAL, INC.
9525 SOUTH 79TH AVENUE
HICKORY HILLS, ILLINOIS
60457

@ CHy C«nt«r GT-lnt«rn«tlonal
Member

Nuotraukoje i$ kairės: inž. Algirdas Kličius. jaunosios tevas, Kristina Kličiutė
Razmienė, dr Edis Razma ir dr Antanas Razma, jaunojo tėvas.
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of Travel Agents

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

G E D I M I N O PROSPEKTAS N R . 37
V I L N I U S , LIETUVA

American Soctery

T E L E F O N A I : (370) 2-223*147
2-223-154
TELEFAX

i

RE/MAX
REALTORS
(312) 566-5959
(70S) 425-7161
RIMAS L. STANKUS

PLB IR UETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVEDIMU OFICIALI
KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR KOORDINUOTI KELIONES Į
1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE.

$735.00
$625.00
$649.00
$665.00
$675.00
$675.00

GREIT
PARDUODA

Amanda Muliolienė.

City Center GT- International

CHICAGO
NEW YORK
BOSTON
ATLANTA
DALLAS
DETROIT

R E A l EŠTATE

(370) 2-223-149

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

TAISO ME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.
H. Deckys
Tel. 585-6624

Perkant ar Parduodant
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba
Nuosavybių įkainavimas veltui
Perkame ir Parduodame Namus,
Apartmentus ir Žemę.
Pensininkams Nuolaida.

ii

REALMART, (NC.
6602 S. Pub&i,
Chicago, IL 60624
312-545-6100

BALYS BUDRAITIS

Asmeniškai patarnauta įvairių nuosavyb/ų pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI
Bus 312-585-6100, res\ 312-778-3971

LITERATŪRINĖ
NAUJIENA
Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajorio redaguota, dvidešimties autorių
parašyta knyga, apžvelgianti visą
45 metų mūsų egzodo literatūros
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia
šimtai įvairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas.
Leidinys gaunamas „ D r a u g e " ,
4545 West 63rd Stree, Chicago, IL
60629. Knygos kaina — $30.00.
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4.00, į Kanadą
— $6.00, į kitus kraštus — $6.50.
Illinojaus gyventojai visais atvejais
dar primoka $2.63 valstijos mo
kesčių.

HELP WANTED
Reikalinga moteris namų ruošai ir
prižiūrėti ligonę. Informacijai skambinti
iki 5 p p t e l . 708-887-7826.

H E L P WAHTED
Lady w a n t « d for sacratarlal
work. Full time. Fluent English &
some Lithuanian required. Call
708-403-8241.

Ieškau moters prižiūrėti vyr. amžiaus
žmogų ir padėti namų ruošoje. T e l .
312-767-2401.

TIK $ 2 . 0 0 UŽ VIENĄ SVARĄ
IR JŪSŲ SIUNTINYS PASIEKS LIETUVĄ PRIEŠ ŠVENTES,
JEI PRISTATYSITE JĮ IKI GRUODŽIO 11 D.
BALTIA EXPRESS CO., LTD
PREZ. VIDMANTAS RAPŠYS

- SIŪLO ŽEMIAUSIAS KAINAS KALĖDINIAMS NAUJAMETINIAMS SIUNTI
NIAMS LĖKTUVU į LIETUVĄ.
- VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI IR PRISTATOMI GAVĖJUI TIESIAI Į RANKAS- ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE PAIMSIME SUNTINIUS IŠ JŪSŲ NAMŲ.
- BALTUA EXPRESS AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTINIUI NĖRA LYGIŲ.
DAUGYBĖ VERTINGŲ PROOUKTŲ TIK UŽ $38.00 SU PRISTATYMU \ NAMUS.
- LAIVO SIUNTINIAI TIK $0.69 UŽ SVARĄ. LAIVO TALPINTUVAS GRUODŽIO
6 0.
IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ GAUSITE PASKAMBINĘ NEMOKAMU TELEFONU:

1-800-SPARNAI
1-800-772-7624

___

ATVEŽKITE SIUNTINIUS ARBA SIŲSKITE UPS
3782 W. 79th St.
CHICAGO, IL 60652

DOVANOS IR PARAMA ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE
VAISTAI — PRISTATOME [VAIRIŲ RŪŠIŲ VAKARŲ
EUROPOJE gaminamus vaistus. Jei vaistų
pavadinimas žinomas — receptai nereikalingi.
MAISTAS -

PRAKTIŠKAS IR ĮVAIRUS SIUNTINYS Nr. 11
2 lit. valg. alyvos, 2 sv. ryžių, 2 sv. makaronų,
1 indelis tirpstančios kavos, 4 sv. cukraus, 1
sv. sūrio, 1 dėž. saldainių, 1 dėž. sausainių,
2 sv. pupelių kavos, 2 sv. geriausios dešros,
arba salami, 4 dėž. konservuotos mėsos.
Kaina su pristatymu
$100.00

RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS
Parduodame ir pristatome ..OPTIMA" maši
nėles su lietuvišku šriftu
$236.00
RAŠOMOJI JUOSTELĖ, Cartridge
5.50
KLAIDŲ ATITAISYMO JUOSTELĖ. . 2.50
PINIGINĖS DOVANOS.
Pervedame pinigines dovanas tuojau gavus
užsakymą. Pervedimo mokestis 3% plius pri
statymo ir iškeitimo [ pageidaujamą valiutą
mokestis
20.00

BALTIC STORES & CO.,
Z . Juras A V. A. Juras
11 L o n d o n L a n a ,
Bromlay, Kent, BR1 4 H B , EngJand
Tai. 0 8 1 460 Fax. 0 8 1 318 7 6 4 3

LAIŠKAI
TIEMS, KURIE
E. BIČKAUSKUI PLOJA!

