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Žinios iš Lietuvos — Elta

Palengva artėjama
prie tarptautinės
GATT prekybos
sutarties

Brazauskas ir
Ulmanis tarėsi
bendradarbiavimo
klausimais
Vilnius, gruodžio 3 d. (Elta)
— Susitikime su Latvijos prezi
dentu Gunčiu Ulmaniu aptartos
abiems šalims rūpimos proble
mos, pareiškė prezidentas Algir
das Brazauskas, grįžęs iš Lat
vijos. Gruodžio 2 d. abiejų prezi
dentų susitikimas įvyko nedi
deliame Baltijos pajūrio mies
telyje.
Prezidentas Brazauskas pažy
mėjo, jog viena iš svarbiausių
pokalbių temų buvo susijusi su
Baltijos valstybių veiksmų koor
dinavimu nustatant ir plečiant
santykius su kaimyninėmis
valstybėmis. Lietuvos preziden
tas supažindino prezidentą
Ulmanį su savo praėjusios sa
vaitės vizito į Švediją rezul
tatais.
Prezidentas Ulmanis pranešė,
kad ateinančią savaitę su
panašiu vizitu jis vyksta į Suo
miją, papasakojo, kokias pro
blemas kels Helsinkyje. Kaip
pažymėjo prez. Brazauskas, abi
valstybės yra už dar glaudesnį
bendradarbiavimą su Šiaurės
Tarybos valstybėmis. Susitiki
me su prezidentu Ulmaniu buvo
a p t a r i a m i ir trijų Baltijos
.valstybių tolesnio bendradar
biavimo klausimai.
Šią savaitę bendradarbiavimo
klausimais tarėsi Estijos ir Lat
vijos premjerai, kitą savaitę
numatytas Lietuvos ir Latvijos
premjerų susitikimas. Su Latvi
jos prezidentu buvo aptartos ir
terminalo statybos bei Mažeikių
naftos perdirbimo gamyklos re
konstravimo problemos.
Šleževičius lankėsi
Mažeikiuose
Ministras pirmininkas Adolfas
Šleževičius su grupe ministrų ir
Seimo narių tęsė vizitą Mažei
kiuose. Premjeras į Mažeikius
atvyko gruodžio 2 d. Plinkiškėse, Mažeikių „Naftos" vals
tybinės įmonės profilaktoriume,
supažindino naftos terminalo
statybos komisiją su Būtingės
naftos terminalo statybos pro
jektais.
Penktadienio rytą premjeras
apžiūrėjo Mažeikiuose statomus
objektus: ligoninės ginekologinį
korpusą ir Aštuntos vidurinės
mokyklos pastatą. Po to A.
Šleževičius lankėsi Mažeikių
pieninėje, apžiūrėjo pieno
miltelių gamyklą. Nuo 11 iki 13
valandos Mažeikių rajono val
dyboje premjeras ir ministrai
priėmė rajono ir miesto gyven
tojus asmeniniais klausimais.
Po pietų ministras pirmininkas
susitiko su „Naftos" valstybinės
įmonės darbininkais.

VVashington, DC, gruodžio 4
d. (NYT) - Pastangos išgauti
susitarimą tarp 116 šalių, kad
jos sukurtų laisvos prekybos
rinką, pasirašydamos perreda
guotą GATT sutartį (Generalinė
sutartis dėl tarifų ir prekybos),
tęsiasi jau septyneris metus dėl
vienos priežasties: tokia sutar
tis pakenktų daugelio šalių di
džiausioms, politiškai įtakin
giausioms pramonėms.

metų į Vilnių iš Londono atvyks
pedagogai, kurie padės čia
rengti policijos komisarus.
Akademijos profesūrai sudaryta
galimybė stažuotis Londone.
Pradėjo veikti tiesioginis
telefono ryšys s u Lenkija
Gruodžio 3 d. Olštyne, Lenki
joje, pradėjo veikti tiesioginis te
lefono ryšys (aplenkiant Mask
vą) tarp Lietuvos ir Lenkijos.
Pirmą kartą telefoniniai pasi
kalbėjimai tarp kaimyninių
valstybių vyks tiesiogiai, o ne
per Maskvą ir Minską. Naujoji
linija ne tik garantuoja gerą ry
šių kokybę, bet taip pat visiškai
patenkins Lietuvos, kitų Balti
jos šalių abonentų poreikius.
Naujuoju ryšio kanalu vienu
metu gali kalbėtis 90 abonentų.
Kitais metais Olštyno teleko
munikacijos apygardos ryšinin
kai užbaigs paskutinės švieso
laidžio atkarpos tiesimą iš
Olštyno į Suvalkus. Ji užtikrins
skaitmeninio ryšio veikimą tarp
Kauno ir Varšuvos.
Ligoninė, kokios Žemaitijoje
d a r nebuvo
Nauja 360 lovų Klaipėdos jūri
ninkų ligoninė, pastatyta šiau
rinėje miesto dalyje, priėmė pir
muosius pacientus. Joje galės
gydytis ne tik jūrininkai, bet ir
visos Žemaitijos gyventojai. Čia
įrengti specializuoti širdies ir
kraujagyslių chirurgijos, inkstų,
kraujo ligų, darbo medicinos
skyriai, kokių iki šiol nebuvo nė
vienoje V a k a r ų Lietuvos
gydymo įstaigoje.
Lietuvos jūrų laivininkystės,
valstybinės naftos įmonės, jūrų
prekybos uosto, transporto lai
vyno valdybos ir kitų rėmėjų
dėka ligoninė aprūpinama nau
jausia medicinos technika.
Netrukus bus įsigytas pats
moderniausias Lietuvoje olan
diškas angiografas, pradedama
montuoti vokiška operacinių ir
reanimacijos skyriaus įranga,
dirbtinės kraujo apytakos apa
ratūra, kompiuterinė laborato
rija ir kt.

P L B sukvietė
atstovus Vilniuje

Vilnius, gruodžio 2 d. f AGEP)
- Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės atstovybės Vilniuje
kvietimu susirinko lietuviai iš
Vengrijos, Lenkijos. Rusijos,
Moldovos, Ukrainos ir kitų
Rytų kraštų. Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės atstovas Vilniu
je Juozas Gaila pateikė pasiūly
Anglai padės rengti
mų, kaip pasitelkti lėšų savo
policijos komisarus
gyvenamame krašte, nelau
kiant nuolatinio finansavimo iš
Didžiosios Britanijos amba Lietuvos, kurio tikisi Rytų
sada Vilniuje apsiėmė globoti kraštų lietuviai.
Lietuvos Policijos Akademiją.
Juozui Gailai suteikta teisė
Ambasadai tarpininkaujant, už
dalyvauti visuose Seimo ir jo ko
megzti šios aukštosios mokyklos
mitetų posėdžiuose, tad jis galės
ryšiai su Londono ir kitų Angli
perduoti visus Pasaulio Lietu
jos miestų policijos mokyklomis,
vių Bendruomenės atstovų ar
dalinamasi patyrimu. O gruo
gumentus ir pageidavimus pi
džio 2 d. ambasadorius Michael
lietybės klausimu, kuris labai
Peart perdavė Policijos Akade
svarbus tiek Sibiro, tiek Ame
mijai dovaną — „Galaxy" firmos
rikos lietuviams.
kompiuterių įrangą. Po naujų

Nr. 235

Šalys bijo kitų konkurencijos

pasirašys iki gruodžio 15 d.
nustatyto termino. Tokias viltis
kelia iš dalies daugelio šalių
išsenkanti kantrybė dėl taip il
gai užsitęsusių derybų. Viltį
didina ir tai, kad Clinton ad
ministracija yra linkusi daryti
truputį daugiau nuolaidų, negu
Bush administracija.
JAV prekybos ir žemės ūkio
pareigūnai ketvirtadienį sutarė
su Europos pareigūnais siekti
mažesnių pakeitimų ūkinės pre
kybos srityje, negu iš pradžių
buvo užsimota ir panašiai ma
žinti užsimojimus ir kitose sri
tyse. JAV taip pat sieks iš sutar
ties išbraukti apmokestinimus
liečiančius straipsnius ir taip
pat sumažinti skaičių naujų ap
ribojimų, kurie būtų uždedami
visų šalių prekybos įstatymams.

Amerikos plieno pramonė bi
jo, kad JAV Komercijos departa
m e n t a s nebegalės dideliais
tarifais apmokestinti iš kitų
šalių importuojamą pigų plieną.
Pietrytinės Azijos draudimo
įmonės bijo, kad bankrutuos, jei
Keli šimtai šveicarų bei prancūzų ūkininkų šeštadienį su policija Genevoje prie GATT rūmų,
į jų rinkas bus įsileidžiamos
kur vyksta derybos dėl šios prekybos sutarties praplėtimo Jei sutartis būtų priimta, jie nustotų
JAV draudimo įmonės. Prancū
Bandoma praplėsti GATT
valdžios priemokų dėl eksportuojamų grūdų.
zijos javų augintojai bijo, kad
sutartį
nukris kainos už jų auginamus
tų žmogaus teisių mechaniz grūdus, jei jų valdžia sumažins
Dabar vykstančiomis derybo
mams, kuriuos taip vertina jiems primokėjimus už ekspor mis siekiama praplėsti jau 45
tuojamus grūdus.
tarptautinė bendruomenė.
metus galiojančią GATT sutar
Jungtinių Tautų užkulisiuose
Dažniausiai, prekybiniai kon tį, kuri nustato tarptautinės
beveik kasdien susitinka rusų, fliktai būna išsprendžiami, prekybos taisykles. Nuo 1948
baltų, skandinavų ir kiti diplo abiems pusėms duodant dalį to, metų septynios derybų sesi
matai, siekdami sušvelninti pa ko jos nori. Bet dabartinės jos sumažino prekybos tarifų
New Yorkas, gruodžio 3 d.— Kaltinimus atrėmė Latvijos dėtį.
svarstybos y r a tokios sudė vidurkį nuo 40% iki 5%. (Tarifai
Rusija mėgina Jungtinių Tautų
ir Estijos atstovai
tingos, apima tiek daug dalykų, yra importuojamoms prekėms
Trečiajame komitete pravesti
Rusijai nepatiko Lietuvos
kad daugelis dabar siūlomų uždedami mokesčiai).
rezoliuciją apie t a r i a m u s
Į Rusijos kaltinimus Tre
Prieš septyneris metus Punta
dalyvavimas
kompromisų nei vienos pusės
žmogaus teisių pažeidimus Esti čiajame komitete atsakė Lat
del Este, Urugvajuje, prasidėjo
nepatenkina.
joje ir Latvijoje, praneša vijos atstovas Ivars Slokenbergs
Lapkričio 24 d. Baltijos vals
vadinamoji Urugvajaus preky
Indijos
vaistų
gaminimo
įmo
Lietuvos Nuolatinė Misija prie (lapkričio 29 d.) ir Estijos ats tybių ambasadoriai prie JT —
nės, pavyzdžiui, bijo, kad siū bos derybų sesija, arba „raun
Jungtinių Tautų.
tovas Heino Ainso (gruodžio 3 Anicetas Simutis (Lietuva), lomas reikalavimas, kad jos das". Pagal dabar svarstomą
Lietuvos vyriausybės poziciją d.).
Aivars Baumanis (Latvija) ir
mokėtų honorarus JAV vaistų GATT sutarties projektą likę
lapkričio 30 d. Trečiajame
Slokenbergs priminė, kad Ernst Jaakson (Estija) — susi įmonėms, jei gamina JAV-ose pasaulio prekybos tarifai būtų
komitete susumavo Lietuvos okupacijos metais Latvija buvo tiko su Rusijos ambasadorium užpatentuotus vaistus, nepri sumažinami dar trečdaliu, o kai
Misijos patarėja Gintė Darnu- rusinama, dėl to latviai dabar Jurij Voroncov aptarti Rusijos verstų jų bankrutuoti. Ameri kurie mokesčiai būtų iš viso pa
šytė. Aptarusi pažangią Lie virsta mažuma savo krašte. rezoliucijos projektą „Dėl kos vaistų gamintojai spaudžia naikinami. Dabar siūlomame
tuvos politiką mažumų atžvil Anot jo, pilietybės problema bus žmogaus teisių padėties Estijo prezidentą Clinton vėl pradėti projekte GATT pirmą kartą
giu, ji išreiškė Lietuvos soli sprendžiama Latvijoje demokra je ir Latvijoje". Baltijos vals svarstybas dėl to straipsnio, apimtų ir žemės ūkio gamybą ir
darumą su Latvija ir Estija, at t i š k u keliu, t.y. visuotine tybių ambasadoriai išreiškė ne nes jis pradėtų veikti tik už 20 patarnavimus, kaip apdraudą,
kreipdama dėmesį į priverstinai gyventojų apklausa, o pilietybės pasitenkinimą, kad rezoliucija metų, o jie nori, k a d pradėtų bankų patarnavimus ir kon
pakeistą nacionalinę gyventojų įstatymas yra redaguojamas, buvo pateikta komitetui prieš veikti jau dabar.
sultavimą. Reikalaujama, kad
tos
dienos
numatytas
konsulta
sudėtį šiose valstybėse.
Valdžios panaikintų apribo
glaudžiai bendradarbiaujant su
cijas šiuo klausimu, o t a i
Rusijos kaltinimus, kad šios Europos Tarybos atstovais.
jimus
kiek galima importuoti
Didėja sutarimo galimybė
Baltijos valstybės vykdo „et
žemės ūkio ir maisto produk
Jis pabrėžė, kad Rusija dabar pažeidė padorumo ir mandagu
ninį valymą aksominėm pirš išnaudoja rusakalbių Latvijoje mo nuostatas bei nustebino ir
Bet manoma, kad pirmadienį cijos ir savo šalių augintojams
tinaitėm" prisidengiant „me klausimą kaip pateisinimą kitas Europos kraštų delega vis tik gali pasisekti prieiti mokamas priemokas.
lagingu istorinės teisybės kištis į „artimojo užsienio" cijas.
Ekonomistai numato, kad
Aptarę rezoliucijos turinį, sutarimo t a r p JAV ir Europos
atstatymo šūkiu", ji pavadino vidaus reikalus. Šias pretenzijas
pagal siūlomą sutartį, kiek
Bendrijos
šalių.
Didėja
gali
Estijos ir Latvijos ambasadoriai,
absurdiškais, o teiginius, kad taip pat pastebėjo ir atmetė
viena šalis būtų laisva tiekti tai,
Lietuvai pritariant, išreiškė mybė, kad ir visos šalys sutartį
reikalinga apsaugoti rusakal lapkričio 30 d. kalbėjęs Ukrai
ką ji geriausiai ir ekonomiš
savo poziciją: Generalinio
bius Estijoje ir Latvijoje nuo nos atstovas, kuris išreiškė
kiausiai pajėgia gaminti (ar
sekretoriaus išvadų šviesoje,
nusistebėjimą
tokiu
kaimyninės
„politinės, visuomeninės ir
tiekti) ir importuoti tai, ką kuri
Estija ir Latvija nemato reikalo Bankrutavo neoficiali
policinės tironijos" — kurs valstybės užmoju. Ką tada da
kita šalis ekonomiškiau ar ge
prašyti Jungtinių Tautų toliau
kredito
įstaiga
tančiais, neproduktyviais ir ne ryti Ukrainai, kurioje rusiškai
riau sugeba pagaminti. Ši teori
tirti žmogaus teisių padėtį jų
kalbančiųjų
yra
dauguma,
klau
teisingais. Pasak jos, Lietuva
ja teigia, kad tokia santvarka
valstybėse. Rusija reikalauja
Vilnius, gruodžio 2 d. (AGEP) pakeltų viso pasaulio šalių
yra įsitikinusi, kad Estija ir Lat sė jis.
papildomo padėties įvertinimo
— Neoficialios kredito įstaigos gerovę, skatindama didžiausią
vija yra rimtai įsipareigojusios
Estijos atstovas Heino Ainso
iš Jungtinių Tautų. Po šio ben
„Egis", vienos iš pirmųjų, pa našumą.
įgyvendinti žmogaus teises, ką pastebėjo, kad Estijoje lankėsi
dro susitikimo Rusija pareiškė
siūliusios 50% ir daugiau meti
patvirtina įvairių žmogaus virš penkiolika žmogaus teisių
Praktikoje, tačiau, niekas
nesuprantanti, kodėl tame pasi
nių palūkanų už indėlius, vado nežino, kaip ta sutartis paveiks
teisių padėtį tikrinančių tarp padėtį tikrinančių organizacijų,
tarime dalyvavo Lietuva, ir ją
vas prisipažino negalįs grąžinti kiekvieno krašto pavienius
tautinių organizacijų išvados. jų tarpe ir Jungtinės Tautos.
apkaltino „diplomatinio pro
pinigų savo kreditoriams. Jis darbininkus. Dauguma sutar
Damušytė priminė, kad Rusijos rezoliucija nesiderina su
tokolo sulaužymu".
teigia, kad j a m nepasisekė san ties nurodymų pradėtų veikti
Jungtinių Tautų misijos, apsi Jungtinių Tautų generalinio
Derybos dėl Rusijos rezoliuci-'
doris su viena Gibraltare regis palengva, palaipsniui. Pvz.,
lankiusios Estijoje ir Latvijoje, sekretoriaus išvada, kad Estijo
nerado jokių masinių žmogaus je žmogaus teisės nėra pažei jos projekto dar tęsiamos tarp truota naftos eksploatavimo drabužių importų apribojimai
Estijos, Latvijos ir Rusijos dele kompanija.
teisių pažeidinėjimų, apie ku dinėjamos.
būtų mažinami 10 metų laiko
gacijų. Rezoliucija bus svars
riuos kalba Maskva. Ji pareiš
„Egio" kreditoriai — dau tarpyje. Bandydamas laimėti
Ainso pabrėžė, kad Estija
kė, kad estams, latviams ir nesilaiko nuostatos, kad toma Jungtinių Tautų Trečiame giausia pensininkai ir nedideles Šiaurės Amerikos Laisvos Pre
lietuviams nerimą kelia Rusijos žmogaus teisės yra vidaus komitete trečiadienį, gruodžio 8 pajamas turintys žmonės. Dabar kybos sutarties (NAFTA) signa
pareigūnų pareiškimai, kurie reikalas. Priešingai, aiškino jis. d.
šie žmonės užgulė Ekonominių tarų pritarimą GATT sutarties
riša žmogaus teisių klausimus Estija t i k i į a t v i r u m ą ir
— Seime šią savaitę buvo nusikaltimų skyriaus tardy projektui, prez. Bill Clinton ban
su Rusijos strategiškais in konstruktyvų dialogą. Bet svarstomas 1994 metų biudžeto tojus, kurie ramina kreditorius do tą laikotarpį pratęsti iki 15
teresais šiame regione. Lietuvos atsižvelgtiant į tai, kad Estija projektas. Vyriausybės pateik tuo, kad „Egio" vadovas yra metų.
atstovė pareiškė, kad prieš tris pilnai kooperuoja su tarptau tame projekte pajamas numa Lietuvoje, niekur nepabėgęs, ir
mėnesius užbaigus Rusijos ka tiniais ekspertais ir įgyvendina toma padidinti du kartus paly bent jau žada grąžinti įdėtus
riuomenės išvedimą iš Lietuvos, jų pasiūlymus, ji negali priimti ginus su šiais metais. Stipriai pinigus, be procentų.
KALENDORIUS
prasidėjo nauja gerų kaimyni Rusijos rezoliucijoje siūlomą didinamos išlaidos valstybes
Pagal Lietuvos įstatymus
nių santykių tarp tų dviejų paragrafą šį klausimą vėl valdymui, prezidentūrai, o bankrutavusios akcinės bend
Gruodžio 7 d.:Sv. Ambrazie
valstybių era. Anot Damušytės įtraukti į ateinančios 49-tos policijai ir mokytojams didina rovės steigėjai neatsako savo
jus; Jaunutis, Aras, Daugardas.
dialogu paremta politika daug Generalinės Asamblėjos sesiją. mos tik du kartus. Nemažai asmeniniu turtu. Apytikriais
Gruodžio 8 d.: Švč. M. Mari
vaisingesnė už viešą akistatą ir Anot jo, Rusijos nesiskaitymas pinigų skiriama Katalikų baž žurnalistų apskaičiavimais, jos Nekaltasis Prasidėjimas; Roneatsižvelgimą į specifines su tarptautinių ekspertų išva nyčiai ir įvairioms visuome „Egis" kreditoriams skolingas marikas, Zenonas, Gaila, Gevietines ir istorines aplinkybes. domis pakenkia Jungtinių Tau ninėms organizacijoms. (AGEP) apie 500,000 dolerių.
denė.

