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Prezidentas: Lietuva puoselės
ryšius su Vakarais

Žinios iš Lietuvos — Elta

Baltijos prezidentai
ragina Jelciną laikytis
pažadų
Vilnius, sausio 3 d. (Elta) — užsienio reikalų ministro pava
Trijų Baltijos valstybių prezi duotojais. Bus aptariami užsie
dentai sausio 3 d. paskelbė nio atstovybių pastatų Vilniuje,
naujametinį kreipimąsi, kuria Maskvoje, Romoje ir Paryžiuje
likimai, dvišalių santykių prob
me sakoma, kad 1993-ieji metai
buvo didžiulės pažangos metais lemos.
visoms trims Baltijos vals
tybėms. Paskutiniai Rusijos LDDP vadai numato ramius
politinius metus
kareiviai buvo išvesti iš Lie
tuvos, taip pat kai kurie daliniai
Seimo pirmininko pavaduoto
iš Estijos bei Latvijos.
jo
Juozo Bernatonio nuomone, šie
Estijos, Lietuvos ir Latvijos ministrai pirmininkai (iš k.) Mart Laar, Adolfas Šleževičius ir Valdis
Kaip rašoma pareiškime visos
metai
Lietuvos politiniame gy
Birkavs gruodžio 17 d. pasirašė trišalį memorandumą, įvairiais glaudesnio bendradarbiavimo
trys šalys pasiekė didžiulės
reikalais, jų tarpe ir Lietuvos-Latvijos sutarties projektą, numatant bendro naftos terminalo
politinės pažangos ir sustiprėjo venime bus ramesni. Šią prielai
statybą Liepojoje. Jie vėl susitiks sausio vidury, kur galutinai nutars už ar prieš šį projektą.
dą jis grindžia tuo, kad socialinė
po laisvų rinkimų. Aktyvios
įtampa,
kurią
pranašauja
ir
ska

diplomatijos dėka sustiprėjo ir
pabaltiečių asmeniškai pareikš
jų ryšiai su užsienio valstybė tina dešiniosios politinės jėgos,
tas susirūpinimas dar šią sa
JBANC
pasiuntė
laišką
mis. Taip pat visos trys šalys neduos jų laukiamų rezultatų,
vaitę. Galima asmeniškai pasi
daug pasiekė atkurdamos eko o metų viduryje žmonės pajus
prezidentui
Clinton
sakyti, paskambinant į Baltųjų
nomiką. 1994 metai, sakoma ekonominį pagerėjimą. Tačiau
rūmų „White House Comment
kreipimesi, žada būti dar svar tam būtina sąlyga — veikti
Washington, DC, sausio 3d.— kad JAV nacionaliniai interesai Line” (telf. 1-202-456-1111) ir
besni. Bus priimta lemtingų Konstitucijos ribose, pabrėžė Jungtinis Amerikos Pabaltiečių reikalauja, kad JAV skatintų pasakyti maždaug taip:
sprendimų ir žengta svarbių Juozas Bernatonis, kalbėdamas komitetas JBANC parašė laišką demokratizavimo ir demilita„I am opposed to any Yalta-II
žingsnių, kurie nulems viso re pirmadienį spaudos konferenci JAV prezidentui Bill Clinton, rizavimo procesus buvusiose So agreement with Russia. I expect
giono ateitį. Todėl trijų vals joje.
išreikšdamas daugiau kaip 1 vietų Sąjungos šalyse, kartu su the United States to support the
Jam pritarė ir LDDP frakcijos milijono JAV pabaltiečių kilmės
tybių žmonės raginami dirbti,
jų suverenumo ir sienų ger independence of all former So
kad būtų pasiekta dar didesnė seniūnas Justinas Karosas. Ta amerikiečių susirūpinimą dėl bimu. O Rusijos kariuomenės viet and Warsaw Pact countries
politinė bei ekonominė vienybė, čiau demokratinės valdžios sis Rusijos kariuomenės buvimo pasilikimas be Latvijos ir Esti and to oppose Russian imperia
tema, kurią pagaliau pavyko Latvijoje ir Estijoje ir dėl Rusi
taika ir stabilumas.
jos leidimo kaip tik visa tai pa lism in any and every form”.
Rusijos prezidentas Boris Jel sukurti pernai, privalo dirbti jos pretenzijų į buvusias Sovietų žeidžia.