bažnyčias, organizuoti laisvėji
mo mitingus, vadovaujant ko
munistų partijai.
Gorbačiovas manė, kad lietu
viai pamatys, kaip kompartija
— su Brazausku priešakyje —
tikrai siekia Lietuvą išlaisvinti
iš Maskvos priklausomybės. Kai
bus paskelbti prezidentiniai
rinkimai Lietuvoje, tai Brazaus
kas tikrai juos laimės ir sudarys
vyriausybę iš komunistų parti
jos žmonių.
Bet buvo išrinktas Landsber
gis, ir taip Gorbačiovo planai
sužlugo...
Kai buvo paskelbti nauji pre
zidentiniai rinkimai, Brazaus
kas lengvai juos laimėjo. Bet
Gorbačiovas jau buvo pašalin
tas...
Kaip toliau elgsis Brazauskas,
dar neaišku. Iš spaudos atrodo,
kad jis, nors ir persidažęs, vis
dar dairosi į Rytus, Maskvos
link.
Augustinas Paškonis
Downers Grove, IL

E. Bičkauskas yra vienas iš
Lietuvos seimo pirmininko
pavaduotojų. Jis išrinktas seimo
sudarytos, specialios komisijos
kovai su organizuotu nusikals
tamumu (mafija), pirmininku.
Jis sakosi, kad nebuvo KGB
agentu. (Šiuo metu neteko gir
dėt, kad kas prisipažintų buvęs
KGB agentu).
E. Bičkauskas buvo tardyto
jas. Dirbdamas tokiose parei
gose, turėjo su KGB bendradar
biaut. Turėjo būti labai patiki
mas komunistas. Lietuvos Sei
mas šiuo metu posėdžiauja. E.
Bičkauskas, užuot ruošęs tei
singus įstatymus, važinėja po
Ameriką, aiškindamas mums
Lietuvos politines ir ūkines
problemas. Tie, kurie seka
Lietuvos spaudą, yra Lietuvoj
KEISTAS SUTAPIMAS
pabuvę ilgesnį laiką ir turėję
reikalų su Lietuvos įmonių bei
Amerikos ir Lietuvos prezi
valdžios biurokratais, Lietuvos
dentai
buvo pakeisti per balsa
problemas žinom. Jų yra gana
vimus,
kadangi t a u t a nebuvo
daug. Viena tų problemų kaip
tik ir yra E. Bičkauskas. Lie patenkinta ekonomiška maiša
tuvos problemos greit nebus timi. Tačiau tiek Amerika, tiek
išspręstos, nes asmenys, kurie ir Lietuva savo padėtimi vėl yra
dabar Lietuvą valdo, daugiausia nepatenkinta.
Per radiją teko išgirsti ame
yra komunistai. Jų tikslas pava
rikiečių
nepasitenkinimą prez.
žinėti po užsienį už valstybės pi
nigus ir „sukombinuot" kiek Bill Clinton vedama politika,
nes jis iš dalies vadovaujasi bu
galima daugiau valiutos!
vusio prez. Bush kryptimi ir
1991 rugsėjo mėn. buvo bal nevykdo savo ankstesnių paža
savimas Aukščiausiojoj taryboj dų.
„Dėl piliečių nuosavybės teisių
Tai kažkaip derinasi su Lietu
į išlikusį nekilnojamą turtą ats
vos
politika. Prez. Brazauskas
tatymo tv irkos ir sąlygų". E.
taip
pat nevykdo duotų prieš
Bičkauskas balsavime nedaly
vavo! Lietuvos centro judėjimo rinkimus pažadų, todėl liaudis
(LCJ) nariai, kur E. Bičkauskas jau yra nepatenkinta ir per bū
priklauso — „nepajudėjo", bal simuosius rinkimus už jį nebal
savo prieš, susilaikė arba suos.
Lietuvos vyriausybė visai
balsavime nedalyvavo. Nei vie
neprisimena
reikalo Karaliau
nas (LCJ) deputatas nebalsavo
čiaus
sritį
sugrąžinti
Lietuvai.
už. „Dėl referendumo apie pi
liečių valią išvest SSRS kariuo Aišku, buvusiam okupantui to
menę 1992 metais klausimo priminti negalima, nes jis gali
įtraukimo darbotvarkėn" 1992 supykti ir parodyti savo dantis.
balandžio 21 d. E. Bičkauskas Už tai t a s buvęs okupantas
nuo balsavimo susilaikė. Bal reikalauja geriausių sąlygų
suota dėl okupanto kariuome tranzitui į Karaliaučių per
nės išvedimo. Po Nepriklauso Lietuvą. Jis nori Karaliaučiuje
mybės paskelbimo tai svar turėti stiprią jėgą, o mūsų
biausia. 56 deputatai balsavo politikai beveik nieko apie tai
už, 19 prieš, 28 susilaikė ir 7 nekalba. Panašiai, kaip Lietu
užsiregistravo, bet nebalsavo. vos vyriausybė nemato, ką
Laimėjo „už" 2 balsų dauguma! veikia mafija. Tad kam tokia
Alfa Mykolėnas valdžia tarnauja?
Antanas Marma
Beverly Shores, IN
Chicago, IL
GORBAČIOVAS TIKĖJOSI
APGAUSIĄS LIETUVIUS
Kai Gorbačiovas perėmė Ta
rybų Sąjungos valdžią, pamatė,
kad komunistinė santvarka bu
vo nusmukdžiusi krašto ekono
miją iki dugno. Negalėjo girtis,
kad jų valdymo sistema ge
riausia. Reikėjo sugalvoti, kaip
naivius amerikiečius toliau ap
gaudinėti. Taip atsirado „perestroika ir glasnost", vadinasi:
pas mus atvirumas ir prievartos
nėra, visoje Sov. Sąjungoje
žmonės gyvena laisvai.
Tą greit pajuto pavergtieji
kraštai, ypač lietuviai, ir
pradėjo daryti žygius atsiskirti
iš Maskvos globos.
Gorbačiovas, apsižiūrėjęs, kad
lietuviai nebenori jo globos, tuo
jau atskubėjo į Lietuvą, norėda
mas prikalbėti, kad geriau gy
venti Sovietų Sąjungoje, negu
atsiskyrus. Tačiau jo įtiki
nėjimai nepadėjo, ir, nieko ne
laimėjęs, sugrįžo į Maskvą.
Pagaliau sugalvojo klastingą
planą, kaip patys lietuviai
galėtų pasisiūlyti pasilikti Sov.
Sąjungoje.
Tą planą vykdydamas, iš pa
reigų atleido kietą komunistą,
pirmąjį partijos sekr. Songailą
ir į jo vietą paskyrė daug švel
nesnį Brazauską, kuriam buvo
duotas nurodymas suteikti dau
giau laisvės Lietuvai — leisti
giedoti tautinę giesmę, iškelti
savo vėliavą, grąžinti kai kurias