Rusija bando pravesti JT
rezoliuciją dėl žmogaus
teisių pabaltijy
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MANKŠTA, DARBAS IR
ŠIRDIES SMŪGIS
DR. R Ė D Ą W E B B E R
Klausimas: neseniai teko
skaityti vietiniame dienraštyje,
kad labai intensyvi m a n k š t a
yra pavojinga ir gali iššaukti
širdies smūgį (heart attack).
Kaip nustatyti ribą, k u o m e t
mankšta naudinga ar žalinga?
Ar geriau visai m a n k š t o s at
sisakyti? Kiek reikia t i k ė t i
informacija, p e r t e i k i a m a žiniasklaidoje apie įvairius atra
dimus, perspėjimus ir pata
rimus? Atrodo, k a d t a i au
tentiška informacija, bet baisu
patikėti?
Atsakymas: žiniasklaida
nusitveria kokį p u s i a u a t l i k t ą
tyrimą ir iš to padaro sensaciją,
todėl dažnai g i r d i m e d a u g ne
tikslios informacijos apie atra
dimus a r išradimus medicinoje.
Nereikia manyti, k a d visa in
formacija netiksli, t i k nereikia
viskuo aklai t i k ė t i .
Neseniai buvo paskelbti dvie
jų studijų r e z u l t a t a i ( „ N e w
England Journal of Medicine"),
pagal kuriuos žmonėms, d a u g
sėdintiems ir apskritai mažai ju
dantiems, yra gerokai didesnis
pavojus būti i š t i k t i e m s širdies
smūgio (infarkto), j e i g u j i e per
staiga ir per d a u g p a s i m a n k š 
tina, ką nors s u n k i a i (fiziškai)
dirba ir pervargsta.
Turbūt visi a t k r e i p i a dėmesį
į dažnai žiemą girdimas žinias,
kad žmogus, k a s d a m a s sniegą
prie savo namų, ar mėgindamas
išstumti įstrigusi į pusnį au
tomobilį, staiga s u k r i t o ir mirė.
Kartais tai a t s i t i n k a ir k i t u
metų laiku: p j a u n a n t žolę, grė
biant lapus ir p a n . T a i geriau
sias pavyzdys, k a i p neįprastas
fizinis d a r b a s - m a n k š t a ap
sunkina mažai j u d r a u s žmogaus
(ypač vyresnio amžiaus) širdį ir
ji sustoja plakusi.
Čia reikia a t k r e i p t i dėmesį į
faktą, kad ne p a t s d a r b a s mankšta žmogų išverčia iš kojų,
o žmogaus užsisėdėjimas, mažas
judrumas. Minėtose studijose la
bai stipriai pabrėžiama, kad
reikia mankštintis reguliariai.
Tokie žmonės, p a l y g i n u s su
nesimankštinančiais, a r b a tik
r e t k a r č i a i s d a u g i a u paju
dančiais, turi mažiau galimybių
gauti širdies smūgį
nuo
s u n k a u s darbo a r s t a i g i o s ,
įtemptos mankštos. Tose studi
jose taip pat p a m i n i m a , k a d šir
dies smūgio pavojus yra n e tik
pačios mankštos a r s u n k a u s
darbo metu, bet maždaug valan
dai praėjus po to. Spėjama, kad
vien t i k JAV apie 75,000 žmo
nių g a u n a širdies s m ū g i u s dėl
šios priežasties, o m i r š t a apie
25,000. Nejudriems žmonėms
širdies smūgio pavojus s u n k a u s
darbo (ar mankštos) metu ir ne
t r u k u s po jo y r a m a ž d a u g 100
kartų didesnis, k a i p t i e m s ,
kurie kasdien m a n k š t i n a s i ,
daug juda.
Viena studija šia t e m a buvo
atlikta Amerikoje, k i t a —
Vokietijoje. Amerikoje b u v o ti
riami ir apklausinėjami 1,228
žmonės (vyrai ir moterys), kurie
buvo atvežti į ligoninę su stai
giu širdies s u t r i k i m u . Visi jie
pasveiko. Jie buvo palyginami
su panašaus a m ž i a u s tokio pat
dydžio žmonių grupe, neturėju
sia širdies smūgio. Šiek tiek
daugiau kaip 4 procentai ligo
nių pasisakė, kad prieš širdies
sutrikimą buvo užsiėmę kokiu
sunkiu fiziniu d a r b u ar m a n k š 
ta. Suvedus duomenis, r a s t a
kad žmonės, kurie stipriau pasi
mankština tik k a r t ą per savai
tę, gali gauti širdies smūgį 107
kartus dažniau, negu kitu atve
ju gautų. J i e m s širdies smūgio
rizika padidėja d a u g i a u negu
100 k a r t ų . Ž m o n ė s , k u r i e

i

m a n k š t i n a s i penkis ar d a u g i a u
k a r t ų per savaitę, pavojų
s u m a ž i n a tik iki 2.4 k a r t ų
s u n k a u s darbo a r įtemptos, var
ginančios mankštos m e t u .
Čia reikia pabrėžti, k a d kai
kurie t ų apklausinėtų pacientų
būtų įskaičiuojami į širdies ligo
mis sergančių skaičių dėl per
aukšto kraujospūdžio, didelio
cholesterolio kiekio, r ū k y m o ,
paveldėjimo, įtampos, bet nejud
r u m a s t ą pavojų šimteriopai
padidina.
Antrieji tyrimai atlikti Vokie
tijoje, viename Berlyno univer
sitete su 1,194 pacientais, gavu
siais širdies smūgį (panašiai
kaip Amerikoje). Rasta, kad
žmonės, kurie mažai j u d a , t.y.
mankštinasi mažiau kaip 4 kar
t u s per savaitę, buvo infarkto iš
tinkami 6.9 kartų dažniau, o tie,
kurie mankštinosi bent 4-5 kar
t u s per savaitę, tapdavo širdies
smūgio aukomis tik 1.3 kartų.
Šiaip a r taip, pagrindinis var
diklis čia yra dažna m a n k š t a ,
prisivertimas daugiau judėti,
nesėdėti prie televizijos. Čia
galbūt ir tinka hipotezė, kad
žmonės dažnai širdies liga mirš
t a , išėję į pensiją, nors, dirbdami
savo darbovietėse, jautėsi gerai.
K a i k u r i e pensininkai mano,
k a d „užsitarnavo poilsį", ir
visiškai nieko neveikia, išėję į
pensiją. Nejudrumas, užsisė
dėjimas ir tam t i k r a depresija
(žmogus jaučiasi j a u s e n a s , ne
bereikalingas, nedarbingas) iš
š a u k i a širdies sutrikimą.
K a i k a l b a m e apie d a ž n ą
m a n k š t ą , nesiūlome eiti į spe
cialius mankštos salonus
(Health clubs) a r rūsį prisikrau
t i visokių brangių sporto bei
m a n k š t o s a p a r a t ų (ėjimo diržų,
irklavimo mašinų, dviračių).
Kiekvienas savo name ir savo
aplinkoje turi labai veiksmingų
mankštos priemonių, kurios ne
kainuoja nė cento. Nereikia įsi
taisyti nei brangių, madingų
sportinių drabužių, kuriuos taip
reklamuoja . per televiziją.
Žinoma, patogūs sportiniai ba
t a i reikalingi (nebūtina pirkti
tokius, k a i p reklamuoja žymie
ji krepšininkai, bėgikai a r kiti
sportininkai).
Jeigu oras palankus, geriau
sia m a n k š t a vyresniam žmogui
y r a kasdieninis ėjimas lauke,
ėjimas t u r i būti gan s p a r t u s ,
laisvas, vienodas, mosuojant
r a n k o m i s ir giliai, lygiai kvė
puojant. Pasivaikščiojimas su
draugais šiltą popiete d a u g nau
dos n e a t n e š kūnui, t i k padės
maloniai praleisti laiką. Kai
kas tvirtina, kad ėjimas mažiau
n a u d i n g a s už bidzenimą (jogging). T a i n e b ū t i n a i t i e s a .
Vyresniems žmonėms p a t a r t i 
n a nebidzenti, nebent p e r ilges
nį laiką — pradedant l a b a i pa
mažu — priprantama, bet visuo
met r e i k i a atsargumo. Ėjimas
bus t i e k pat naudingas, jeigu jį
vartosime kaip mankštos prie
monę. Bent pusvalandį kasdien
sparčiai eidami, sustiprinsime
širdį, plaučius, kojų r a u m e n i s .
Jeigu oras lauke per šaltas ar
ba šiaip nepalankus m a n k š t a i ,
p a n a u d o k i m e laiptus savo
name. Lipimas laiptais (neuž
m i r š k i t e laikytis) labai gera
m a n k š t o s priemonė, b e t ir čia
s v a r b u nepavargti, n e p e r s i 
stengti. Po kiek laiko patys
p a m a t y s i t e pasikeitimą. Pra
džioje, belipant laiptais, žmogus
s u n k i a i a t g a u n a kvapą, širdis
s m a r k i a i daužosi, bet, po il
gesnio laiko šitaip besimankš
t i n a n t , simptomai dingsta.
N e t r u k u s prasidės šalčiai, iš
kris pirmasis sniegas, o namų
savininkai griebsis k a s t u v ų ir

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunciami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs
DRAUGO prenumerata mokama I i anksto

LB Philadelphijos apylinkės atstovai pasitinka iš Vilniaus atvykusį Tomą Raugale ir jo m a m ą
gyd. Angelę Raugalienę. Tomas atvyko j Ameriką per LB Socialinių reikalų tarybos organiza
ciją ,.Lietuvos Vaikų viltis". Iš kairės: Teresė Gečienė, gyd. Angelė Raugalienė, Tomas Raugale,
Jeanne Dorr u- Algimantas Gečys.