Antra galimybė pareikšti savo
cinas raginamas neatsitraukti efektyviai, pabrėžė jis.
Laiške taip pat iškeliamas pasipriešinimą, kad Vakarai ir
Sąjungos šalis.
Juozas Bernatonis įsitikinęs,
nuo savo įsipareigojimo 1994
Laiškas pradedamas, dėkojant Žirinovskio vadovaujamų revan- Rusija nesidalintų „įtakų sfe
metais galutinai išvesti Rusijos kad svarbiausias šių metų vi prezidentui Clinton, kad jis šistų kilimas Rusijoje, kartu su romis” Rytų Europoje, tai —
kariuomenę iš Estijos bei Latvi suomeninio politinio gyvenimo teberemia Estiją, Latviją Ir. Rusijos pasisakyixxaii,:'pic „ar paskambinti į Western Union
jos, o pasaulio valstybės — to įvykis bus savivaldybių tarybų Lietuvą ir prašant, kad jis tą timąjį užsienį”. Dėl to pavojaus telegramų agentūrą, kad ji jūsų
rinkimai. Jis priminė, jog pagal paramą pareikštų susitikime su ir dėl Rusijos kariuomenės nesi
liau remti šį tikslą.
vardu pasiųstų specialią iš
Konstituciją jie turi įvykti ne Rusijos prezidentu Boris Jelcinu traukime iš Pabaltijo, JBANC
anksto Rytų Europos šalių
anksčiau kaip spalio-lapkričio šį mėnesį. Laiške primenama,
Landsbergis įspėja apie
prašo prezidento Clinton nerem koalicijos paruoštą telegramą
mėnesiais. Seimas ruošia atitin
II Jaltos grėsmę
ti jokio pasiūlymo, kuriame Ru prezidentui Bill Clinton neda
kamus įstatymų projektus, ku
sija gautų ypatingus įgaliojimus ryti jokių Jaltos-II susitarimų.
Pirmojoje šiais metais spaudos rie bus priimti pavasario sesi
tvarkyti buvusias Sovietų Są Išsukus nemokamą skambini
LDDP:
Ekonominė
konferencijoje sausio 3 d. opozi joje.
jungos šalis, nes tai grėsminga mą į Western Union 1-800Juozo Bernatonio nuomone, padėtis stabilizuojasi
cijos vadas Vytautas Landsber
visos Europos saugumui. JAV 258-2222, paprašyti „Hotline
gis pareiškė, jog yra grėsmė su nepaisant dešiniosios opozicijos
Vilnius, gruodžio 29 d. (Elta) Estų Tarybos, Latvių Sąjungos operator number 9470”. Jie
silaukti antrosios Jaltos. Pana pastangų, pirmalaikiai Seimo — „1994 metų valstybės biu ir ALTo vardu pasirašo šių orga paprašys Jūsų vardo, pavardės
šūs reiškiniai, sakė jis, yra dide rinkimai, neįvyks. Pradėtas džetas yra nedeficitinis, aiškiai nizacijų pirmininkai Juhan Si ir adreso, bei telefono numerio,
lis pavojus Vidurio Europos ša parašų rinkimo vajus yra bergž orientuotas į socialinę sferą, monson, Ints Rupners ir Gražvy į kurios sąskaitą įrašyti tos te
lių ateičiai, o Lietuvai — ypa džias darbas, sakė jis.
kultūrą, sveikatą, švietimą”, das Lazauskas.
legramos pasiuntimo kainą —
tingai.
spaudos konferencijoje Seime
Nors šiame laiške pirminin 6.95 dol. Smulkiau apie tų tele
Lietuva bus ne tiltas,
Vytautas Landsbergis apgai
teigė LDDP frakcijos narys, kai kalba 1 milijono JAV pabal gramų turinį buvo rašyta gruo
o kliūtis
lestavo, kad Lietuvos oficialios
Seimo biudžeto ir finansų komi tiečių vardu, įtikinamiausiai JAV džio 23 ir 24 „Draugo” pirmame
valdžios balsas dėl Lietuvos jun
teto pirmininkas Kęstutis Jas- prezidentą paveiks pačių JAV puslapyje.