L

IŠEIVIJOS LIETUVIAI
IR PILIETYBĖ
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Sveikintinas Lietuvos Res
publikos prezidento Algirdo
Brazausko pareiškimas, kad
Lietuvos pilietybės įstatymas,
dar kartą turėtų būti svarsto
mas.
Prezidentas tiki, jog bus pri
imta pataisa, leidžianti lietu
viams be didesnių kliūčių gauti
Lietuvos pilietybę. Jo kitas tei
gimas yra, kad užsienio lietu
viams reikėtų palengvinti sąly
gas ir panaikinti biurokratinius
barjerus įsigyjant butus ar na
mus Lietuvoje.
Išeivijoje yra tautiečių, kurie
tvirtina, kad suteikimas Lietu
vos pilietybės yra komplikuotas,
nes ir Lietuvoje gyvenantieji
rusai norės įgyti Lietuvos pilie
tybę.
Pagaliau atskirkime pabėgė
lius nuo komunizmo — lietuvius
užsienyje — nuo privežtų į Lie
tuvą komunistų rusų! Paimki
me pavyzdį iš Latvijos, kuri ne
sirengia privežtiems rusams su
teikti Latvijos pilietybę.
Nepaisant jų valstybėje dide
lio rusų skaičiaus, latviai ne
jungia šiems rusų gyventojams
pilietybės suteikimo su grįžtan
čiais į savo tėvynę gyventi
latviais.
V y t a u t a s Šeštokas,
Los Angeles, CA

Dienas ir naktys praeina
ir žmonės pražysta ir nuvysta kaip gėlės.

PADĖKA

Tauriam Lietuviui

A.tA.
MEČIUI BANKAUSKUI
iškeliavus Amžinybėn, mūsų mielą draugą ČESIU
BANKAUSKĄ su šeima, neteKus mylimo brolio, nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Onutė ir Juozas Briedžiai
Stasė Bliūdžiuvienė
Elena ir Kazys Karveliai
Valė ir Antanas Osteikai
Elena ir Antanas Rašytiniai
Terra ir Jurgis Ribinskai

A.tA.
BRONIUI AUŠROTUI
m i r u s , mielą mūsų k a i m y n ę , VERONIKĄ
AUŠROTIENĘ, sūnų RIMĄ, brolį VYTAUTĄ ir kitus
artimuosius skaudžiuose netekimo išgyvenimuose
nuoširdžiai užjaučiame.
V. A. Urbai
V. O. Vaitkai
R. Zotovienė
H. Zitkienė

P. Budininkas
J. R. Mildažiai
P. M. Ruliai
M. K. Sodoniai
H. A. Soliai

$458

A.tA.
LAIMUTĖS M. KUTKUTĖS
NETEKUS
1993 n?, rugsėjo mėn. 18 d. staiga mirė mūsų mylima duk
relė ir sesutė Laimutė ir iškeliavo i Amžinuosius Namus,
būdama tik 32 metu amžiaus. Rugsėjo mėn. 21 d. palaidota
Detroito Holy Sepulchre kapinėse prie savo senelių Kazimieros ir Povilo Valantinų.
Čia paliko mamą Emiliją, tėtį Vytautą, sesutę Birutę
Gillis ir vyrą Wayne, brolį Vytautą su žmona Carol, brolj
Mindaugą su žmona Sheila ir sūnumi, dėdę Vytautą Valantiną su žmona Emilija, dėdę Leonardą Kutkų su žmona Emi
lija ir šeima, dėdę Valerijoną Kutkų Australijoje, daug gi
minių Lietuvoje ir kitus draugus bei pažįstamus, kuriuos visus
labai mylėjo.
Skausmo valandoje patyrėme daug nuoširdžios užuojautos
iš draugų ir artimųjų.
Dėkojame Šv. Antano parapijos klebonui kun. Alfonsui
Babonui, kalbėjusiam rožinį Laimutės šermenyse, atnašavu
siam gedulingas šv. Mišias, pasakiusiam labai gražų pamoks
lą ir palydėjusiam į kapines. Dėkojame vargoninkui muzikui
Stasiui Sližiui, vargonavusiam ir gražiai giedojusiam pamal
dų metu.
Dėkojame brolienei Emilijai Valantinienei, kuri atvykusi
iš Čikagos visą savaitę padėjo mums pergyventi tą didį skaus
mą. Dėkojame karsto nešėjams ir visiems, atvykusiems į šer
menis, pamaldas bei palydėjusiems į kapines. Dėkojame
mums prisiuntusiems jautrius paguodos žodžius ir užuojautas
„Drauge" bei „Darbininke". Dėkojame už gėles, aukas šv.
Mišioms, dienraščio „Draugo" fondui, Balfui, Lietuvių fon
dui ir „Lietuvos Vaikų vilčiai". Dėkojam Dianai Tukienei už
apeigų filmavimą.
Dėkojame laidotuvių direktorei Yolandai Zaparackienei,
labai gražiai pravedusiai visas laidojimo apeigas.
Nuliūdę: mama Emilija, tėtis Vytautas, sesutė Birutė
Gillis ir vyras Wayne, brolis Vytautas ir žmona Carol,
brolis Mindaugas ir žmona Sheila su sūnumi bei visi gi
minės ir artimieji.