Nuotr. Tim Dorr

VARDAS ĮPAREIGOJA

INVALIDŲ DALIA

Vyras ir moteris, oficialiai
sukūrę
šeimą,
vadinasi
s u t u o k t i n i a i , a r b a vyras ir
žmona. J e i
nesusilauktų
įpėdinio, t a i šiais vardais ir
liktų visam gyvenimui. Tačiau,
kūdikiui gimus, žmona tampa
motina, o vyras — tėvu. Dabar
jie oficialiai vadinami tėvais.
Taigi, žodis t ė v a i labai a r t i m a i
susijęs su naujo žmogaus
atėjimu į šį pasaulį. Tik, deja, ne
visi tėvai yra verti garbingo
tėvo vardo. Vardas įpareigoja.
Veisimosi arba dauginimosi
galią Tvėrėjas y r a įdiegęs kiek
vieno gyvio prigimtin. Gyvulių
pasaulyje ši galia yra pajungta
i n s t i n k t u i , k u r i s ir t v a r k o
lytinių hormonų veikimą. Tokiu
būdu kiekvienas gyvis nesąmo
ningai vykdo savo giminės
tęstinumą. Tačiau jie nevadi
nami nei tėvu, nei motina, bet
patinu ir patele.
Protingojo tvarinio - žmogaus
- atveju lytiškumo galios var
tojimas p a l i k t a s jo laisvos
valios nuosprendžiui. Todėl
žmogus ją t u r ė t ų vartoti, vado
vaudamasis sveiku protu ir iš
mintimi, laikydamasis doros bei
etikos dėsnių. Lytinės galios
piktnaudojimas silpnina žmonių
giminę ir fiziškai, ir dvasiškai.
Tai žmogaus didybės menkini
mas, kuris ir veda į išsigimimą.
Šia linkme j a u g a n a toli nueita.
Š i a n d i e n m a s i š k a i didėja
•neatsakingų tėvų skaičius ne
tik j a u n u o m e n ė s bei paauglių
tarpe, bet ir t a r p subrendusių
sutuoktinių. Tai tėvai, kurie
nejaučia atsakomybės dėl gyveniman pašauktojo žmogaus Iikimo. Taip ir auga nepilnaverčiai žmonės — didelė našta
visuomenei. Toji našta, tai
jaunuolių, paauglių ir vaikų
grėsmingas siautėjimas, kuris
darosi vis pavojingesnis. Iki šiol
visos civilizacinės priemonės,
b a n d a n t jį s u n k o n t r o l i u o t i .
pasirodė neveiksmingos. J i s
/siautėjimas/, k a i p toj dainoj
vargelis, nors žirgų kojomis
t r y p i a m a s ir kardais kapo
j a m a s , nieko „nebojo", vis
labiau „bujojo". Kaip ameri
kiečiai sako, šiandien visuome
nė j a u y r a atsidūrusi apsiaus
ties stovyje.
Ši grėsmė, kaip jau p r a k t i k a
parodė, nebus pašalinta, griež-

Taip. auklėjimas y r a ir moks
l a s , ir menas - teorija ir prak
tika
Todėl valstybės ir Bažny
čios
pareiga rūpintis, kad, lygiagrečiai su kitais mokslais,
jaunuomenė būtų kokybiškai
supažindinta su m o d e r n a u s
auklėjimo uždaviniais, o ne vien
t i k su biologiniais, įkyriai ir
banaliai šiandien įtaigojant tesi
rūpinti tik saugiu lytiniu san
tykiavimu.

Tėvai auklėtojai negimsta to
kiais, bet, kaip kiekvieno kito
luomo ar profesijos žmonės, turi
* specialiai pasiruošti, kad suge
bėtų t i n k a m a i atlikti moterys
tės luomo pareigas — išauklėti
savo vaikus, kurie būtų pažiba
t a u t a i , valstybei ir Bažnyčiai.
Pavieniai tėvai - ne šeima.
Vaikui normaliai vystytis
būtinai reikia abiejų tėvų. gy
venančių kartu.

šluotų, kad nuvalytų prie namų
šaligatvius, įvažiavimą į garažą
ir pan. P a t a r i a m a saugotis ypač
s u n k a u s , šlapio ar prišalusio
sniego. Jeigu galite, pasisamdy
kitę jaunesnį žmogų, kad snie
gą nukastų. Jeigu jau reikia pa
tiems, neskubėkite, dažnai su
stokite, nueikite į vidų pailsėti,
paskui vėl grįžkime prie darbo.
J a u šiandien pradėkite nuola
tinės mankštos programa, knd
neliktumėte d a r viena širdies Andrytė Siliūnaitė (2 metų) išbando kėdutę mažųjų kampelyje Montessori
mokyklų ruoštame „Šeimų rytmetyje" Lemonte.
^ ^
ligų t y r i m ų statistika.
D
č y v i e n ė s

t

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

metams ^ metų 3 mėn.
$80
$45
$25
$90
$50
$30
$45
$30
$25
$50

$30

$25

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotu straipsniu
nesaugo. Juos grąžina tik iš
«n»»to susitarus Redakcija ui
skelbimu turim neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

Kai plačiau atsivėrė d u r y s į
laisvą Lietuvą, daugelį išeivių
t i n a n t įstatymus, didinant poli (ypač jaunimą) ir kitataučių,
cijos kadrus, plečiant pataisos turėjusių progą artimiau susipa
n a m ų ar kalėjimų sienas, kol žinti su Lietuvos kasdienybe,
nebus atstatyta į savo garbingą nustebino ir nuliūdino invalidų skaičius b e n t padvigubės, nes į
siūlo atkreipti didesnį dėmesį į
vietą, industrinės civilizacijos traktavimas. Vaikai, jaunuoliai invalidų eiles įsijungs daug
invalidų buitį ir stengtis ją pa
nuvertinta ir gerokai apardyta, ir suaugusieji su fiziniais ar senųjų gyventojų.
gerinti. Geriausias būdas tai
tvirtovė — šeima. Nedelsiant d v a s i n i a i s t r ū k u m a i s b u v o
atlikti yra per žmonių auklė
Daugelyje t a u t ų invalidams
reikėtų pradėti planingai rūpin „nurašomi į nuostolius" —jiems draudžiama maišytis su „nor
jimą, mokymą ir supratimą.
t i s tėvų-tėvystės ir motinys- neleidžiama siekti aukštesnio maliais" žmonėmis. Pažiūros,
Tikimės, kad ir Lietuvos žmo
tės-prigimtinių, dvasinių galių mokslo su sveikaisiais, jie buvo kad jų t r ū k u m a i yra Dievo
nės priims tuos pasiūlymus ir
puoselėjimu. Jos nuo pat ; i u n ų slepiami institucijose, pajuo bausmė už nuodėmes, piktųjų
pradės į invalidus žiūrėti, kaip
dienų turėtų būti išmintingai kiami ir apskritai nelaikomi dvasių darbas ar juodosios ma
į vertingą savo visuomenės dalį.
kultivuojamos, ypatingą dėmesį vertinga visuomenės dalimi. gijos galių iššaukti, sunkiai iš
nepaisant kai kurių t r ū k u m ų .
kreipiant į skaistumą ir doro Kadangi Amerikoje invalidams gyvendinamos iš žmonių pasą
vingumą. Tai sveikatos pagrin suteikiamos lygios teisės ir sten monės. Kai kuriose atsiliku
das.
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
giamasi jų gyvenimą paleng siose šalyse nenormalūs gimę
DR. PAUL KNEPPER
Vaikas, 'apie jo auklėjimą vinti įvairiais būdais, buvo kūdikiai tuoj nužudomi arba
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
kalbėsime vėliau), k a d galėtų sunku suvokti, kad toje ideali paliekami mirti be priežiūros.
166 East Suporlor, Sulta 4 0 2
sveikai ir normaliai vystytis, zuojamoje tėvynėje žmonių su Jie yra atskiriami nuo visuome
Valandos pagal susitarimą
privalo turėti ne tik tėvus gim t r ū k u m a i s k a s d i e n y b ė y r a nės, skriaudžiami, išnaudojami
Tol. - (1-312) 3 3 7 - 1 2 8 5
dytojus ir augintojus, bet T ė v u s sunki, o kartais visiškai be ir pajuokiami. T a i žmonės be
a u k l ė t o j u s , kurie žinotų, kaip viltiška. Tuo pačiu t a u t i e č i a m s jokių teisių ar galių.
Kab. tai. (312) 585-0348:
t e n k i n t i ne tik fizinius, bet - Lietuvoje išeivijos r ū p e s t i s Jungtinių Tautų organizacija
Rez. ( 3 1 2 ) 7 7 9 - 5 5 3 3
svarbiausia - dvasinius vaiko invalidais n e a t r o d ė s u p r a n 
DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
poreikius. Deja, šis svarbus rei tamas, kai tiek daug kitokių ak
4255 W 83rd St.
k a l a s dar nėra susilaukęs dėme tualių problemų laukė dėmesio. DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4
sio nei iš tėvų, n e i iš vi Tačiau dalykai pamažu keičiasi
CHIRURGĖ PODIATRĖ
6-9. antr 12 6. penki 10-12. 1 6
suomenės O kad vaikas galėtų
į gerą pusę, daugiausia įvairių
Carrozza Foot Clinic
K a b . tel. (312) 4 7 1 - 3 3 0 0
išaugti socialiu, naudingu ir sambūrių ir pavienių a s m e n ų
3918 W. 6 3 St.
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
kūrybingu visuomenės nariu, jis dėka, jiems besistengiant pa
Chicago, IL
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
privalo turėti inteligentiškus lengvinti Lietuvos invalidų
Tel. 312-284-2535
7 7 2 2 S. Kedzie A ve..
vadovus — tėvus auklėtojus, su dalią.
Pirmd., antrd., ketvd.
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2
1 v. p.p.—7 v.v.
sipažinusius su dvasine vaiko
Pagal specialios J u n g t i n i ų
Cardlac Dlagnosls, Ltd.
Šeštd. 9 v.r.—12
higiena — auklėjimu, kuris turi
Marquette Madlcal Bulldlng
Tautų
komisijos
s
u
r
i
n
k
t
u
s
duo
Valandos susitarus
prasidėti dar kūdikiui negimus
6132 S. Kedzie
menis, invalidų s k r i a u d i m a s
„ M e s žinome. — sako Thomas
Chicago, IL 6 0 6 2 9
įvairiose pasaulio
šalyse
Verny.M.D., - kad negimęs kū
Tai. ( 3 1 2 ) 4 3 6 - 7 7 0 0
DALIA E. CEPELE, D.D.S.
pasiekęs
katastrofiškas
propor
RIMGAUDAS
NEMICKAS, M.D.
dikis yra nuovoki (aware), rea
7915 W . 171st
cijas. A p s k a i č i u o j a m a , kad
S.
PRASAD
TUMMALA,
M.D.
guojanti žmogiška būtybė, kuri.
Tinley Park, IL 60477
pasaulyje
yra
apie
290
mil.
žmo
n u o šeštojo mėn. (galbūt net ir
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
(708)614-6871
nių su fiziniais a r psichiniais
anksčiau) veda veiklų emocinį
Valandos pagal susitarimą
gyvenimą". Todėl a u k l ė j i m a s , trūkumais, o apie 200 mil.
Namų (708) 584-5527
Kab. 312-735-4477;
gyvena besivystančiuose, netur
k a i p pagalba fiziškai augan
DR.
ALGIS PAULIUS
tinguose kraštuose. Tikima, kad Raz. (708)248-0067; arba (708)246-6581
čiam ir dvasiškai besivystan
ORTOPEDINĖS LIGOS
DR. E. DECKYS
ateinančių 35 metų tėkmėje šis
CHIRURGIJA
čiam vaikui, y r a ir m o k s l a s , ir
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
6132 S. Kedzie, Chicago. III.
menas.
SPECIALYBE — NERVŲ IR

DOMICĖLĖ PETRUTYTĖ
„Industrinė civilizacija pri
sidėjo prie šeimos, kaip vi
suomeninio vieneto, iri
mo".
Alexis C a r r e l

USA
Kanadoje ir kitur ( U S A dol)
U.S.A. savaitinis (šešt laida)
Kanadoje ir kitur (šešt. laida
U SA dol.) savaitinis

Tai. (312)925-2670

EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORO MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

1185 Dundee Ave.. Elgln, III. 6 0 1 2 0
Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS

DR. L. D. PETREIKIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p p -7 vv antrd 12 30-3 v p p
irečd uždaryta, ketvd 1-3 v p.p .
penkt ir šeštd 9 v r -12 v.p.p

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kadzia Ave.. Chicago
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441

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

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W 55th St . Chicago. IL
T e l . (312) 476-2112
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
T a i . (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą
Tel. kabineto Ir buto: (706)652-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th A v a . . Cicaro
Kasdien 1 iki 8 v v
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS

DR. FRANK PLECKAS
Optometnstas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis. pritaiko akinius
2618 W 71st St.
Tai. ( 3 1 2 ) 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai pagal susitarimą
Palos Vision Centar, 7 1 5 2 W. 127th St
Palos Hgts. III. Ketv vai 3-6 v v
Tai. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie
Vai : antr 2 4 v.p.p. ir ketv 2-5 v p p
šeštd p^gal susitarimą
' Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880
Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir
Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C

Tel. 312-5635-1955

Specialybė — Vidaus hgg gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archar Ave. (prie Austm)
Valandos pagal susitarimą

172 Schlller St., Elmhurtt, IL 60126

Tel. (312) 565-7755

INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaski R d . . Chicago. IL

708-941 -2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2 4 5 4 W. 7 1 »t Straet
(312)434-2123
Pi'm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal CenterNaparvllla Campus
1020 E. Ogdan Ave.. Sulte 310.
Naparvllla IL 60563
Tel. 708-527-0090
Vilandos pagal susitarimą

Gruodžio

mėnuo yra —

LIETUVIŠKOS
SPAUDOS MĖNUO

RUSIJOS ŽEMĖS
REFORMA
IGNAS MEDŽIUKAS

NAUJAS AMERIKOS IR
LIETUVOS VEIDAS
KAROLINA K U B I L I E N Ė

būsimų generacijų veido bruožai
bus visai kitokie.
Žurnalą beskaitant, kilo mintis
apie Lietuvoje vykstantį pasi
keitimą. Niekur neteko matyti
statistikos apie panašius tyri
nėjimus, o būtų labai įdomu,
kaip lietuviams pasiseks išlai
kyti savo gryną lietuvišką kil
mę. Yra gerai žinoma, kad pla
čiai pasklidusių išeivių lietuvių
tarpe yra įvairių mišrių šeimų:
tarptautinių, tarprasinių, tarpreliginių, o kas dedasi Lietuvo
je? Turbūt ir ten tas pats, nes
ištremtųjų tarpe arba kitaip
išvykusių į „broliškas" tautas
šeimos susimaišė. Nekalbant
apie tautybių mišinį šeimoje,
sustokime prie Lietuvos religi
nio stovio.
Lietuvos nepriklausomybės
laikais katalikų buvo didžiau
sias procentas, keletas procentų
evangelikų, stačiatikių, žydų.
Na, o dabar kiek įvairių sektų,
įsikūrusių Lietuvoje, jau labai
sunku ir suskaičiuoti. Sunku
net įsivaizduoti būsimų šeimų lietuviškų ar maišytų - religinį
gyvenimą? Pirmiausiai tai 50
m. ateistinis auklėjimas panei
gė bet kokį religinį įsitikinimą.
Tokioje dirvoje pasėtas, kad ir
labai geras, religinis „grūdas"
labai ilgai ir sunkiai užaugs, o
klaidinantys religiniai mokslai
visai sumaišys asmenį, jokio
stipresnio religinio pagrindo
neturintį.