Rytų-Vakarų maršrutais per kelevičius. Jo nuomone, opozici
gimosi į NATO nebuvo ryžtin
gas. Makedonija ir Bulgarija — Lietuvą kursuojantys trauki jos kritika visiškai nepagrįsta,
Lietuva turi būti traktuojama
paskutinės Vidurio Europos niai ima lenkti mūsų šalį. Nuo tiesiog, tęsiant pernykštį sce
kartu su buv. Vyšegrado
valstybės, pareiškusios norą vasario 1 d. aplinkiniais kad ir narijų, tvirtinama, jog biudžetas
jungtis į NATO. Galima many tolimesniais keliais ketinama blogas.
šalimis
ti, sakė opozicijos lyderis, jog ir nukreipti traukinius St. PeKolegai pritarė Seimo sveika
terburgas-Berlynas
bei
St.
Pe

Vilnius,
gruodžio
22
d. jungos teritorijoje, nepaaiški
Lietuva dar bus paskutinė arba
tos, socialinių reikalų ir darbo
gal Vakarų šalys užskaitys Sei terburgas-Varšuva. Artimiau komiteto pirmininkas Gedimi (AGEP) — Užsienio reikalų nant, kaip ji suvokiama, nes
mo priimtą rezoliuciją, kaip siu metu nėra pagrindo laukti nas Paviržis, tvirtindamas: ministras Povilas Gylys sutin Lietuva „de jure” niekada
Vokietijos traukinių.
valstybės valią.
„Biudžete atsispindi ekonomi ka, kad Lietuvos užsienio politi nebuvo Sovietų Sąjungos dali
Užuot tapusi tiltu VakaraiIš kitos pusės, pabrėžė Vy
nės padėties stabilizavimosi koje trūksta „konceptualaus dar mi.
tautas Landsbergis, pastebimas rytai, Lietuva darosi šalimi, tendencija”. Lietuvoje mažėja bo”, tačiau jo pagrindus įžvelgia
Geografinę Lietuvos padėtį
Rusijos spaudimas NATO ir Va kurią tenka lenkti.
bedarbių, kiekvieną mėnesį programinėse prezidento Bra Povilas Gylys vertina, kaip
Viena priežasčių — situacija įdarbinama maždaug 4,500 zausko kalbose.
karų valstybių sostinėms, kad
artimą Vyšegrado (Varšuvos
Trečiadienį Seime ministras pakto) šalims. Politine prasme,
stabilizacija ir saugumas nesi- Lietuvos pasienyje. Traukiniai žmonių. Didinamas vidutinis
plėstų į Vidurio Europos regio čia stoviniuoja valandomis, ne darbo užmokestis ir socialinės pranešė, kad Užsienio reikalų pasak jo, reikia nuolat pabrėžti,
ną. Rusijos prezidentas nauja paisoma tvarkaraščių, keleivių pašalpos. Pavyzdžiui, kalbėjo ministerijoje baigiama ruošti kad esame Vidurio Europos
metinėje kalboje dar kartą paža interesų.
Paviržis, mirties atveju moka užsienio politikos koncepcija, valstybė, siekianti integruotis į
„Tai, kas vyksta pasienyje,
dėjo kitose valstybėse gyvenan
ma 264 litų socialinė pašalpa iš kuri po Naujųjų metų bus pa Europos ir transatlantines sau
tiems rusams, kad Rusija gins tolygu žemės drebėjimui”, pasa socialinio draudimo ir valstybės teikta parlamentarams.
gumo organizacijas.
Koncepcijoje aptariamas Lie
savo ir jų bendrus interesus. Dėl kė „Lietuvos geležinkelių” gene biudžeto lėšų, o invalidams ir
Ministras mano, kad „kur
tuvos nacionalinių interesų dama savo imidžą (sic) pasau
to protestą pareiškė Estijos pre ralinis direktorius Algirdas Klio- pensininkams — 396 litai.
rė. Vien tik gruodį daugiausia dėl
zidentas.