+ TAX

Tai skrydžių kaina
Ta pati kaina

NEW YORK-RYGAMEVV YORK
RYGA-NEW YORK-RYGA

Mylimo Tėvelio

A.tA.
PETRO ŠILO

Kaina galioja nuo sausio 17 d. iki kovo 31 d.
Galima išbūti iki 3 mėnesių.

netekus, ALDONĄ, VYTENĮ, RASĄ ir jų šeimas
nuoširdžiai užjaučiame.

VYTIS TRAVEL

Karolis, Liucija, Jūra ir Audra

2129 KnappSt.
Brooklyn, N.Y. 11229

Avižieniai.

A.tA.
VLADUI BŪTĖNUI

Tel. 718-769-3300
1-800-952-0119

mirus, jo žmonai DALIAI, sūnums EUGENIJUI ir
GINTAUTUI reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Antanas
Aidukas
Marija Šaulienė
Florida

KĄ DARYTI, JEI...?
KODĖL MAŽIAU
BEGIRDĖTI?
Vyriausia „Draugo" redak
torė D. Bindokienė išreiškė susi
rūpinimą („Draugas", 1993 m.
lapkričio 17 d.), kad iš kai kurių
lietuviškų vietovių (jų tarpe ir
iš New Yorko) apie ten įvyks
tančius parengimus žinios
skyriuje „Lietuvių telkiniai" re
čiau bepasirodančios. New Yorke lietuviškas judėjimas, nors ir
yra susilpnėjęs, bet vis dėlto
juda. Kad iš ten žinių mažiau
begirdėti, iš dalies kalti ir patys
parengimų organizatoriai. Mat,
į spaudą rašančius rengėjai
kartais „pamiršta" paprašyti,
kad, atsilankę į parengimą, jį
aprašytų. Prisimena „klaidą
padarę" tik kitą dieną, ar ir
vėliau paskambinę, net atsitik
tinai ir gatvėje sutikę, prašo
parašyti, arba tiesiai ir be jokių
įžangų paklausia: ar jau para
šei?
Atvirai kalbant, atėjus į
parengimą, kaip ir visiems
kitiems užsimokėjus 10, 15 ar ir
daugiau dolerių, grįžus į namus,
sėsti prie rašomos mašinėlės ir
prie jos praleisti dar kelias
valandas — noras rašyti pra
eina.
Tad, ar tik ir nebus ši pagrin
dinė priežastis, dėl k u r i o s
skyrius „Lietuvių telkiniai"
nebetoks platus.
Petras Palys
Richmond Hill, NY

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

KAM MOKĖTI DVTEMS LAIDOJIMO
IŠTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO
SKAMBUTIS GALI VTSKA SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIU?

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką
daryti, jei...? Mes visi esame judri
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo
vaikų. Tačiau nenusiminkite —
Mes galime jums padėti!
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint
nuotolių.

SUTEIKITE DŽIAUGSMO
GIMINĖMS LIETUVOJE
Jei nespėjote išsiųsti siuntinių laivu,
Jūsų siuntiniai pasieks gimines prieš šventes,
jei išsiusite AIR CARGO
GREITAI PRISTATOME PINIGUS
IR MAISTO KOMPLEKTUS
SIUNTINIAI PRISTATOMI BE MUITŲ

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

atlantaiE,inc.
2719 West 71st Street, Chicago, IL, 60629
tel (312) 434-2121; 1-800-775-SEND
PALOS HILLS

PETKUS & SON
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų
A N T H O N Y B., D O N A L D A., & DONALD M . PETKUS
312-476-2345

CICERO

'&MMŠ&%&Mffi"k

alėdos artėja! i

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

CHICAGO

•*?mi'MVja

LEMONT

SKYRIAI:
636 East 185th Str.EucIid, OH, 44119
tel.(216)481-0011
447 Correy Ave, St. Pete Beach.FL, 33706
tel.(813)363-7700
85-17 101 Str.,Richmond Hill, NY, 11418
tel.(718)441-4414
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JANINA JARAŠIENĖ - „LIETUVOS
VAIKŲ VILTIES" SAVANORĖ

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Maksiminas Karaška, iš
Maryland valstijos atvykęs į
Čikagą Mokslo ir kūrybos sim
poziumo proga, literatūros ir
muzikos vakare (lapkričio 26 d.
Jaunimo centre) įsigijo knygų
už 100 dol. Knygas, kaip ir pa
prastai kituose renginiuose, pla
tino Kazimieras Rožanskas.
Lietuvių katalikų Labdarių
sąjunga skelbia piniginį vajų
surinkti aukų Žemaitijos akių
chirurginiam centrui (apie šio
centro stoką mūsų dienraštyje
rašė dr. Linas Sidrys). Reikia
surinkti 2,000 dol., kad būtų
galima pirkti mikrochirurginius instrumentus. Žemaičiai ir
prijaučiantys paremkite šį pini
ginį vajų! Aukas prašome siųs
ti: LRCC, c/o Draugas, 4545 W.
63sr Str., Chicago, EL 60629.
A.P.P.L.E.
(Amerikos
mokytojai—Lietuvos mokyto
jams) Čikagos ir apylinkių na
riai maloniai kviečia visus į va
karonę — penktadienį, gruodžio
3 d., 7:30 v.v., Jaunimo centro
kavinėje. Apie švietimą Lietu
voj kalbės Lietuvos mokytojų
kvalifikacijų instituto Vilniuje
vicedirektorius Kazimieras Pulmonas ir Šiaulių pedagoginio
instituto specialiosios peda
gogikos profesorius Vyt. Karve
lis.