1993 m. rudeniniame „Time" rasines, tarptautines vedybas ir
Caro valdomoj Rusijoj nuo 19 galiau pajudėjo pirmyn nuo to
amž. pabaigos ekonominė pa- laiko, kai prieš 60 metų buvo žurnalo išleistame specialiame jų pasekmes. Reikia pažymėti,
Praeityje Lietuvių Bend- tarybą. Čia galima įžiūrėti jos žanga beveik pasivijo kitus vykdoma žemės kolektyvizacija. numeryje nagrinėjami pasikeiti- kad ypatingos reikšmės turi
ruomenė kiekvienam mėnesiui taktišką ėjimą — įtraukti ir Europos kraštus. Ypač ūkinė
Įstatymai, priimti per pasku- mai Amerikoje, suvažiavus įvai- religija, kuri keičiasi smarkiu
buvo nustačius paskirtį. Dabar mūsų jaunesniąją kartą, kuri gerovė pakilo 20-jo amžiaus pra- tinius dvejus metus, leido Rusi- rių tautybių, rasių ateivių-imi- tempu, ne tik Amerikoje, bet ir
tvarka pairo, ir net nebežinome, iki šiol gan atokiai laikėsi, džioje, prieš Pirmąjį pasaulinį jos piliečiams pirkti mažus že- grantams. Žurnalo viršelis pasi- Lietuvoje. Pirmieji imigrantai į
kuris mėnuo kam yra skirtas. Reikia rasti būdų, kad ir tie karą. Priešrevoliucinė Rusija mės sklypus ir namelius, bet puošęs mergaitės atvaizdu, ku- Ameriką atsivežė krikščionių,
Su Lietuvos atsistatymu visas jaunesnieji mūsų spaudą ne jau buvo beatsikratanti amžių buvo nustatyta 10 metų riba rio negalėtume priskirti jokiai ar žydų religiją, bet su dabar atdėmesys į tą pusę pakrypo. Da- vien tik iš pareigos prenume- priespaudos ir žengė į politinę parduoti ir pirkti dirbamą žemę. tautybei ar rasei, nors jis labai vykstančiais atkeliavo baha'is,
bar, atrodo, kad visi dvylika ruotų, bet ir dėl to, kad jie joje laisvę, demokratiją, ūkinę gero- B. Jelcino pasirašytas įstatymas gražus. Štai ir įdomumas, nes budizmas, hinduizmas, sikh'uizmėnesių tėra tik įvairiai šalpai atrastų ir save. Skaitytojus vę. Kilusi bolševikų revoliucija šiuos apribojimus panaikina, tokios mergaitės - nėra. Jos at- mas ir kt. Taip pat tos pagrindirinkti, o apie save nebėra reikia pratinti nuo jaunystės sulaikė valstybės normalų vys- Bet pagal Viktoro Chlystun, že- vaizdas sukurtas komplikuotu nės religijos suskilo į daugelį
kuomet nė pagalvoti. Bet ar tie lietuviška spauda domėtis. Lie- tymąsi, sugrąžino tironiją ir mės ūkio ministro, pareiškimą, keliu, kompiuterio pagalba, sektų, o kai kurias čia gyvenanaukų rinkėjai pagalvoja, kad, tuviškos mokyklos turėtų baudžiavą. Įvedant Rusijoje že- sritims pavedama nustatyti že „Time" žurnale specialisto Kin tys suformavo. Pagal Amerikos
jeigu nebus lietuviškos spaudos, daugiau dėmesio skirti lietuviš- mės kolektyvizaciją.ūkininkai mės kiekį, kokį vienas asmuo Wah Lam. Jis jį sukūrė iš nuo- religijų enciklopediją (Encitraukų, parinktų iš įvairių rasių clopedia of American Religions)
atkakliai priešinosi, todėl buvo galės įsigyti,
tai ir visas šalpos darbas sustos? kai spaudai.
Žemės pardavimo kritikai bai- ir tautybių. Jų tarpe buvo vyrų čia priskaitoma nuo 700-800
Amerikiečių yra dažnai naudoKiekvieną trečiadienį „Drau- sušaudyta ar numarinta badu
minasi, kad didžiuliai kolūkiai ir moterų. Vienų asmenų paim- įvairių religijų. Su daugybe įvaijamas pasakymas, kad: „Šalpa ge" yra vaikų — moksleivių apie 20 milijonų žmonių.
prasideda nuo savęs'*. Mūsų skyrius. Tad mokyklose turėtų
Kai 1933 m. ūkininkų pasi- automatiškai nepersiorganizuo- damas lūpų formą, kitų akių, rių įsitikinimų ir religijų iškyla
tarpe irgi yra daug šalpos tuos
rašinius
skaityti, priešinimas buvo palaužtas, tų į privačius žemės ūkius. Ši dar kitų kaktos, antakių, smak- ir teisiniai jų reikalavimai, kaip
reikalingų.
galvosūkius bandyti bendrai prasidėjo laimingas ir turtingas baimė susieta ne tik su komu- ro, plaukų ir t.t. Tų žmonių antai gyvylių aukojimas, arba
Bet dabar ne apie tai! Dabar spręsti. Taip būtų ne tik vaikų gy venimas, šildant Stalino sau- nistais, bet siekia priešbolševi- kilmė buvo: 15% anglosaksų, indėnų viena grupė reikalauja
noriu rašyti apie vargstančią žodynas praplėstas (kuris dabar lei. Pagal Karolio Markso teo- kine 1917 m. revoliuciją, kada 17,5% vidurinių rytų, 17.5% naudoti narkotikų turinčius
lietuvišką spaudą. Kadangi yra apgailėtinai mažas), bet kar- riją, komunistinėje valstybėje daug žemės priklausė bendruo- afrikiečių, 7.5% azijiečių, 35% grybus (peyote) dalyvaujanmano rašinys skirtas „Draugo" tu juos išmokytų ir galvoti, žmogus gali elgtis, kaip jam menėms ir privatūs savininkai pietų europiečių ir 7.5% ispaniš- tiems religinėse apeigose,
kos kilmės. Rezultatas labai
Leidinyje daug vietos skiskiltims, tai pirmiausia apie jį Žinoma, apčiuopiamų rezultatų patinka: priešpiet medžioti, po buvo laikomi išnaudotojais.
įdomus,
bet
tuo
pačiu
gąsdinanriama
tarptautinėms, tarprasiŽemės ūkio ministras Chlysir rašysiu. Spaudoje jau buvo greitu laiku iš to nebūtų galima pietų žvejoti, o vakare, gyvulius
tis.
nėms ir tarpreliginėms vedydaug straipsnių ir laiškų ta tikėtis. Tai tik tolimesnei pašėrus, eiti į teatrą ar pasi- tun pareiškė Ita — Tass žinių
Toliau
tas
pats
specialus
leiboms.
Senoji ateivių karta buvo
tema. Iš jų aiškėja, kad daugelis ateičiai, bet ir apie tai reikia linksminti klube. Deja, tai buvo agentūrai, kad įstatymas draunegali gerai suprasti eko- pagalvoti, planuoti, nes ir „atei- tik iliuzija. Iš tikrųjų kolūkio ar džia samdytą darbo jėgą. Patys dinys, su įvairių specialistų: labai priešinga tokioms mišnominių problemų. Vis yra tis" ateis! Yra su pagrindu valstybinio ūkio darbininkas savininkai turi apdirbti savo genetikų, antropologų, sociolo- rioms vedyboms, bet jaunoji
galvojančių, kad kažkur „šuo sakoma, kad „Spauda yra gyve- buvo grąžintas į baudžiauninko žemę individualiai ar koopera- gų, švietjėjų ir kitų pagalba, karta per daug į tai nekreipia
pakastas". Reikalas yra labai nimo veidrodis". Tad iš tame padėtį, kur slėgė sunkus fizinis tiškai. Taip pat norintieji tyrinėjo imigrantų įtaką į eko- dėmesio. Žinoma, kai gimsta jų
aiškus ir suprantamas, gal apie jaunimo skyriuje spausdinamų darbas ir menkas atlyginimas, įsigyti žemės turės įrodyti, kad nomiją, teisę, bet taip pat tarp- vaikai, susiduria su įvairiom
problemom, ne tik religijos, bet
90<£ visų problemų yra už rašinių aiškiai galime matyti, todėl daugelis stengėsi pakliūti jie nusimano apie žemdirbystę
Pagal šį „Time" žurnalo spe
rasės
reikaluose. Tą skirtumą cialų leidinį. Amerikos moksli
„Draugo" administracinių ribų. kurios mokyklos spaudą moky- į miestus ir susirasti darbą fab- ir turi patyrimą; jei žemė būtų kolektyvinių ūkių pirmininkai i•r
skriaudą pajunta vaikai, nes ninkai yra susirūpinę ateinan
Vadinasi, administracija negali mo tikslui naudoja. Galbūt ir rike, kur buvo nustatytos dar- palikta neapdirbta, tai vietos su savo bičiuliais perėmė dauguie a u č i a s i
bo
valandos
ir
atlyginimas,
valdžia
turės
teisę
iš
tokių
mą
žemės.
Petras
Filipovas
->
J
netinką,nei vienai, čių kartų daugiakultūriniu,
jų kontroliuoti. Tokios išlaidos tarpmokykliniai konkursai čia
nei kitai
Nors
tai
buvo
varžoma,
bet
kaisavininkų
žemę
atimti.
Svetimekonomikos analitinio centro ir
g™C*1- T o d e l > kalbant daugiareliginiu žmogumi.
yra: paštas, popierius, spaus- šiek tiek padėti galėtų,
a ie
tuvės darbininkų atlyginimai ir
Visi šie planai daugiau ar miečiai kyšiais susirasdavo saliams leidžiama žemę nuomo- socialinių reformų pirmininkas, k Pi l m eamerikietišką šeimą - jų
Būtų gal gerai, kad ir Lietu
ti, bet ne pirkti.
pareiškė, kad, vykdant žemės
' susiduriama su daugiaįrangos priežiūra ar naujos įsigi- mažiau yra skirti tolimesnei kelius.
Komunistų vadai pamatė, kad
Jei žemės ūkio ministras tei- reformos įstatymą, tokius san- kultūriniu, diaugiarasiniu ir vos mokslininkai pagalvotų
jimas. Bet buvo ir gerų pasiūly- ateičiai, o dabar reikėtų žvilgsnį
apie būsimą sudėtingą Lietuvos
mu, vienas jų - tai „popierinis nukreipti į tai, kas galėtų šiuo jų marksistinis režimas privedė singai aiškino privatizavimo dėrius reikėtų skelbti nele- įvairių religijų mišiniu. Žinoma,
kaip „Time" žurnalas pažymi. žmogaus veidą.
tiltas". Jeigu įvairūs klubai, m e t u Padėti. Manyčiau, kad kraštą prie bankroto, nes nesu- įstatymą, tai bus didelis Igro galiais
kurie išeivijoje veikia, prenu- būtų nenaudinga įvairius pla- gebėjo pagaminti duonos ir ki- Gaidaro nusivylimas, nes jis yra
meruotų laikraštį toms vieto- nus siūlyti, nes tuomet bus, kaip tų produktų savo gyventojams kalbėjęs, kad nebus ribų, kiek
vėms, kurioms jie atstovauja — toje Krylovo pasakėčioje išmaitinti. Rusija, turėdama žemės galima įsigyti,
Reformatoriai laimėjo, nes
tai būtų ne tik parama „Drau- „Gulbė, lydeka ir vėžys", kur derlingiausias žemes pasaulyje,
negalėjo
aprūpinti
ūkio
gamiteisė
gauti žemės pagal įstaty
gui", bet kartu vakarietiškos ir visi vežimą traukė, bet skirdemokratinės minties sklei- tingomis kryptimis. Tad ir mais gyventojų, todėl turėjo mus duodama visiems, dabar
dimas Lietuvoje.
vežimas iš vietos nejudėjo. įsivežti maisto gaminių iš kitur, dirbantiems kolektyviniuose ir
Norint lietuvišką spaudą ir Mums reikia, kad „Draugo" Atsilikusi carų Rusija buvo va- valstybės ūkiuose, įskaitant
„Draugą" išlaikyti, pirmiausia vežimas judėtų. Tad reikėtų dinama Europos „kviečių aruo- pensininkus ir vaikus. Kiekreikia atsakyti į klausimą: ar aktyviau įsijungti į „Draugo" du" ir galėjo perteklių, apie 25% vieno dalis bus nustatyta, atsimums yra reikalinga gyva išei- fondą. Tai atlikę, galėsime metinės javų gamybos, ekspor- žvelgiant į darbą, kurį darbininkas, kolektyvo narys, atlivija? J e i g u išeivijai jokio ramiau jaustis, žinodami, kad tuoti į užsienį.
Dabar, Rusijai persitvarkant ko ir kaip ilgai. Žemės gavimo
reikšmingo vaidmens nenuma- „Draugas" mus ir toliau lankys,
tome, tai, savaime aišku, nėra
„Drauge" beveik kasdien į demokratinę visuomenės san- pažymėjimai panašūs į tuos, kureikalo nė jos spauda pasi- skamba telefonai: „Kodėl tvarką ir rinkos ekonomiją, riuos pramonės darbininkai burūpinti.
šiandien aš „Draugo" negavau?" susirūpinta žemės privatizacija, vo gavę, privatizuojant fabrikus.
Marija Remienė, kuri yra Kaip gera yra žinoti, kad yra Neseniai prezidentas Boris Jei- Juose bus pažymėta vertė hek„Draugo" fondo idėjos „spiritus kur paskambinti, pasiskųsti ir cinas pasirašė įstatymą, kuriuo tarais ir jie galės būti parmovens'", nuoširdžiai rūpinasi gal pasibarti. Bet kas bus suteikiama teisė Rusijos pilie- duodami varžytinėse. Šiam plato fondo mintį kuo plačiausiai tuomet, jeigu telefono ragelyje čiams (bet ne užsieniečiams) nui buvo pritarta Tarptautinės
paskleisti. Ji, būdama Lietuvių jokio garso nebebūtų galima iš- pirkti ir parduoti dirbamą žemę. finansų korporacijos, kuri yra
fondo renginių vadove ir vado- girsti. Tad bendromis jėgomis Dėl šio įstatymo tris savaites dalis Pasaulinio banko. Pirmieji
vaudama „Draugo" rėmėjų reikia stengtis, kad tokia diena buvo aštriai diskutuojama. Nors pažymėjimai jau išduodami,
Per paskutinius dvejus metus
Daytona Beach, FL, lietuvių choras „Sietynas" mini savo veiklos dešimtmetį. Iš kairės: Jadvyga
būreliui, turi didelę organiza- neateitų. Artėjant švenčių ir įstatymas nėra toks radikalus,
kokį
siūlė
ministro
pirmininko
daugelis
kolūkių pavirto akcinėBarėnienė, Ona Karašienė, Juoze Daugėlienė, Amalija Jagutienė, Irena Kapcienė, vad. muz. An
cine patirtį. Todėl žinodama, Kalėdų sezonui, reikėtų, kad po
tanas Skridulis, F. Dippel, Serafiną Sukarevičienė, Birutė Kožicienė, Veronika Janušaitienė, Jokad „daug rankų didelę naštą kiekviena eglute būtų vokelis pavaduotojas Jegor Gaidaras ir mis bendrovėmis. Reformatorių
anna Grybauskienė; vyrai — Juozas Sodaitis, Gediminas Lapenas, Algirdas Šilbajoris, Alfonsas
jo
šalininkai,
bet
jau
yra
geras
nuomone,
tai
neleistina
apgapakelia",
iš
jaunesnių su dovanėle ir „Draugui"!
liekis.
intelektualų sudarė komitetą —
Juozas Zygas ženklas, kad žemės reforma pa- vystė. Kai kuriose vietovėse
tum sapne, taip staigiai palikti gimnaziją ir žengti nau
jais keliais, kovoti už savo tėvynės geresnę ateitį.
Buvo debesuota vėlyva popietė. Retos snaigės skra
jojo
ore. Trys jaunuoliai ėjo snieguotu šaligatviu ne
J O N A S INDRIŪNAS
gimnazijos link, bet į komendantūrą. Koks jaudinan
2
tis jausmas... Jie patys negalėjo įsivaizduoti. Čia jie
— Tą ir aš turiu galvoje, — pasakė Feliksas. — Jie augo, brendo, o dabar jau buvo pasiryžę šią vietą pa
priims ten ir iš aštuntos klasės vyrus. Išeina, kad mes likti, svarbesnių idėjų vedini.
nespėsime atestatų gauti. Kas bus, jei ateityje norėsime
Komendantūroje jų pareikštą norą stoti į mokyklą
į universitetą įstoti? Juk be atestato nepriims...
mielai patenkino. Užpildė pareiškimus, gavo daugiau
— Kažin, kaip ten bus padaryta? — pritarė ir Vin informacijų, net ir netikėtą naujieną, kad karo
cas. — Gal mūsų gimnazijos vadovybė ką nors sugalvos. mokykla kursis ne Kaune, kaip visi buvo įsivaizdavę,
Netikiu, kad ji norės mums pakenkti. Juk jie tam pri bet Marijampolėje. Komendantūroje šilta aplinka juos
taria, kitaip, labai abejoju, ar daug kas iš mūsų galvo gerai nuteikė, čia sutiko ir jų gimnazijos karinio paren
tų į tą mokyklą stoti. Kas gali žinoti, gal kokius gimo mokytojas leitenantas Sirvydis, kuris pasveikino
egzaminus gali išvykstantiems padaryti. Juk vienas ir palinkėjo geriausios kloties naujame, kariškame
trimestras beliko.
gyvenime. Ir taip gerai nusiteikę, trys vyrai patraukė
— Tikrai būtų gražu, jei jie taip padarytų. Galė namų link. Nors dar labai norėjo kartu pabuvoti,
tume jau nebelaukti, registruotis. Jei visose gimnazi pasidalinti tomis nuotaikomis, bet jau temo, ir jie
jose vyrai taip užsidegę stoti, kaip pas mus, ten kan išsiskyrė. Feliksas su Kaziu pasuko į šalutinį skers
didatų prisirinks daugybė. Kartais galime ir pavėluoti. gatvį ir nužingsniavo link namų. O Vincas, juos atsi
Pasakys, kad kandidatų pakankamai, ir viskas, tada sveikinęs, patraukė tolyn.
daryk ką nori. O būtų labai gaila, — pasakė savo nuo
Ne, Vincas šį kartą į namus skubėti nesiryžo. Ne
monę Feliksas.
buvo dar vėlus laikas, tad pasuko viena gatve, dar
— Manau, reikėtų ir su namiškiais pasitarti, ką toliau kita ir atsirado prie jam gerai pažįstamo namo.
jie pasakys. Tokį žingsnį daryti be jų atsi k laušimo Šį vakarą jis buvo pasiryžęs aplankyti savo gerą draugę
kažkaip nederėtų, — užsiminė Kazys.
Liuciją. Seniai jie draugavo. Jau keli metai praslinko
— Manau, bus dar laiko, ne taip greit pašauks nuo jų pirmo susipažinimo, bet draugystė t a r p jų
važiuoti. Susitiksime, dar pakalbėsime. Nemanau, kad nesumažėjo. Patiko ji Vincui, buvo draugiška, kalbi,
jie bus per daug priešingi, j u k į mokyklą važiuosime, kažkaip skirtingesnė negu kitos mergaitės. Ji mėgo su
juo praleisti laiką, net ir vasaros atostogų laiku nepa
ne į kokį batalioną, — patikslino Vincas.
Jų pokalbis ilgai nenutrūko. Net ir po pasivaikščio miršo jam parašyti vieną kitą laiškutį, pasipasakodama
jimo tęsė pokalbį Felikso kambaryje. Visi trys buvo savo nuotaikas. Jis skaitydavo jos tuos laiškus, jaudin
patenkinti, kad mintys sutiko. Kuteno jų jausmus tary davosi, kad ta jų nekalta draugystė nebūtų žalinga