Jaunimo centras nori savo
nariams ir rėmėjams priminti,
kad gruodžio 5 d. jau čia pat. O
ta diena yra ypatinga, nes
įvyks Jaunimo centro metinė
vakarienė, kurioje norėtume
visus narius ir rėmėjus matyti.
Jėzuitų koplyčioje 3 vai. p.p.
bus aukojamos šv. Mišios už
Jaunimo centro statytojus,
aukotojus ir jo darbuotojus, o 4
vai. didžiojoje salėje bus vaišės.

V111 Mokslo ir kūrybos sim
poziumas užbaigtas šaunia
puota lapkričio 27 d. Lexington
House pokylių salėje. Dalyvavo
daug svečių iš šiapus ir anapus
Atlanto, įskaitant Lietuvos
Seimo opozicijos vadą prof.
Maironio lit. mokyklos Lemonte darželinukai su mokyt. Rima Polikaityte domisi puodų žiedimu,
kurį Tautodailės instituto suruoštame renginyje „Gyvoji tautodailė" demonstravo dr. Marytė
Vytautą Landsbergį, iš Romos
Gaižutienė.
atvykusį ambasadorių Stasį
Lozoraitį, gen. garbės konsulą
Vaclovą Kleizą, vysk. Paulių
Čikagos Field (gamtos) mu
parašydama kai kuriems pasiro
IŠLEISTUVĖS
Baltakį, vysk. Hansą Dumpį, ziejus šiemet švenčių proga eks
dymams veikaliukus ir daly
TĖVIŠKĖS
PLB pirm. Bronių Nainį, JAV ponuoja „Žemės milžinus" — tai
v a u d a m a parapijos Moterų
LB Krašto valdybos pirm. Vytą gyviai ir augalai, kurie bet kada
PARAPIJOJE
draugijos renginiuose, o Vilius
Maciūną ir daug kitų. Progra gyveno (ar tebegyvena) mūsų
Variakojis, būdamas lietuvių
Nors, išleisdami mielą žmogų evangelikų-reformatų bažnyčios
mą atliko Lietuvių Operos planetoje ir pasižymėjo nepa
choras, vadovaujamas muz. prastu didumu. I šią programą į ilgesnę kelionę, neatsisveiki kuratoriumi, nemažai prisidėjo
Alvydo Vasaičio. Invokaciją įjungti filmai, paskaitos, užsi name su juo galutinai, tikėda prie savo bažnyčios veiklos. Be
prieš vakarienę sukalbėjo kun. ėmimai ir kitos įdomybės. „Že miesi po kiek laiko vėl pasima to, Vilius Variakojis, turėdamas
Juozas Vaišnys, SJ. Svečius mės milžinai" muziejuje viešės tyti, vis vien tuo momentu pa palinkimą į kūrybinį meną,
linksmino Sauliaus Gylio or nuo gruodžio 27 iki 31 d.; muzie sidaro liūdna. Toks liūdesio buvo savo dirbiniais taip pat
kestras, o visų patogumu uoliai jus atdaras tarp 10 vai. r. ir 4 jausmas apėmė ne vieną dalyvį, gerai žinomas. Dalis jo dirbinių
rūpinosi šios puotos oficialioji vai. p.p. Reguliarus įėjimo mo š. m. lapkričio 21 d. popietėje buvo išstatyti New Yorke, prieš
šeimininkė Angelė Kamiene. kestis padengia ir šią įdomią atvykusį į Tėviškės parapijos sa kelerius metus įvykusioje pa
lę Bronę ir jos vyrą Vilių Varia- saulinėje parodoje, dalis yra
programą.
Literatūros ir muzikos
Mielas „Draugas" lanko
kojus išleisti nuolatiniam apsi- dabar net Lietuvoje, Biržų mur—
uauns nei j_.ieiuvoje, Diržų mumus, ir mes labai džiaugiamės vakaras Čikagos Jaunimo cen
gyvenimui
į
saulėtąją
Kalifori e juje. Čikagoje savo namuose
Sophie
Vedeika,
Centreville,
z
visomis žiniomis. Tai norime, tre didžiojoje salėje (penktadie
niją. Liūdesio mintis kiek iš buvo
įsteigęs asmenišką muzie
VA,
siųsdama
laikraščiui
pre
kad ir Lietuvą aplankytum, ir nį, lapkričio 26 d.) praėjo labai
blaškė visų kalbėtojų kartoja jų, kurį daugeliui teko aplanky
kad jie žinotų, kas pas mus pakiliai ir iškilmingai. Buvo numeratos mokestį, rašo, jog mieji žodžiai: „Su Dievu, kol su
ti ir stebėtis Viliaus Variakojo
vyksta, — rašo mums Izabelė ir įteiktos JAV LB Kultūros „Draugas" labai įdomus, ir kar sitiksime".
darbais, kuriuose atsispindi jo
Juozas Naujaliai, užsakydami tarybos premijos žurn. J. Žygui, tu atsiuntė 100 dol. auką mūsų
Bronė ir Vilius Variakojai didžioji meilė tolimai tėvynei
dienraščio
išlaidoms
sumažinti.
dienraštį kun. Eugenijui Nau- muz. A. Kepalaitei, dail. E. Urbuvo Čikagos lietuvių tarpe
baitytei, tautinių šokių mokyt. Jai nuoširdžiai dėkojame už daugeliui gerai pažįstami; ji pati Lietuvai. Tik gaila, kad negai
jaliui Marijampolėje.
J. Matulaitienei. Premijas mielą žodį ir labai reikalingą ilgą laiką dirbo čia su skautais lestingas likimas, sužalojęs jį
eismo nelaimės metu, nutraukė
Lietuvos Vyčių Vidurio įteikė Lietuvių fondo atstovė auką.
ir apie 44 metus aktyviai veikė
tolimesnius planus ir privertė
Amerikos skyriaus tradicinis Marija Remienė, o paskyrimo
Birutė J. Čečkus iš Dear- lietuvių evangelikų-liuteronų su žmona išsikelti pas sūnų
susirinkimas ir priešpiečiai bus aktus perskaitė JAV LB
Tėviškės parapijoje, giedodama
Marijonų vienuolyne (6336 S. Kultūros tarybos pirm. Laima born Heights, MI, sužinojusi, chore, atlikdama solo partijas, Vidmantą bei jo šeimą į Kalifor
Kilbourn) gruodžio 11 d. 12 vai. Šileikytė. Taip pat buvo įteikta kad „Draugas" yra sunkioj įsijungdama į duetą, palydėda niją.
Tėviškės parapijos choristės
dieną. Rezervacijas priima Rašytojų Draugijos premija finansinėj būklėj, leidimo ma pianinu įvairius giedotojus,
(ne choristai, kaip viena cho
Aušra Padalino, tel. 312 767- Kazimierui Barėnui. Programai išlaidoms sumažinti atsiuntė vadovaudama jos sudarytam
2400. Raginamos visos kuopos vadovavo Irena Kerelienė. Pilną 500 dol. Labai dėkojame už parapijos mergaičių sekstetui, ristė pabrėžtinai pasakė) buvo
ir visi vyčiai šiame svarbiame salę klausytojų žavėjo pianistė auką.
suruošusios sekmadienio popie
suvažiavime dalyvauti.
tę
savo garbės narei Bronei VaAldona Kepalaitė ir dailiojo
Šventės artėja, o su jomis ir
Lietuvos Vyčiai pasirodys riakojienei išleistuves, kuriose
žodžio meistrė, viešnia iš rūpestis,
kaip
parašyti
Čikagos arkidiecezija, vado
Lietuvos, deklamatorė-aktorė gražiausius, prasmingiausius Mokslo ir pramonės muziejaus dalyvavo daug parapijiečių ir
vaujama kardinolo Joseph BerVirginija Kochanskytė. Jau
lietuviams skirtoje kalėdinėje svečių. Popietei vadovavo ilga
nardin, sekmadienį, lapkričio seniai Čikagoje girdėjome sveikinimus savo artimiesiems,
programoje
gruodžio 12 d., 5 vai. metis Tėviškės parapijos choro
21 d., pradėjo švęsti savo 150 lietuvišką žodį, perteikiamą draugams, pažįstamiems. Kar
p.p.
Tai
jau
52 kasmetinis mu pirmininkas Leonas Gružas,
metų gyvavimo sukaktį, kurią taip lakiai ir jausmingai. tais tie sveikinimai atima daug
ziejaus renginys, pavadintas k u r i s k e l i s d e š i m t m e č i u s
numatoma įvairiais renginiais Publikos troškimas dar daugiau laiko, sukelia daug rūpesčių,
„Kalėdos pasaulyje". Šiemet giedodavo su Brone Variakominėti visus metus. Diecezija išgirsti, ilgiau pabūti šioje sielos tačiau — yra ir lengvesnis
dalyvauja
40 tautybių su savo jiene kartu duetuose, tarė, kad
įkurta 1843 m. lapkričio 28 d. šventėje, išlaikė aktorę scenoje būdas: sveikinkite savuosius
puoštomis eglutėmis, švenčių jam esą „asmeniškai net sunku
Kai 1844 m. gegužės mėn. j ir po jos repertuaro užbaigimo. per „Draugą". Čia bus dviguba
valgiais ir Kalėdų progai pritai kalbėti", todėl pakvietė parapi
Čikagą atvyko pirmasis paskir V. Kochanskytė nepašykštėjo nauda — sutaupysite sau laiko
kytais
pasirodymais. Muziejuje jos chorą palydėti ilgametę savo
tas vyskupas William J. Quar- deklamacijų, o susirinkusieji — ir paremsite lietuvišką spaudą.
. .
..
—~
yra ir lietuviška eglutė, papuoš
ten, mieste buvo tik viena kata plojimų.
nare
j
kelionę
su
23-ja
Dovydo
x LEMONTE, Pasaulio Lie ta šiaudinukais.
likų bažnyčia — St. Mary's (prie
psalme „Ganytojas man Vieštuviu
centre,
siuntiniai
Čikagos Kultūrinių renginių pats yra". Po to vieną giesmę
Wabash ir Madison). Šiuo metu
atliko ir Viktoras Mieliulis jn.
arkidiecezija yra antroji didumu
x $1.85 už svarą AIR priimami kiekvieną savaitę: įstaigos biuletenyje, skirtame
Chorą paruošė ir pianinu jam
Amerikoje, turi 800 institucijų CARGO per TRANSPAK. penktd. 3 v. p.p.-7 v.v., šeštd. 10 paminėti įvairius kalėdinius
pritarė
muz. Ričardas Šokas.
Cook ir Lake apskrityje, jai Minimumas $30. Kalėdinė v.r.-3 v. p.p., sekmd. 8:30 v.r.-2 renginius mieste, siūloma ap
Dievo
palaimos Bronei Variapriklauso apie 2.3 mil. katalikų. nuolaida. Talpintuvai siunčiami v. p.p. Transpak, 2638 W. 69 lankyti ir Balzeko Lietuvių
kas savaitę. Pinigai pervedami St., Chicago, IL 60629, tel. kultūros muziejų, kur nuo gruo kojienei linkėjo visi buvusieji
x Kairys Baltic Expediting doleriais. TRANSPAK, 2632 312-436-7772.
džio 1 d. galima p a m a t y t i Tėviškės parapijos choro vado
(sk) lietuviškai šiaudų ornamentais vai: Jurgis Lampsatis, muz.
pristato maisto p r o d u k t u s W. 69 St., Chicago, IL 60629,
Arūnas Kaminskas, Albertas
Lietuvoje. Siuntinys Nr. 8 (vis tel. 312-436-7772.
x Istorinis popiežiaus vizi papuoštą eglutę: „Tie šiaudi Paulikaitis ir muz. Povilas Mie
kas kilogramais): 2 rūkyt, deš
(sk.) tas Kaune! Aukštos kokybės, nukai sukurti žinomų lietuvių
liulis. Be to, Jurgis Lampsatis,
ros, 2 rūkyt, kumpio, 10 sukr.,
xNaujųjų Metų sutikimą dviejų su puse valandų ilgumo menininkų pagal šimtmečių grįždamas keliais žodžiais į pra
5 miltų, 2 ryžių, 1 sviesto, 1
rengia Pasaulio Lietuvių cen spalvotą vaizdajuostę (VHS) senumo tradicijas. Papuošalai eitį, su dėkingumu prisiminė
oland. sūrio, 2 apelsinų, 1 tras Lemonte! Šokiams — dabar galite užsisakyti pas In pagaminti iš tikrų kvietinių
riešutų, 300 gr. šokolado, 500 „Žiburio" muzika. Rezervaci ternational Historic Films, Inc., šiaudų, įjungiant spindinčius Bronės Variakojienės alto balso
gr. pup. kavos, 200 gr. arbatos, joms skambinti: Aldona Weir, skambinant tel. 312-927-2900. gintaro gabalėlius", — rašoma svarbumą choro pasirodymuose,
palinkėdamas jai ir jos vyrui,
5 dėž. šprotų, 2 lt. augalinio alie tel.
708-964-9120.
Visi raštu, arba asmeniškai at biuletenyje.
Kalifornijos saulutės teikiamo
jaus, 2 ind. majonezo, 2 ind. po kviečiami.
vykdami į mūsų rastinę, 3533 S.
midorų padažo. Viso 31 kg. (apie
(sk.) Archer A ve., Chicago, IL 60629.
68 sv.) tik $81 U.S., įskaitant
Kaina tik $19.95 ir $4.50 už
pristatymą į namus per 10-14
persiuntimą. Mes priimame
dienų. Atsiųsime Lietuvoje pasi
x Parduodame bilietus ke čekius ir Visa/Mastercard kre
rašytą pakvitavimą. Rašyti: lionėms į Lietuvą ir j visus dito korteles. Sav. Petras Ber
Vytaa ar Genė Kairy s, 517 pasaulio kraštus geriausiomis notas.
Fruitland Rd., Stoney Creek, kainomis. Skambinti: T. Les- (sk.)
Ont., Canada L8E5A6, Tel. niauskienei, TravelCentre,
x Romualdas ir Elena
905443-3334; fax 906443-8980. Ltd., tel. 708-526-0773.
Kašubai iš St. Charles, IL rašo:
(sk)
(sk) Siunčiame $150 metinį vieno
Auka steigiamam ,, Draugo" p a r a m o s fondui —
yra lietuvybės laidas ateities k a r t o m s .
Čekius rašyti:
DRAUGAS
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio.