LIKIMO IRONIJA

Pranė Marcinkienė, 86 metų amžiaus, prie savo gamybos šiaudinukais pa
puoštos eglutes rankdarbių parodoje PLC.

tolimesnio mokslo kelyje. Bet kažkas širdį kutendavo,
nemesdavo jų į šalį, skaitydavo vėl, bandydavo pajus
ti kiekvieną, jos parašytą, mintį, net ir kiekvieną žodį.
Darydavosi lengva ir gera širdyje, kad ir nuobodžių ato
stogų laiku jis nesijausdavo vienas: kažkas toli jį
prisimena, svajoja apie jį ir mintimis dalinasi.
Kaip paprastai, Vincas drąsiai pasibeldė į Liucijos
kambario duris, bet prisiminęs, kaip seniai jis buvo pas
ją apsilankęs, lyg su nerimasčių pagalvojo, kokioje nuo
taikoje Liucija jį sutiks: ar kaip pirmiau, su linksma
šypsena, šiltais žodžiais, ar rimta veido išraiška,
tinkančia visiems be išskirties draugams.
Pagaliau durys prasivėrė, ir tarpduryje Vincas
pamatė Liuciją.
— Vincai! — ji taip garsiai suriko, kad net pati ne
jaukiai pasijuto. — Prašau į vidų. Seniai beapsilankei
pas mane. Nejau taip užimtas, kad neberandi laiko nors
trumpam mane aplankyti? Kartais pagalvoju, gal ir
užsigavai ko nors.
— Užsigauti! Dėl ko? Apie tai nėra ir kalbos, — dar
nespėjęs įžengti į kambarį, bandė pasiteisinti Vincas.
— Šią žiemą visokių reikalų atsirado, kad ir to laiko
pritrūksti. Vis atidedi ir atidedi, taip ir užsitęsė.
— Ar jau tiek svarbių reikalu atsirado? — kabin
dama jo paltą, nusišypsojo ir pažvelgė i akis. lyg norė
dama atvirai pasakyti: ..neapgausi, meluoji".
— Tikrai. Juk tu žinai... Man paskutiniai metai.
Egzaminai. Reikia daugiau ir į knygas pasižiūrėti, šį
tą pakartoti, — kalbėjo toliau Vincas, lyg suprasdamas,
kad Liucija tais jo pasiaiškinimais netiki.
Ji neprieštaravo, bet ir netikėjo. Suprato ir dėl ko,
todėl ir dėl jo nedažnų apsilankymų neįsižeidė.
'Bus daugiau)

DRAUGAS, antradienis, 1993 m. gruodžio mėn. 7 d.
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TEBEGYVUOJA TAUTOS
FONDAS
— Kas dabar valdo Tautos
fondą?
— Tautos fondą — Lithuanian
National Foundation, Inc. —
dabar valdo (nuo 1993.V.8)
pirmą kartą TF istorijoje, be
pašalinės įtakos, demokratiškai
išrinkta vadovybė, kurion įeina
ir daug jaunesnių pajėgių
asmenų. Jie, kartu su prityru
siais ilgamečiais TF darbuo
tojais, sėkmingai veda TF
reikalus. Išrinktoji vadovybė pa
tvirtino seniau buvusią TF
valdybą, tik su 2 asmenų pakei
timu. TF valdybos pirmininkas
vėl liko Aleks. Vakselis.
Tiesa, buvęs TF vadovybėje
Alg. Sperauskas kai kuriems
TF nariams išsiuntinėjo laišką
- 1993.LX.30 data - teigdamas,
kad dabartinė TF vadovybė
nelegali. Jis ragina „tuos, kurie
yra numatę savo palikimus
paskirti TF, pergalvoti, ar tikrai
TF (o gal net ir kiti Fondai)
šiuo metu yra saugi ir patikima
institucija"... Taigi šiuo laišku
buvęs TF tarybos pirmininkas,
anot NY Laisvės Žiburio radijo
pranešimo, įrodė, kad jis nėra
vertas vadovauti jokiai or
ganizacijai, nes siūlo neaukoti
jokiam fondui. Nepaisant tokio
laiško ir kiek sumažėjusių
aukų, „karavanas važiuoja" ir
veikia geriau, kaip anksčiau, su
mažesnėmis išlaidomis, nes
tūkstantinėmis kainavę Ta
rybos posėdžiai dabar nekainuo
ja nieko. Visi susirenka be jokių
kelionės ir viešbučių išlaidų.
Jau turėjome 5 posėdžius, ir
gruodžio bus šeštas.
— VTikui užbaigus veiklą,
ar TF ir toliau renka aukas,
skelbia vajus?
— Specialaus vajaus šiemet
nedarėme. Kviečiant į metinius
susirinkimus, kartu prašoma ir
aukų. Nemažai atsiunčia. Tau
tos fondas stengiasi tęsti
Lietuvos laisvinimą nuo skurdo
ir okupantų padarytos žalos.
Pasisakome už skubią pagalbą
Lietuvai ir jos žmonėms.
Šiais metais Tautos fondo pa
jamos bus netoli pusės milijono,
įskaitant ir aukotojų ar testa
torių pavedimus. Tiesa, kapitalo
palūkanos kiek sumažėjo, nes
buvusi vadovybė, dėl mums
nežinomų priežasčių, dalį lėšų
išėmė ar laiku neįdėjo į pelnin
gesnes investicijas. Šiuo metu
Tautos fondas valdo apie 2,5 mi
lijono dol., įskaitant Lietuvos
Laisvės iždą (apie 1.8 mil.).

Jaučiamas kažkieno noras prie
varta įsibrauti į TF vadovybę,
kai yra nemažai pinigų, kuriuos
suaukojo tokie Lietuvos mylė
tojai, kaip S. Batūra, Juozas
Blažys, Bobeliai, J. Lekas, Gr.
Giedraitytė, P. Prankienė, St.
Gruzdienė, J. Kavaliauskas, V.
Stakėnienė, J. D. Maurukai,
Kasakaičiai, St. Maziliauskas.
J. Mikalauskienė, Mockaitis, P.
Pagojus, p.p. Sinkiai, Kriaučeliūnai, Valiai, Valiūnai, Var
neliai, Vengriai, Sakevičiai ir
tūkstančiai kitų, neišskiriant ir
tų, kurie testamentais yra
palikę gana stambias sumas.
Dėl to ir aukotojų valia yra la
bai respektuotina.
— T F r ė m ė Lietuvos išlais
vinimo p a s t a n g a s . Kai Lie
t u v a laisva ir išvesta svetima
kariuomenė, k o k i e d a b a r TF
ryšiai su L i e t u v a ?
— Gal turite galvoj TF ryšius
su lietuviais, nes su vyriausybe
tiesioginių ryšių neturime — tai
būtų TF ėjimas į politinius
laukus, — kas nesiderintų su TF
įstatais ir aukotojų valia. Pagal
išgales ir TF gaires, remiame
Lietuvos studentus, mokyklas ir
t.t.
Lietuvos išlaisvinimą Tautos
fondas rėmė daugiausia per
Vliko leidžiamus ELTA informa
cinius biuletenius — kartais net
7 kalbomis — finansavo, pagal
galimybes ir reikalą, radijo
transliacijas į Lietuvą per
Romos valstybinį, Vatikano,
Madrido ir net Manilos/Filipinuose — į Sibirą) ir kt. stotis;
finansavo daug išleidžiamų
knygų, kurios padėjo atskleisti
SSSR desinformaciją. Kartu su
estais ir latviais finansavo
Kopenhagos teismą; išgarsė
jusią kelionę Baltijos jūra ir su
ja susijusias demonstracijas
Švedijoj ir Helsinkyje, okupacijų
protesto demonstraciją Vienoje;
finansavo žinių rinkimą apie
Lietuvą ir t.t. Tatai per 50 metų
TF kainavo d a u g milijonų
dolerių.
— Kur šiuo metu n a u d o 
j a m i T F sukaupti ištekliai?
— Dabar Tautos fondas remia
Lietuvos mokslo institucijas,
bibliotekas ir pan., pagal auko
tojų valią ar sugestijas ir vykdo
TF numatytų gairių ribose:
Visokeriopa parama lietu
viškoms mokykloms nutautin
tose Vilniaus krašto srityse,
Gudijoje, Maž. Lietuvoje,
Suvalkų krašte ir Latvijoje.

Brighton Pk. Išnuomojamas
šviesus 6 kamb. 3 mieg. butas pir
mame aukšte. Informacijai skam
binti: 312-847-2614

Tautos fondo taryba, pašventinus naujas patalpas. Sėdi (iš kairės): J. Vilgalys, J. Nasvytis, A.
Vakselis, vysk. P. Baltakis, TF Tarybos pirm. J. Giedraitis, M. Žukauskienė; stovi: V. Steponis,
A. Vedeckas, V. Penikienė. J. Valaitis, J. Vainius, J. Vytuvienė, R. Vaičaitis, A. Mackevičius
ir A. Matulaitis.

Rėmimas visų nuo sovietinės
okupacijos nukentėjusių orga
nizacijų.
Stipendijos Lietuvoje.
Parama mokytojams tobuli
nantis ir atsipalaiduojant nuo
sovietinės praeities. Parama
kursams ir konferencijoms.
Premijos įvairias varžybas
laimėjusioms vidurinėms mo
kykloms ir
Parama kitiems ypatingos
tautinės ir socialinės svarbos
reikalams.
Vykdant šiuos projektus, pa
remta Lietuvos mokslo įstaigos,
bibliotekos: išmokėta daug sti
pendijų studentams ir dar bus
šiemet paskirta; išmokėta para
ma APPLE kursams $4,000; iš
mokėta pašalpa 54 mokytojams
dirbantiems rajonuose; parem
ta demokratinė spauda ir t.t.
Šiais metais į Lietuvą bus
išmokėta netoli 200,000 dol. ir,
tikime, panaši suma galės būti
išmokėta ir ateinančiais metais.
Smulkesni duomenys bus iš
siuntinėti nariams kartu su TF
balansais ir kt. duomenimis
kviečiant
į TF
metinį
susirinkimą.
Aukotojai, pasinaudodami TF
tarpininkavimu, gali sušelpti
Lietuvoje mokslo, švietimo ir įv.
kultūrines-socialines pro
gramas. Manau, kad panašiai
bus pritaikyti ir TF Įstatai.
— Esant greitam susisieki
mui ir lengvam susižinojimui

su Lietuva, ar reikalinga
Tautos fondo atstovybė Vil
niuje ir koks jos biudžetas?
— Tautos fondo atstovybė
Lietuvoje įsteigta 1992 m. pa
baigoje ir oficialiai veikia nuo
1993.1.1. Atstovybė surenka
prašymus stipendijoms, au
koms, juos atsiunčia TF cen
trui; išmoka TF Tarybos paskir
tas sumas, paima iš gavėjų
pakvitavimus, populiarina TF
Lietuvoje. Atstovybės pirmi
ninkas Antanas Skaisgiris dir
ba be atlyginimo, turi iždininką
Aleks. Šleinį, sekretorę. Kiti
gauna tik simbolišką algą.
Patalpos ir kt. per metus
kainuoja apie 2.000 dol.
TF Tarybos v.p. p. J. P. Nasvy
tis, šią vasarą, būdamas Lietu

voje, pradėjo organizuoti ,,Ad
Hoc" komitetą remti lietuvišką
švietimo darbą Lietuvos pari
biuose ir užribiuose.
— Kokia Tautos fondo atei
tis?
— Tautos fondo artimesnę
ateitį nusako seniau spaudoje
paskelbtos TF gairės, kurias iš
dalies ir čia aptariu. Tolimesnes
gaires nustatys ateinantis TF
metinis narių susirinkimas.
Likviduotis TF nesirengia, nes
bent 18 metų yra vykdomų tes
t a m e n t i n i ų palikimų ,,In
Trust", „Unitrust" sutarčių ir
pan. reikalai.
Su Tautos fondo pirm. Juozu
Giedraičiu kalbėjosi P r a n a s
Povilaitis.

Džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir
Dievo palaimintų Naujųjų
Metų linkime visiems „Drau
go skaitytojams!
Lietuvių Katalikų Religinės šalpos
taryba ir tarnautojai

City Center GT- International
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR
KOORDINUOTI KELIONES 1 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE.
Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ IR ĮSIGYTI GERIAUSIUS BILIETUS Į VISUS RENGINIUS.

SIŪLOME:

alėdos artėja!\
SUTEIKITE DŽIAUGSMO

DABARTINĖS KAINOS IŠ SEKANČIŲ MIESTŲ Į VILNIŲ:

GIMINEM SLIETUVOJE
Jei nespėjote išsiųsti siuntinių laivu,
Jūsų siuntiniai pasieks gimines prieš šventes,
jei išsiusite AIR CARGO
^~

CHICAGO
NEW YORK
BOSTON
ATLANTA
DALLAS
DETROIT

į:

GREITAI PRISTATOME PINIGUS
IR MAISTO KOMPLEKTUS
SIUNTINIAI PRISTATOMI BE MUITŲ

'

$766.00
$865.00
$795.00
$729.00
$649.00

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.

2119 West 71st Street, Chkago, IL, 60629 i
teL (312) 434-2121; 1-80OT75-SEND
j
636 East 185th Str.,Euclid, 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

HOUSTON
LOS ANGELES
SAN FRANCISCO
MIAMI
WASHINGTON D.C.

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

BILIETAI IR REZERVACIJOS TURI BŪTI IŠPIRKTI NEVĖLIAU GRUODŽIO M Ė N . 31 D., 1993

atlanta IEy Inc.
SKYRIAI:

Visos mūsų raštinės Lietuvoje yra pasiruošę suteikti jums įvairias turizmo paslaugas.
Reikalui esant, galite kreiptis VILNIUJE. KAUNE, KLAIPĖDOJE, ŠIAULIUOSE IR
PANEVĖŽYJE.

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu,
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose
mūsų raštinėse.