vaiko mokestį ir norime globoti
vieną lietuvį našlaitį! Našlaitės
Lijanos iš Jonavos vardu, dėko
jame jiems už jų gerą širdį.
„Lietuvos našlaičių globos"
komitetas,
Lithuanian
Human Services, 2711 West
71 st Street, Chicago, IL
60629.
(sk.)

Janina Jarašienė įsijungė į
„Lietuvos Vaikų vilties" savanorių-talkininkų eiles 1992 m.,
paskatinta Genovaitės Maldėnienės. Kaip ir visi savanoriai,
kai pašaukia, veža vaikus į li
goninę tyrimams, vertėjauja,
lanko juos ligoninėje ir Sekly
čioje.
Būdama panevėžietė, daugiau
susidraugavo su mažąja Vilmu
te ir jos mama, kurios atvyko iš
Panevėžio. Vežiodavo Vilmutę
pakaitomis su G. Maldėniene,
irgi panevėžiete, į ligoninę ir
pas save į svečius. Abi su G.
Maldėniene yra nuvežusios Vil
mutę ir jos mamą apžiūrėti Lie
tuvių centro Lemonte. Taip pat
yra nuvežusios jas į Union Pier
maudytis ir pavaikščioti di
deliame Antano Skreibio sode,
kad vaikas nebūtų visą laiką
mieste. Vilmutei nugarkaulio
iškrypimo operacija pavyko, ji
maždaug prieš 4 savaites su ma
ma grįžo į Lietuvą. J. Jarašie
nė sakėsi, kad ateinančią vasa
rą, kai bus Lietuvoje, aplankys
Vilmutę Panevėžyje.
Paklausta, kodėl tapo „Lietu
vos Vaikų vilties" savanore,
atsakė, kad yra jau močiutė ir
turi sveikus vaikaičius. Nori
padėti vaikams, kuriems tos
sveikatos trūksta, dėkodama
Dievui už savo vaikaičių sveika
tą.
Kai lankosi Shrinerių ligonikūniško ir dvasinio atsigaivi
nimo.
Tėviškės parapijos klebonas
vysk. Hansas Dumpys, kalbėda
mas apie Bronės Variakojienės
muzikinius ir poetinius nuopel
nus, kuriais ji dažnai prajuokin
davo ir net sugraudendavo klau
sytojus, dar pridūrė, sakyda
mas, kad jos veikla Tėviškės
parapijoje buvo labai vertinama
ir ji niekada neliksianti pamirš
ta parapijiečių mintyse.
Pirmosios išleistuvių dalies
užbaigai Tėviškės parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Ričardo
Šoko, dar sugiedojo kalbėtojų
anksčiau cituotą giesmę „Su
Dievu, kol susitiksime"'.
Bronė Variakojienė mėgino
užbaigoje dar tarti keletą
žodžių, bet šį kartą matomai jai
nebuvo lengva kalbėti. Todėl
nebeišvardindama pavieniams
draugams savo padėkos žodžių,
suglaudė viską į vieną žodį:
„Ačiū". Šiose išleistuvėse daly
vavo ir Vidmantas Variakojis,
atvykęs iš Kalifornijos parsi
vežti tėvų namo.
Po
•*• v parapijos
f / a i a ^ i i j u o klebono
m c u v i i u tartų
Laitu
p a d ė k o s ž o d ž i ų u ž s u t e iktąsias
g ė r y b e s Viešpačiui Dievui, visi
vaišinosi chorisčių paruoštomis
vaišėmis ir linkėjo Bronei Vanakojienei dar laimingų dienų
Ramiojo vandenyno pakrantėje.
Sekmadienio ryto pamaldose,
užbaigiant bažnytinius metus,
pagal seną evangelikų-liute
ronų bažnyčios tradiciją, buvo
prisiminti mirusieji. Ta proga
Tėviškės parapijos choras, vado
vaujant muz. Ričardui Šokui,
atliko Valterio Banaičio ir
Franz Schubert kūrinius. Vikto
ras Mieliulis, jn. giedojo Alice
Havvthorne sukurtą giesmę ir
kitą giesmę iš evangelikų gies-