•
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G. T. INTERNATIONAL, INC.
9525 SOUTH 79TH AVENUE
H I C K O R Y H I L L S , ILLINOIS
60457

Vember
I
American Society
of Trovei Agents

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

City Center GT-lnt«rn«tlonal

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

t

(370) 2-223-149

GREIT
PARDUODA

Prie Marqu«tte parko Išnuo
m o j a m a s 3 kamb. butas su
šiluma ir virtuvės įrengimais. $350
į mėn. T a i . 708-425-7180

RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959 L\Ąv
(708)425-7161 9 B
RIMAS L. STANKUS

Išnuomojama* „gardsn a p t . " 4
kamb. 2 mieg. Arti Washtenaw ir
Pope John Paul II St.
T a i . 312-787-2880

msCELLANEOUJ*

•
•
•
•
•
•
•

Perkant ar Pardbodant
Greitas ir Sąžimngas Patarnavimas
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba
Nuosavybių įkainavimas v*ttui
Perkame ir Parduodame Namus,
Apartmentus ir Žemę
Pensininkams Nuolaida

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.
FRANK ZAPOUS
3206 Va Wttt 95th Streot
Tai. — (706) 424-6654
(312)561-8654

FSSS

cmZ!

REAIMART, INC

6602 S. PuU&i,
Chicago. IL 60629
312 >85-6100

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

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS. VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.
H. Deckys
Tai. 585-6624

INFLUX Humantty Association
Pataria emigracijos klausimais, taip
pat padeda surasti darbą.
Tai. 312-254-2661

NIGHT OF THE HAWK
Dale Brown

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.

m

REAL ESTĄ*.

FOR RENT

lt is a story of the crew that undertook a raid into Soviet territory and
of David Luger who sacrificed his
life for his crew members: left for
dead but nursed back to health by
his captors and by the KGB, emptied of his mind and then reprogrammed and spirited away to
a top-design facility In Uthuania to
advance Soviet state-of-the-art
technology.
Dale Brovvn. the author of the
famous book „Flight Of The Old
Dog", iš recognized as the "best
military adventure writer in the century today". 462 pages, hard cover.
Published by Putnam Publishing
New York. Book price $22.95. Shipping & handling in USA $3.50.
Canada — $5.00. Illinois residents
add$2.01 sales tax. Sendorderto
Draugas, 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629-5589.

Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavytyų pirkime bei pardavinv, mieste ir
prh?m:es<!iuo«e. Suint«.'t>ucti skam
binkite BUDRAIČIUI
Bus 312-585-6100, re*. 312-778-3971

l

VVAITING FOR A BARGAIN?
Here it is! Only one biock to the
beach from this 3 bedroom
ranch in beautifu- Michiana.
Private court yard and newer
garage. Fireplace for the upcoming chilly nights! Don't iet
this great opportunity get avvay
— call now! $159,500. Ask for
Becky.
FAIRFIELD REALTORS
219-872-1432
219-328-8200

616-469-3729
St. Patarsburgh B*»»_ > FL par
duodamas „condo" antr -a aukšte;
2 mieg., 2 vonios kamb. Kaina labai
prieinama. Tai. 813-367-4055 arba
813-367-7843.
FOR SALE

SŪDYTOS SILKĖS
IŠ KANADOS!
Užsisakykite šventėms jau dabar!
20 svarų statinaitė
$32
8 svarų statinaitė — $18
Skambinkite: 708-532-5951
Pristatome UPS

LITHUANIAN DIASPORA
KONIGSBERG TO CHICAGO.
anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Reenan
Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmės ištakos,
analizuojama ta ligi šiol negvildenta vertybių konfigūracija.
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi į diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos.
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, galima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos
tautiškumo principais.
Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo
supratimu-pajautimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai.
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai)
(1867-914)— lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai,
savo noru palikę gimtąjį kraštą, daugumoje valstiečiai, menku
išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) — be didesnių iš
imčių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę ne savo noru ir įgiję
D.P. (displaced persons) — vardą. Analizuojamas kultūrinis
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas
ir kaip sukūrė naujas.
Knygą sudaro 330 psl., didelio formato. Išleido University Press of America, Inc., Lanham, New York and l OTrfjR
Kaina su persiuntimu 2 7 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 dol.
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:
Draugas
4545 W. 63rd St.,
Chicago. IL 60629

LAIŠKAI
NUSIVYLUSIAM ČIKAGA
Kadangi V. Gavelis savo laiš
ke mini mano pavardę, tai jau
čiu pareigą pasiaiškinti ir pa
aiškinti apie savo organizacijų,
kuriose dirbu, kai kuriuos dar
bus bei atskaitomybę už aukas.
Pirmiausia nesijaučiu jokia
„sostinės" ponia, šiuo atveju
galbūt daugiau tiktų man var
das (ir pati taip dažnai jau
čiuosi) lietuvių visuomenės
tarnaitė be užmokesčio. Ir tikrai
neklysiu, kad ir kiti asmenys,
kurie dirba nedėkingą visuome
ninį darbą, taip jaučiasi. J u k
atidirbęs darbovietėje, k u r
reikia duoną užsidirbti, visą
laisvą laiką, sugebėjimus ir net
pinigus atiduodi organizacijai,
idėjai - lietuviškai visuomenei.
Dabar apie aukas, aukotojus,
atskaitomybę ir padėkas. Ka
dangi V. Gavelis nepatenkintas
„Lietuvos Vaikų vilties" komi
teto aukotojų - aukų atskaito
mybe, t a i noriu šiek tiek pa
aiškinti, kaip tas yra daroma, ir
prisiimti kaltę, jei kas blogai
padaryta.
„Lietuvos Vaikų vilties" ko
miteto aukotojų sąrašus anks
čiau skelbdavome „Draugo"
dienraštyje ir „Pensininko"
žurnale. Tačiau pasigirdo balsų,
kad, kurie aukoja, ne visi skaito
„Draugą" ar „Pensininką" ir
nežino, ar jų pavardės buvo pa
skelbtos. Tada komiteto posėdy
je buvo nutarta, kad visiems
aukotojams bus išsiunčiamos
padėkos kortelės — laiškai, kas
ir yra daroma. Skelbti spaudo
je ir dar kiekvienam rašyti
padėkos laišką yra per brangu.
Aukotojų skelbimai spaudoje
kainuoja, o padėkos laiško
išsiuntimas irgi nėra veltui
(amerikiečiai apskaičiavę, kad
kiekvieno laiško - padėkos iš
siuntimas kainuoja labdaros
organizacijai apie 3 dol., ir jie
t e n k i n a s i iškeistu grįžusiu
čekiu kaip aukos pakvitavimu).
V. Gavelis „Lietuvos Vaikų
v i l t i e s " organizacijai y r a
aukojęs du kartu po 100 dol. Už
tai mes esame jam labai dėkin
gi. Patikrinus kompiuterį, viena
auka yra įtraukta 1992 m. lie
pos 31 d., kita — 1993 metais
sausio 17 d. Atsimenu, V. Gave
lis skambino man ir kalbėjau su
juo du kartus. „Lietuvos Vakų
vilties" reikalų vedėja Jūratė
Budrienė su juo kalbėjo telefo
nu, dėkojo ir pasakė, kad auka
gauta ir įtraukta į aukų sąrašą.
Nežinau, kodėl V. Gavelis ne
gavo padėkos laiško. Gali būti
pašto klaida arba mūsų. Kartais
ant pašto pinigų perlaidos ne
būna adreso, o adresas ant
laiško neaiškus. Jeigu tai yra
komiteto darbuotojų k' .ida,
atsiprašome V. Gavelio ir kitų
aukotojų už neapsižiūrėjimą.
Lietuviška patarlė sako: kas
nedirba, t a s neklysta, o dirbant
visiems klaidų pasitaiko. O kal
bant apie aukų dydį, tai reikia
pasakyti, kad daugumas aukų
ateina mažomis sumomis — 5 ir
10 dol., ar pan. Mes esame
labai dėkingi visiems aukoto
jams ir įvertiname kiekvieną
auką, ar tai būtų dešimt centų,
ar dešimt tūkstančių, nes kiek
vienas aukoja pagal savo išgales
ir savo dosnumą.
Birutė J a s a i t i e n ė
JAV LB Socialinių
reikalų tarybos pirm.
REIKĖJO VERČIAU IŠMESTI
Noriu atsiliepti į „Draugo"
laiškų skyriuje (gruodžio 3 d.)
išspausdintus V. Gavelio prie
kaištus B. Jasaitienei, „Lietu
vos Vaikų vilčiai", Pasaulio lie
tuvių centrui Lemonte ir ki
tiems už greitos padėkos jam ne?asiuntimą („Nusivylęs sostine
)ikaga"). Matyt, autorius nei
įsivaizduoti negali, kiek daug
darbų ir reikalų gula ant šių

žmonių pečių. Jeigu jie praleistų
laiką, rašydami padėkas, ne
atliktų gyvybiškai svarbių dar
bų, kuriuos nuolat atlieka. Visa
lietuviška veikla juk remiasi ne
savanaudiškais, pasiaukojan
čiais savanoriais (dažnai net ir
dar tebedirbančiais įvairiose
darbovietėse), kurie už savo dar
bą negauna jokio atlyginimo,
bet kritikos — su kaupu. Nesa
kau, kad niekas klaidų nedaro
(nebent tie, kurie nieko nedir
ba), bet piktų priekaištų jie
t i k r a i neverti. „ D r a u g a s "
spausdina visokius laiškus, tai
ir šis išvydo pasaulį, bet galbūt
redaktorė jį turėjo padėti ten,
kur jis geriausiai tinka — į
šiukšlių dėžę.
Noriu pasakyti B. Jasaitienei,
kad daugumas lietuvių remia
šią svarbią jos veiklą ne dėl
pasigarsinimo, padėkos ar kito
kio „atlyginimo", bet tik dėl to,
kad darbas toks svarbus.

suskambėti Lietuvos vardui,
kaip kovotojos kankinės,
siekiančios tik vieno tikslo —
būti laisva ir kurti savo kultūrą.
Lėšų tokiam veikalui, tikiu,
nepagailės nė Lietuvių fondas,
nė Tautos fondas, nė paskiri
aukotojai.
Apolinaras P . Bagdonas
Chicago, IL
MOKSLO IR KŪRYBOS
SIMPOZIUMAS: NAUDA IR
REIKALINGUMAS

kos vakaras su pianiste A. Kepalaite iš New Yorko ir deklamatore — artiste V. Kochanskyte iš Lietuvos. Kūrinių in
terpretacija niekad nebus taip
gerai atlikta. V. Kochanskytė
pasiliks visų atmintyje kaip
simpoziumo dienų perliukas.
Naudingas buvo susitikimas
su tėvynainiais. Vieni dar klai
džioja nomenklatūros labirin
tuose, k i t i - tikri broliai
lietuviai, kurių vienas simpo
ziumo užbaigiamajame žodyje
pasakė: „Aš čia, pas jus, jau
čiuosi tikresnis lietuvis kaip
pačioje Lietuvoje".
Bet Mokslo ir Kūrybos sim
poziumo vertė glūdi ne pa
bendravimuose, pažintyse, bet
visos mokslinės - profesinės me
džiagos perdavime ir pasisavi
nime. Kiek jis davė naudos
mokslininkams ir jį rėmusiai
visuomenei, tai rengėjams
reiktų gerai pasvarstyti ir
visuomenei, abejojančiai jo
reikalingumu bei nauda, duoti
tikslų, įtikinantį ir gerai argu
mentuotą atsakymą.
J a d v y g a Damušienė
Lemont, IL

gali atsitikti ir galų gale kas DRAUGAS, antradienis, 1993 m. gruodžio mėn. 7 d.
būtų atsitikę, jei pučas Maskvo
je rugpjūčio mėn. būtų pavykęs.
Mano būrio savanoriai, būrio
vadas Jurgis Krapovickas, sava
noriai: R. Spietinis, A. Bindokas, T. Ribskis, C. Dabrovolskis ir visi kiti, negailėdami
savęs, savo laisvalaikio, nukentėdami materialiai, kada kiti
Gyveno Oak Lawn, IL.
tuo laiku, važinėdami po Jugo
Mirė 1993 m. gruodžio 4 d., 6:47 vai. vakaro, sulaukęs 72
slaviją, Lenkiją, sau turtą
metų.
krovė; stovėjo, budėjo, buvo ten,
Gimė Chicago, IL.
kur buvo įsakyta. O kaip tik
Nuliūdę liko: žmona Vicki Leberes, duktė Suzanne
šitie žmonės ir beveik visi
Williamson, sūnūs Gibby ir Paul Leberes; anūkai: James,
Lietuvos savanoriai, įstoję į
Jessica, Melissa, Danny; svainė Jean Janula su vyru
SKAT iki rugpjūčio 20 d., yra
Gediminu.
pagrindiniai Lietuvos nepri
Velionis yra buvęs: direktorius Thorpe E.V.G.C., Don Var
nas American Legion Post #986 komandierius, Lietuvos Vyčių
klausomybės gynėjai. Jie kaip
kuopos #112, pirmininkas.
rakštis kai kuriem LDDP žmo
Velionis pašarvotas trečiadieni, gruodžio 8 d. nuo 3 iki 9
nėms. Jie žino, kad savanoriai
v.v.
Kenny Brothers laidojimo namuose, 3600 W. 95 St., Everyra didžiausia kliūtis pasukti
1
green
Park, IL.
Lietuvą į netikrą nepriklausoLaidotuvės
įvyks ketvirtadienį, gruodžio 9 d. d. Iš laido
' mybės kelią. Lietuvos savano
jimo
namų
10
vai.
ryto bus atlydėtas į St. Germaine parapi
riai ir yra pagrindinis Lietuvos
jos bažnyčią, Oak Lawn, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto
nepriklausomybės laiduotojas.
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus
Incidentas su Kauno savano
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
riais buvo valdančios LDDP ir
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
kitų neatsakingų veikėjų išpro
dalyvauti šiose laidotuvėse.
vokuotas. Aš, žinoma, neprita
Nuliūdę žmona, duktė, sūnūs, anūkai ir kiti gimines.
riu tokiems veiksmams, bet šiuo
atveju ir nesmerkiu. Šiuo savo
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 312-239-3600 arba 800-994-7600.
atsakymu į Štromo pasisakymą
Vakarinių naujienų laidoje, sa
TERŠIAMA SAVANORIU
vo ir savo draugų savanorių var
GARBĖ
du, noriu pareikšti „Draugo"
Prieš porą savaičių, atrodo, skaitytojams: negalvokite apie
trečiadienio vakarinių naujienų dabartinius Lietuvos savano
laidoje, gerb. Štromas labai rius taip blogai, kaip juos piešia
negražiai atsiliepė, tiesiog kai kuri spauda. Savanoriškoje
ižeidė Lietuvos savanoriškos krašto apsaugos tarnyboje yra
krašto apsaugos savanorius, tuo daug daugiau savanorių, kurie
pačiu mano draugus savanorius, nepagailės savęs, jei Lietuvos
Baigė savo žemiškąją kelionę 1993 m. lapkričio 27 d..
be to, tokią nuomonę girdėjau ir nepriklausomybei iškils grės
sulaukusi gilios senatvės. Palaidota Šv. Kazimiero lietuvių
Jaunimo centre per susitikimą mė, negu tų, kurie atsitiktinai
kapinėse šalia savo vyro a.a. Prano.
Gimė Rygoje. Gyveno Lemont, IL. JAV-bėse išgyveno
su E. Bičkausku. Tokią nuomo į jų eiles pakliuvo, ieškodami
49 m.
nę atkakliai perša visuomenei naudos ir garbės. O kaip tik to
Nuliūdę liko: duktė Janina, žentas Ramojus MozoLDDP ir ne tik jie. Aš ir mano kius ir mato visi buvusieji. Bent
liauskai,
sūnus Romualdas, mtrti Bernice, aštuoni vai
draugai vieni iš pirmųjų istojom savo būrio savanorių vardu ga
kaičiai, devyni provaikaičiai, sesuo Vanda Valavičienė
į atkuriamą savanorių organi liu užtikrinti, kad savanoriai
su šeima ir kiti giminės.
garbingai
stovėjo
ir
stovės
zaciją tuojau po 13 sausio ir jau
vasario 16 d. Kauno Katedroje Lietuvos nepriklausomybės
davėm priesaiką Lietuvai. Tuo sargyboje.
metu Lietuvą dar tvirtai kon
Gediminas Kairys
troliavo sovietų okupacinė ka
Kaunas — Chicago, IL
riuomenė. Mes visi žinojom, kas
A.tA.

Mokslo ir Kūrybos simpozimo
eilinių dalyvių tarpe (kurių
dauguma ir aukštuosius moks
lus baigę) kyla klausimas dėl
tokio masinio mokslininkų su
važiavimo reikalingumo. Ko
kia tų „be galo ir be krašto"
paskaitininkų daromų praneši
mų pustuštėm auditorijom
nauda?
Po daugelio tokių masinių
simpoziumų visuomenė pradeda
Rita Žekaitė-Neill abejoti jų reikalingumu. Didelės
Mokena, IL naudos nematyti, o ruošos ir
išlaidų „marios". Visuomenė
PASIRYŽTAME DAR UOLIAU! visada būna tų renginių finan
DIRBTI
suotoja ir klausytoja, įpareigo
ta ir įsipareigojusi simpoziumo
„Lietuvos Vaikų vilties" sėkmės labui. Bet kiek ji pati
komiteto vardu labai apgailes gauna naudos iš tokios masinės
tauju, kad p. Gaveliui nepadė mokslininkų maišaties? Pro
kojom laiku už jo taip dosnią grama perkrauta. Išgirsti
dovaną mūsų vaikučiams.
paskaitas, k u r i a s norėtųsi
Mes esame labai dėkingi vi išgirsti, nebuvo įmanoma, nes
siems aukotojams, nes be jų jos vyko tuo pačiu laiku ir,
pasiaukojimo ir dosnumo nebū žinoma, skirtingose vietose. Su
tumėm galėję operacijas padary prantama, kad sunkumų buvo
t i 26-iems
lietuviukams paskirstyti trijų darbo dienų
Amerikoj ir 36-iems Lietuvoj. laiką tarp daugybės paskaiti
Todėl mums labai nesmagu ninkų, ne juokas.
sužinoti, kad per neapsižiūrė
Kokia tad nauda iš paskai
jimą neišreiškėm padėkos, kaip tininko pranešimo kad ir tos
labai brangiam mūsų gerada pačios profesijos klausytojui, kai
riui.
paskaitininkas skuba įvykdyti
Mūsų savanoriai pasiryžta savo „pažadą", sekdamas laik
dar smarkiau dirbti, kad to rodžio rodyklę, nes toje pačioje
ateityj nepasikartotų.
sekcijoje laukia savo eilės dar 3
Gražina Liautaud ar 4 asmenys? Auditorija maža
Lietuvos Vaikų Vilties pirm. ir nevėdinama; be mikrofono;
Chicago, IL mokslininko balsas negarsus,
dažniausiai kalba „sau", ne
klausytojui.
DAR DĖL LIETUVIŲ
JAV, Kanadoje vyksta pro
GENOCIDO
fesiniai simpoziumai: psicho
A.tA.
Karolio Milkovaičio ir A. logų - psichologams, fizikų - fizi
Liepinaičio straipsniai, pasirodę kams ir t.t. Tokio masinio įvai
VLADUI BŪTĖNUI
„Draugo" skiltyse, sužadino ir rių sričių mokslininkų vienu
mano sąžinės balsą dėl lietuvių laiku čia nepraktikuojama.
užbaigus šią žemišką kelionę, reiškiame gilią ir
Tiesa, buvo naudos ir šio sim
tautos genocido ir kančių. Argi
nuoširdžią užuojautą jo žmonai DALIAI ir sūnums
per savo pasyvumą ir neapdai poziumo metu visai visuomenei.
GINTAUTUI ir EUGENIJUI.
rumą nepateiksime pasauliui Tai prof. V. Landsbergio, St. Lo
zoraičio
aktyvus
dalyvavimas
ir
prieinamu būdu pažinti, kokius
Ona ir Pranas Michelevičiai
nuostolius lietuvių tauta yra keli kiti plenarinių sesijų pa
iškentėjusi per 50 metų sovie skaitininkai bei poezijos-muzitinės rusiškos okupacijos laiko
tarpio. Ar ne laikas iškelti ne
tik faktus, bet ir asmenis, kurių
parašai lėmė mūsų tautos
kruvinąjį kančių kelią. Dar
daug gyvų likusių, kurių
,,Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli
daugelis net naudojasi Lietuvos
KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau
vyriausybės išmokama pensija,
IŠTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką
gyvena prakaitu tos tautos,
SKAMBUTIS GAU VISKĄ SUTVARKY
daryti, jei...
kurią stengėsi sunaikinti. Dar
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIŲ?
ir šiandien tūkstančiai jų
Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką
nelaimingų aukų negali iš Sibi
daryti, jei...? Mes visi esame judri
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po
ro grįžti į Lietuvą. Mat tie lietu
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena
vių tautos naikintojai užėmę jų
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo
tėvų ir senelių namus bei žemę,
vaikų. Tačiau nenusiminkite —
o Lietuvos vyriausybė kažkodėl
Mes galime jums padėti!
nedrįsta jų pajudinti.
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų
Būtina mūsų išeivijos veiks
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint
niams išleisti anglų kalba tokį
nuotolių.
leidinį, kuris tiksliai atskleistų
lietuvių tautos genocidą, iške
Kaip? Mes priklausome ,,The Inman
liant ypač Mažosios Lietuvos
Group" Amerikoje didžiausiai grupei
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar
tragediją, kuri prabiltų į
nuvežti į bet kokią krašto vietove. Jūs
pasaulio sąžinę ir parodytų
paskambinate mums, mes paskam
tikruosius genocido kalti
biname jiems — ir viskas sutvarkyta!
ninkus. Argi mes apsipratome
su esama padėtimi, kai MažojoPatarimas:
joj Lietuvoj lietuvių šeimų
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir
vaikai rusinami be lietuviškų
nuspreskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
mokyklų, kai Sibiro tremtinių
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
jaunoji karta tirpsta slavų ban
taupys jums ne vieną skausmo ir
gose, negirdėdama lietuviško žo
rūpesčio valandą.
džio? Reikia kuo greičiau su
rasti būdų jiems gelbėti nuo nu
tautinimo. Lai ne tik lietuviai,
PALOS HILLS
CHICAGO
bet ir visas pasaulis sužino, kiek
PETKUS & SON
savo vaikų maža lietuvių tauta
neteko dėl rusiškojo genocido.
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Gal tada didysis Rytų kaimynas
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų
nebedrįs siūlyti savo „globą"
ANTHONY B., DONALD A., & DONALD M. PETKUS
išsilaisvinusioms Pabaltijo tau
toms įvairiais suktais būdais.
312-476-2345
Šitoks, genocidą atskleidžian
tis, veikalas, tūkstančiais išpla
CICERO
LEMONT
tintas Vakaruose, vėl leistų

KĄ DARYTI, JEI...?

»

A.tA.
AL (ADOLPH) LEBERES

A.tA.
BRONĖ PILIPAUSKIENĖ

KAZIMIERAI KUŽELIENEI
mirus, mūsų m i e l u s draugus, sūnų VIDMANTĄ,
marčią IRENĄ i r jų šeimą, sūnų RIMANTĄ ir duk
terėčią VLADE SUODIENE nuoširdžiai užjaučiame
ir k a r t u liūdime.
Edvardas ir Dana
Liudas ir Aldona

Skopai
Kriaučiūnai

A.tA.
EVELINAI MASIOKIENEI
staiga mirus, jos vyrui BRONIUI MASIOKUI ir sesu
tėms reiškiame širdingą užuojautą.
Ieva Putnienė
Jonas ir Antanina

Rejeriai

A.tA.
EVELINAI KOLUPAILAITEI
MASIOKIENEI
mirus, užjaučiame jos vyrą BRONIŲ MASIOKĄ.
seseris ANTANINĄ BULOTIENĘ ir EUGENIJĄ.
Aldona
Jurgis

Gimbutaitė-Adomėnienė
Gimbutas

T I K $ 2 . 0 0 UŽ VIENĄ SVARĄ
IR JŪSŲ SIUNTINYS PASIEKS LIETUVĄ PRIEŠ ŠVENTES,
JEI PRISTATYSITE JĮ IKI GRUODŽIO 11 D.
BALTIA

EXPRESS

CO.,

LTD

PRE2 VIDMANTAS RAPŠYS

- SIŪLO ŽEMIAUSIAS KAINAS KALĖDINIAMS NAUJAMETINIAMS SIUNTI
NIAMS LĖKTUVU | 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 PRODUKTŲ TIK UŽ $38 00 SU PRISTATYMU | NAMUS
- LAIVO SIUNTINIAI TIK $0 69 UŽ SVARĄ LAIVO TALPINTUVAS GRUODŽIO
6D
IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ GAUSITE PASKAMBINĘ NEMOKAMU TELEFONU:
1 8 0 0 - S P ARNAI
1-MO-772-7C24
ATVEŽKITE SIUNTINIUS ARBA SIŲSKITE UPS
3782 W. 791h St.
CHICAGO, IL S0652

\

DRAUGAS, antradienis, 1993 m. gruodžio mėn. 7 d.

ČIKAGOJE IR

DIDELĖ VAIKŲ MEILĖ

APYLINKĖSE

Jaunimo centro vakarienė,
Marija Remienė Lietuvių
vykusi
sekmadieni, gruodžio 5
fondo tarybos posėdyje,
įvykusiame gruodžio 2 d., buvo d., praėjo labai sėkmingai, nes
išrinkta LF tarybos pirmininke. didžioji salė buvo pilna gerai
nusiteikusių svečių, kuriems
Našlių, našliu kių ir pavie Jaunimo centras yra brangus,
nių kalėdinis susirinkimas bus reikšmingas ir reikalingas.
gruodžio 10 d. 1 vai. p.p. Kojak Gaila, centro direktorė Salo
salėje, 4500 S. Talman. Nariai mėja Endrijonienė negalėjo
prašomi atsinešti po dovanėlę (5 pasidžiaugti šiuo neabejotinu
dol. vertės), nes bus dovanomis lietuvių visuomenės pritarimu,
pasikeitimas.
nes ji buvo vėl paguldyta j li
Dr. Petras Kisielius kalbės goninę. Ji tik atsiuntė savo
apie prel. Juozo Prunskio reda sveikinimus ir laišką, o svečiai
guotą knygą „Ateitininkai ko — pasiuntė jai visas gėles,
munizmo ir nacių kankiniai". puošusias puotos stalus. Meni
Knygos sutiktuvės, prel. J. nę programą atliko Rima PoliPrunskio pagerbimas ir filmo iš kaitytė, Kazys Motekaitis,
jo gyvenimo premjera bus gruo akompanuojant Manigirdui Modžio 12 d., 1 vai. p.p., Atei tekaičiui. Popietės vadovė buvo
tininkų namuose, Lemonte. Vi Albina Ramanauskienė ir Vac
suomenė kviečiama gausiai lovas Momkus. Lietuvių fondo
dalyvauti ir parodyti dėmesį di vardu Marija Remienė įteikė
džiajam mūsų kultūrinių 5,000 dol. paramos čekį; kalbėjo
reikalų rėmėjui, kuris tiek metų PLB pirm. Bronius Nainys,
padeda lietuviškai spaudai, jau buvusioji JC direktorė Irena
nimui, katalikiškai veiklai ir Kriaučeliūnienė; invokaciją
visur, kur parama reikalinga. prieš vakarienę sukalbėjo prel.
Po programos — vaišės. Jokių Juozas Prunskis.
aukų, jokių „mokesčių" už įėji
Nauja valdyba bus prista
mą nebus.
tyta Lietuvių moterų klubų fe
Atsiminkite, kad Čikagos deracijos Čikagos skyriaus na
Ateitininkų sendraugių sky rėms kalėdiniame susirinkime,
riaus antrasis susirinkimas kuris įvyks gruodžio 12 d., 12
įvyks šeštadienį, gruodžio 11 d., vai. dieną, Balzeko Lietuvių
6:30 v.v., Ateitininkų namuose, kultūros muziejaus patalpose.
Lemonte. Bus įdomios disku
Trečiadienį, gruodžio 8 d.,
sijos ir svarbūs pranešimai.
yra
Mergelės Marijos Nekalto
Vaikučiai bus prižiūrimi per šį
susirinkimą, kad palengvintų Prasidėjimo šventė. Tą dieną
jaunų šeimų dalyvavimą. visi katalikai turi dalyvauti šv.
Mišių aukoje. Švč. M. Marijos
Kviečiami visi atsilanlkyti.
Gimimo parapijos bažnyčioje
„Lietuviškos Kalėdos" — Mišios lietuvių kalba bus trečia
vaidinimas buvo atliktas Čika dienį, gruodžio 8 d., 7, 9 vai. ryte
gos Mokslo ir pramonės muzie ir 7 vai. vakare.
juje (55-ta ir Lake Shore Dr.)
Allan H. Dombra iš Deep Risekmadienį, gruodžio 12 d., 5
vai. p.p. Dalyvauja Lietuvos ver, Ontario, Canada, „Draugo"'
Vyčių tautinių šokių grupė, knygyne užsisakė knygų už
vadovaujama Frank Zapolio, daugiau kaip 150 dol. Tai jau
.jau daugelį metų atlikdama antrasis jo užsakymas. Jis rašo,
gen. konsulės Juzės Daužvar- kad, kaip naujas „Draugo" skai
dienės parašytą vaidinimą ang tytojas, labai džiaugiasi dien
lų k. Frank Zapolis daugiau raščiu, nes jame randa daug
kaip 40 metų dalyvauja „Christ- įvairios informacijos ir mažiau
mas Around the World" muzie kritikos dabartinei Lietuvos
jaus programoje. Tai ilgiau ne santvarkai kaip kituose lietu
gu bet kurios kitos Čikagos viškuose laikraščiuose (kuriuos
etninės grupės atstovas. Tarp jis išvardina). Jis taip pat dėkoja
tautinė eglučių paroda, kurioje už kalendorių bei kalėdines kor
išstatyta ir lietuviška eglutė, teles, o mes, savo ruožtu, dėko
papuošta šiaudinukais, tęsis jame Allan H. Dombrai už
kasdien iki 1994 m. sausio 3 d. dėmesį l i e t u v i š k a m spaus
dintam žodžiui. Tai yra tikrai
sektinas pavyzdys.
x „Lietuvos Vaikų Viltis"
nuoširdžiai dėkoja: A. B. But
x A.a. Anna N. Krischunas
kus, M. E. Wasilewski, M.D.,
Trakis, P.N. Stelokams, D. L. atminimui „Saulutei", Lietu
Slėniams, A. Dirgėlai, R. ir M. vos našlaičių globos būreliui,
Reed, R. J. Mozoliauskams, I. auką atsiuntė Helena ir Alfon
Bagdonavičienei, G. Bormann, sas Kriščiūnas $50, bei Alfonso
bendradarbiai
A. Prims, O. V. Rakauskams, A. Kriščiūno
A. Chesnams, D. Šaulys, A. Argonne laboratorijoje $52.
Puleikis, P. O. Abromaičiams, „Saulutė" dėkoja ir artimie
nuoširdžią
F. S. Pumpučiams, M. T. Kavis, siems r e i š k i a
A. V. Šoliūnams. A. Budas, H. užuojautą.
(sk)
P. Šapalams, C. R. Prybysc už
a.a. Hildos Kacilauskienės
x TRANSPAK šventiniai
atminimui atsiųstas aukas. maisto siuntiniai bus pri
Šeimai, giminėms, draugams ir statyti p r i e š Kalėdas, jei
pažįstamiems
išreiškiame užsisakysite iki g r u o d ž i o
nuoširdžiausią užuojautą.
18 d- Transpak, 2638 W. 69
(sk) St., Chicago, IL 60629, tel.
x Parduodame bilietus ke 312-436-7772.
(sk)
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
x $1.85 už svarą AIR CARnomis. Skambinti: T. LesGO
iš Chicagos per TRANS
niauskienei, TravelCentre,
PAK.
M i n i m u m a s $30. Ši
Ltd., tel. 708-526-0773.
(sk) nuolaida tik iki Kalėdų. Talpintuvai siunčiami kas savaitę.
x Jei reikalinga įsigyti vai Pinigai pervedami doleriais.
ravimo teisės (IL Driver's Li- TRANSPAK, 2638 W. 69 St.,
cense) — kreipkitės į Ed Šuma Chicago, IL 60629, tel. 312436-7772.
ną, tel. 1-708-246-8241.
(sk.)
(sk)