Čikagos lituanistinės mokyklos 1993-1994 mokslo metų mokytojai. Iš kairės: Jūratė Dovilienė
(direktorė), Jūratė Jankauskaitė, Marija Plačienė, Dana Mikužienė, Odeta Lapkuvienė Irena
Vilimienė, Sigitas Gūdis, Jūratė Norvilienė, Reda Blekienė, Nijolė Pupienė, Erika Brooks Danu
tė Eidukienė, Hedvina Dainyne, Rūta Jautokine, Mindaugas Bielskus, Daina Dumbrienė', Daiva
Petersonaitė.

Janina Jarašienė

nėję ir mato daugelį vaikučių be
kojyčių, rankyčių ir kitaip nega
luojančių, jaučia didžiulį dėkin
gumą Shrineriams, kurie tiek
daug tiems vaikučiams padeda.
O ypač širdį džiugina, kai ma
to, kad ta pagalba pagydo, ar
gerokai apgydo, Lietuvos vaiku
čius.
J. Jarašienė stengiasi ne tik
pati padėti, bet kalbina ir ska
tina kitus aplankyti vaikučius
ir jų mamas Seklyčioje ir Liet.
Dukterų nameliuose, pabend
rauti su jais, aplankyti ligoninė
je, pasikviesti pas save.
Būtų gera, kad šį straipsnelį
perskaitę, žmonės, ypač iš
Mažeikių, Šiaulių, Kauno ir
Vilniaus, daugiau susidomėtų
„Lietuvos Vaikų vilties"
vaikais, atvykusiais čia svei
katos ieškoti. Vaikučių ir mamų
(ir vienas tėvelis) dabar kaip tik
yra iš tų minėtų miestų.
Aldona Šmulkštienė
PARAMA KARINEI
SPAUDAI
Spalio 24 d., 2 vai. p.p. LKVS
„Ramovės" Čikagos skyrius
kartu su trijų kuopų šauliais
rinktinės namuose surengė
pobūvį, kurio pelnas skirtas
karinei spaudai paremti Lietu
voje. Pobūvį atidarė „Ramo
vės" Čikagos skyriaus pirmi
ninkas Juozas Mikulis, pasvei
kindamas visus, gausiai at
silankiusius. Žodį tarti pakvies
tas, LKVS-gos pirmininkas Ed
mundas Vengianskas pažymėjo,
kad „Karys", „Trimitas" buvo
spausdinami šiame krašte, o
„Kardas" Lietuvoje. Visi trys
yra karinės spaudos žurnalai.
Dabar visi trys yra spausdinami
Lietuvoje. Jų spausdinimo sąly
gos labai sunkios — trūksta
lėšų. „Trimitas" ir „Karys"
šiaip taip išsilaiko iš prenu
meratų ir aukų, o „Kardas"
visai neturi lėšų. Ragino, kas
gali, užsiprenumeruoti šiuos
žurnalus, arba finansiniai juos
paremti.

Po to vyko meninė programa,
kurią atliko moterų sekstetas:
Sabina Henson, Aldona Pankienė, Izabelė Pocienė, Marytė
Radzevičienė, Stasė Rudokienė
ir Vanda Urbonienė, vadovau
jamos muz. J. Sodaičio. Sekste
tas savo dainomis nukėlė pobū
vio dalyvius į gražiuosius tėviš
kės laukus ir sodžius.
Kavutės metu buvo pravestas
dovanų paskirstymas. Laike šio
pobūvio buvo surinkta 795 dol.,
V. B. iš kurių, atskaičius išlaidas,
pinigai bus persiųsti į Lietuvą
minėtiems žurnalams paremti.
Prieš baigiant pobūvį, pirm. J.
Mikulis širdingai padėkojo
visiems atsilankiusiems ir pa
rėmusiems šį kilnų tikslą. Taip
pat padėkojo programos atlikė
jams, kavutės paruošėjoms,
Šaulių rinktinei už salę ir
visiems kitiems, prisidėjusiems
prie pobūvio pasisekimo.
Ant. Repšienė
Advokatas Gibaitis
6247 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60629
Tel. 1-312-776-8700
Virš 20 metų praktikos
civilinėse ir kriminalinėse bvlose