Auka steigiamam ,,Draugo" paramos fondui —
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.
Čekius rašyti:
DRAUGAS
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio.
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Maironio lituanistinės mokyklos tėvų susirinkime pirmąjį šių mokslo metų šeštadienį. Pažvelgus
j susirinkimo dalyvius yra aišku, kad šios lituanistinės mokyklos ateitis dar šviesi — juk čia
būsimieji mokiniai.
Nuotr. Dainos Čyvienės

Lapkričio 17 d. Seklyčios
lankytojai turėjo progą pama
tyti video ekrane ir išgirsti
komentarus apie išvyką į Vilnių
ir ten atliktas sunkias or
topedines operacijas bei „Lietu
vos Vaikų vilties" ortopedinės
operacinės Santariškių ligo
ninių komplekte įsteigimą. Visa
tai mums pateikė iš išaiškino
,,Vaikų V i l t i e s " Čikagos
skyriaus vadovė Jūratė Bud
rienė.
Jau nuo 1991 metų sausio
mėn. šie Lietuvos vaikų „gailes
tingumo apaštalai" atveža ten
nepagydomus, luošus, suvar
gusius, be vilties į normalų
gyvenimą vaikus ir čia, išprašę
Shriners ligoninės nemokamą
operacinę
pagalbą, juos
paruošia, išlaiko su globėjais ir
pasveikusius grąžina į Lietuvą.
Tai be galo komplikuota ir bran
giai kainuojanti paslauga, bet
meilė artimui, o ypač vaikui,
šios organizacijos narių širdyse
yra už viską didesnė, nes viską
nugali.
Iki šiol 35 vaikams daugkar
tinėmis sudėtingomis operaci
jomis suteikta viltis į normalų
gyvenimą. 25 jau išvyko į
namus, kiti greit paseks juos, o
tuo tarpu vis atvyksta naujų.
Lietuvoje jų yra tiek daug,
neįmanoma nė svajoti visus čia
atgabenti. Brangiausiai kai
nuoja transportas ir išlaikymas.
Todėl nutarta vykti į Lietuvą ir
ten įsteigti Ortopedinę chirur
ginę operacinę, ją tinkamai
įrengti ir paruošti vietos chirur
gus atlikti tas pačias sudėtingas
operacijas. Tam pritarė sutikę
kartu vykti ir Shriner's chirur
gai su visu savo pagalbiniu per
sonalu ir specialiais įrengimais
bei įrankiais. Tai buvo tikra
vaikų gelbėjimo ekspedicija,
įvykusi š.m. spalio 1 d. Buvo

Nekalto Mergelės Marijos
darželinio amžiaus vaikais,
LIETUVIŲ FONDO
Prasidėjimo šventėje trečia
jaunus tėvelius, bet bus nau
ĮKURTUVĖS LEMONTE
dienį, gruodžio 8 d., lietuviškos
dingas ir lituanistinių mokyklų
šv. Mišios Cicero Šv. Antano
Čikagoje 30 metų išbuvusi mokytojams.
parapijos bažnyčioje bus 9 vai. Lietuvių fondo įstaiga š.m.
Knygos autorė J. Juknevi
ryto.
čienė
daugeliui pažįstama
lapkričio 1 d. persikėlė į
Kalėdaičių tradicinėms lie Pasaulio lietuvių centrą Montessori metodo mokytoja. Ji
tuviškoms kūčioms galima įsi Lemonte. LF raštinei nebuvo nuoširdžiai dalijasi su skai
gyti Šv. Antano parapijos miela palikti Čikagą ir keltis į tytojais savo pedagoginio darbo
priemiesčius. Tą atlikti privertė patirtimi, sukaupta per dešimt
raštinėje, Cicero, IL.
demografinės aplinkybės, savi mečius. Knygoje nemaža
Nekalto Prasidėjimo pa sauga dėl besikeičiančių sąlygų kruopščiai surinktos metodinės
rapijos bažnyčioje, Brighton pietinėje Čikagos dalyje.
medžiagos, iliustracijų, pačios
Parke, Mišios lietuvių kalba bus
autorės
meniškai atliktų
Reikėjo nepraleisti ir Pasaulio
gruodžio 8 d. — Nekalto Prasi lietuvių centro pasiūlytų labai piešinių.
dėjimo šventėje — 10 vai. r. Šios gerų sąlygų bei t i n k a m ų
parapijos raštinėje taip pat patalpų Lietuvių fondo įstaigai.
galima gauti kalėdaičių kū Jas lengvai galėjo užimti kitos
čioms savaitės dienoms, o sek institucijos jau beveik visai
madieniais — bažnyčioje po šv. užpildytame PLC. LF valdybos
Mišių.
pirmininkas Stasys Baras labai
Kun Viktoras Rimšelis, Ma laiku išnuomavo PLC patalpas
rijonų vienuolijos viceprovin- ir naujai Lietuvių fondo įstaigai
ciolas ir „Draugo"' nuolatinis gavo naujus baldus iš Standard
globėjas, vienuolijos reikalais Federal banko. Naudinga ir
gruodžio 6 d. išskrido į Ar Pasaulio lietuvių centrui turėti
gentiną. I Čikagą grįš po šven nuomininkus Lietuvių fondą,
tuo prisidedant prie labai svar
čių.
„Kernavės" tunto 35 metų
baus PLC išlaikymo. Naudinga
Lietuvos Vyčių 112 kuopos ir Lietuvių fondui būti Pasaulio
veiklos sukaktis bus švenčia
susirinkimas ir kalėdinis pobū lietuvių centre, kur vyksta
ma šeštadienį, gruodžio 11 d., 6
vis bus antradienį, gruodžio 21 didelis lietuviškos veiklos ir
v.v. Jaunimo centre. Visos
d., 7 vai. vak. Švč. M. Marijos
dabartinės
ir buvusios kemaviegyvenimo judėjimas, nuolat be
Gimimo parapijos salėje. Robert
tės, jų šeimos, tunto draugai ir
augantis. Čia susirenka ir mūsų
Mockus praves bendrą dainarėmėjai
laukiami.
Apie
jaunesnioji karta — Lietuvių
vimą-giedojimą (,,Sing-a-Long").
dalyvavimą
prašoma
pranešti
Janina Juknevičienė.
fondo ateiti., lietuvybės tęsėjai
Rezervacijas priima J u l i e
tuntininkei Ramutei Kemežaiišeivijoje.
Zakarka, tel. 708-425-5015. Visi
Pirmoje dalyje daug reika tei ar Dainai Aukštuolienei.
Lietuvių fondo įkurtuvės PLC
kuopos nariai ir svečiai yra nuo
lingų patarimų atras lituanis
Dr. Nellie ir Gerardas Jušširdžiai kviečiami dalyvauti Lemonte rengiamos gruodžio 12 tinių mokyklų mokytojai.
d. sekmadienį, tuoj po pamaldų
kėnai
iš Clevelando atsiuntė po
šiame pobūvyje.
12 vai., didžiojoje salėje. Bus Detaliai išdėstyti registracijos 200 dolerių ir tapo „Draugo"
Lietuvos ambasada Wa- kavutė ir Lietuvių fondo vado reikalavimai, duoti pamokų fondo nariais. Jie rašo, „kadangi
shington. DC, atsiuntė 50 dol. vybės — dr. Antano Razmos, planų pavyzdžiai, lietuvių Draugo Fondas jau pakrikštytas
auką „Draugui" paremti. Nuo Povilo Kiliaus, Stasio Baro kalbos programa. Mokytojams ir įpilietintas, ta proga šiam
širdžiai dėkojame amb. A. trumpi pranešimai bei atsaky p a t a r i a m a , kaip paruošti naujagimiui siunčiame 200
mai į klausimus. Visi kviečiami aplinką, kaip pasigaminti ir dolerių vystyklams įsigyti".
Eidintui ir jo tarnautojams.
pateikti vaikams priemones ir
atsilankyti.
Ačiū už „vystyklus".
Br. Juodelis t.t.
x A. a. Alfonso Pareigio
Atskirame skyriuje medžiaga
„Draugo" fondo narių (su
15-tų mirties metinių prisimi
išdėstyta
pagal
metų
laikus.
200 ar daugiau dolerių) ir
nimui šv. Mišios bus aukojamos
NAUJA KNYGA
Knygoje nemaža įvairių žai rėmėjų (su mažiau kaip 200
Tėvų Marijonų koplyčioje, prie
dimų, lengvų eilėraštukų, skam dolerių) skaičius nuolat didėja.
„Draugo", gruodžio 11 d., 9
JAV
LB
Švietimo
taryba
išlei
bių dainelių. Tinkamas dėmesys Visiems jiems priklauso didelė
v.r. Giminės ir artimuosius pra
šome dalyvauti ir kartu su do J a n i n o s Juknevičienės skirtas fiziniam auklėjimui ir padėka. To dar neatlikę, „Drau
šeima prisiminti a.a. Alfonsą knyga „Patarimai dirbantiems taisyklingai kūno laikysenai. go" skaitytojai bei rėmėjai
su ikimokyklinio amžiaus vai Manau, knyga susidomės visi, kviečiami aukas-įnašus i Fondą
maldoje. Žmona ir vaikai.
(sk) kais". Iki šiol tokios rūšies kurių didžiausias troškimas — atsiųsti prieš 1993 m. gruodžio
knygų lietuvių kalba neturė padėti vaikui kurti save — 31 d., nes šias aukas bus galima
x Kairys Baltic Expediting jome, todėl šis leidinys nudžiu tobulą būsimą asmenybę.
nurašyti nuo 1993 m. pajamų
p r i s t a t o maisto produktus gins ne tik dirbančius su
Irena Vilimienė mokesčių.
Lietuvoje. Siuntinys Nr. 8 (vis
kas kilogramais): 2 rūkyt, deš
ros, 2 rūkyt, kumpio, 10 cukr.,
5 miltų, 2 ryžių, 1 sviesto, 1
oland. sūrio, 2 apelsinų, 1
riešutų, 300 gr. šokolado, 500
gr. pup. kavos, 200 gr. arbatos,
5 dėž. šprotų, 2 lt. augalinio alie
jaus, 2 ind. majonezo, 2 ind. po
midorų padažo. Viso 31 kg. (apie
68 sv.) tik $81 U.S., įskaitant
pristatymą į namus per 10-14
dienų. Atsiųsime Lietuvoje pasi
rašytą pakvitavimą. Rašyti:
Vytas ar Genė Kairys, 517
Fruitland Rd., Stoney Creek,
Ont., Canada L8E5A6, Tel.
905-643-3334; fax 905-6434980.
(sk)
x LEMONTE, PL centre,
TRANSPAK įstaiga veikia
kiekvieną savaite: penktd. 3 v.
p.p. - 7 v.v.. šeštd. 10 v.r. - 3 v.
p.p., sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p.
Tel. 708-257-0497 arba 312Mokytoja Irena Vilimienė ir dalis II skyriaus mokiniu pirmąja mokslo metu diena, rugsėjo 11
436-7772
d., Čikagos lituanistinėje mokykloje
(sk)
Nuotr Lidijos Griauzdienės
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oficialiai atidaryta Lietuvos
Vaikų vilties ortopedinė
operacinė Vilniaus universiteto
Vaikų ligoninės patalpose San
tariškių medicininiame centre.
Amerikiečiai patikrino chirur
ginius įrengimus bei įrankius ir
nustebo jų senumu, primi
tyvumu, lyginant su jiems
įprastais. Papildė ir pakeitė
savais atvežtaisiais, kurių vertė
buvo didelė. Prieš išvykdamos į
kelionę, vien tik Dana Kaunie
nė su N. Jamieson (Shriner's
ligoninės vyr. chirurgine sesele)
surinko per vieno milijono
dolerių vertės reikalingos
operacinei įrangos bei reik
menų, (visa tai buvo suaukota
JAV ligoninių ir gamyklų).
Šitaip sutvarkius operacinę,
galėjo pradėti dirbti.
Penkias dienas, nuo 8 vai ryto
iki vėlyvo vakaro, o kartais ir
nakties, operavo ir rodė vietos
chirurgams, kaip lengviausia
nugalėti sudėtingiausias ir
sunkiausias chirurgines pro
blemas.
Lietuviai
buvo
apstulbinti šių amerikiečių
nuoširdumu ir mokėjimu dirb
ti, rodomu švelnumu ir meile
vaikams. Jie nepaisė nė sunkių
buitinių sąlygų. Viskas jiems
buvo suprantama ir nesvarbu.
Svarbiausia, kad operacinė
buvo pakankamai apšildoma ir
žmonės, kuriuos gelbėjo,
malonūs bei dėkingi.
Šį naują ortopedinės chirur
gijos skyrių perėmė lietuviai
chirurgai: Kęstutis Saniukas ir
Algirdas Vingras, kuris yra Lie
tuvių Vaikų Vilties Vilniaus
skyriaus pirmininkas.
Mūsų šios išvykos palydovės
ten darė viską, kad šis projektas
įvyktų patenkinamai. Atrodo,
kad jos savo pasiekė. Jos visur
priėjo, viską aiškino, vertėjavo
ir stūmė šį projektą pirmyn.
Ypač daug visi liko skolingi
Birutei Zalatorienei (Travel
Advisors Inc.), kuri ne tik
rūpinosi įrangos ir medicininio
kadro pervežimu, bet ir surengė
pagerbimą Vilniuje, kurio metu
amerikiečiai svečiai vaišinosi
tradiciniais
lietuviškais
valgiais, susipažino su lietuviš
kais papročiais, liaudies dai
nomis ir šokiais. Smagu buvo
mums žiūrėti video ekrane, kaip
rimti, dažnai barzdoti chirurgai
šoko suktinį su lietuvaitėm gail.
seselėm, o jų gail. seselės links
mai trypė klumpakojį su lietu
viais. Arba vėl, kaip mūsų
ponios, Gražina Liautaud ir
kitos, švelniai kalbino po
operacijos
atsigaunančius
vaikus-ligonius.
Žadama kas 6 mėnesius siųsti
JAV specialistus į Lietuvą to
bulinti tenykščių gydytojų
darbą ir operacinės įrangą. Taip
pat žadama ir toliau vežti į JAV
Shriner's ligonines (jų yra apie
20) sunkiomis ortopedinėmis
ligomis sergančius vaikus tol,
kol Lietuva taps savarankiška
spręsti visas ortopedines vaikų
problemas. Jau veikia Lietuvoje
keli „Vaikų vilties" skyriai.
Vilniaus skyriaus valdybą
sudaro daugumas tėvu/motinų,
gydžiusių savo vaikus JAV. Jų
pagrindinis uždavinys yra glo
boti ortopedinę operacinę.
Matome, kaip kelių motinų
Čikagoje privati iniciatyva iš
vystė milžinišką pagalbą varga
niems vaikams Lietuvoje. Iki
š.m. spalio 1 d. surinkta aukų
per 106,000 dolerių, iš kurių
stambiausios išlaidos buvo
vaikų kelionės ir išlaikymas —
55,000.00 dolerių, operacinės
Vilniuje įrengimas — 28,000, ir
kitos smulkesnės (kaip drau
dimas, lėšų telkimas, raštinė).
J. Žebrauskas

Advokatas Cibaitis
6247 S. Kedzie Ave.
Chicago, II. 60629

Tel. 1-312-776-8700
¥fc| 20 rru>tg praktikos
civilinėse ir kriminalineM- bvlose
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