Pasak Gedimino Paviržio, ir gynimas, valstybės suverenumo lyje, Lietuva neturi leisti, kad
Paskutinėmis praėjusių metų kontrolės tarnybų kaltės vėlavo toliau bus siekiama socialinę užtikrinimas, taikos ir stabi jau būtų priskirtas žemesnis,
dienomis kitose valstybėse buvo daugiau kaip tūkstantis Lietu pašalpą priartinti prie la lumo regione palaikymas, de nei Vyšegrado valstybių” (Len
matyti didelis politinis aktyvu vos sienas kirtusių traukinių.
biausiai socialiai remtinų mokratinių vertybių puoselė kijos, Čekijos, Slovakijos ir
Lietuvos Valstybinės Sienos žmonių. Biudžetinių įstaigų dar jimas, žmogaus teisių gynimas, Vengrijos) statusas. Pasak P.
mas šiais klausimais, o Lietuvos
valdžia atostogavo, pabrėžė opo Apsaugos Tarnybos viršininkas buotojų atlyginimai turėtų remiantis demokratijos prin Gylio, daugelyje sričių Lietuva
zicijos vadas Vytautas Lands pulkininkas Pranas Dragūnai- sudaryti 90% vidutinio gamybo cipais ir geros kaimynystės san jas sparčiai vejasi ir netrukus
tis ir Muitinės departamento
bergis.
prilygs, todėl „europinės integ
je dirbančių žmonių atlyginimo. tykiais.
direktorius Vitalijus Geržonas
P. Gylys kritikavo Rusijos po racijos prasme mus reikėtų
Bus didinami sveikatos ir socia
Maskvoje bus deramasi dėl gaišatį pasienyje aiškino aukš linės sferos darbuotojų atlygini litikų vartojamą terminą „arti traktuoti, kaip ir Vyšegrado
masis užsienis”, kurį įvertino valstybes”.
pastatų Romoje ir Paryžiuje tais valstybės interesais, patir mai.
ties ir deramų darbo sąlygų sto
kaip siekimą „politinės psicho
Santykius su Baltijos valsty
logijos būdu” įteigti, kad tai bėmis užsienio reikalų minist
Pirmadienį į Maskvą išvyko ka.
stoliai, kuriuos patirs Lietuvos kitokia teritorija, nei „tikrasis”
Tačiau pasienio tarnybos ir
Lietuvos užsienio reikalų minis
ras pavadino prioritetiniais,
geležinkeliai, kai traukiniai ims užsienis. Pasak ministro, Lietu
terijos darbo grupė, vadovau muitinės žmonėms nerūpi, kad
pasidžiaugdamas, kad pastarai
Lietuvą lenkti lanku, tikrai ne vai taip pat nepriimtinos Rusi
jama užsienio reikalų ministro Lietuvoje tuštėja viešbučiai,
siais mėnesiais padaryta „daug
pasitarnaus
valstybės intere jos ambicijos gauti „taikdario”
smunka
tikrasis
turizmas,
trū

pavaduotojo Albino Januškos.
ženklių žingsnių” suartėjimo
sams.
mandantą buvusioje Sovietų Są- linkme.
Numatyta susitikti su Rusijos kinėja ekonominiai saitai. Nuo-
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Vilnius, gruodžio 22 d.
(AGEP) — Seimo opozicijos va
das Vytautas Landsbergis kri
tiškai vertina valdžios neryžtin
gumą siekiant narystės NATO.
Pasak jo, kaip praneša Algio
Gedrio Elektroninis Paštas
(AGEP), Lietuva praleido pa
lankią progą trumpai ir aiškiai
pasiprašyti kuo greičiau įstoti į
šią organizaciją, nes jaučia
grėsmę iš Rytų. „Mes žinome,
kad kelias į tą saugumo ir sta
bilumo sistemą netrumpas,
tačiau reikia tame kelyje aiškiai
atsistoti, o ne trypčioti šali
kelėje”, trečiadienį diskusijoje
Seime kalbėjo V. Landsbergis.
Jo nuomone, sumanymas
rengti referendumą dėl narystės
NATO yra „veikimas prieš
Lietuvos apsaugą”, kurį jis
pavadino „politine vienos parti
jos dviveidyste”.
Vytautas Landsbergis taip pat
kritikavo Lietuvos valdžią už
nepakankamą, jo nuomone, pa
ramą Latvijai ir Estijai, kai
Rusija grasina laiku neišvesti
kariuomenės iš jų teritorijos.
Tačiau dieną anksčiau kalbė
damas Seime vykusioje užsienio
politikos diskusijoje prez. Algir
das Brazauskas priešingai kal
bėjo. Anot jo, vis glaudesni
Lietuvos, Latvijos ir Estijos san
tykiai ir Baltijos valstybių bend
radarbiavimas su Šiaurės šali
mis yra pagrindiniai Lietuvos
užsienio politikos prioritetai.

Brazauskas: Svarbu
integruotis į Europos gynybą
ir prekybą
Prezidentas taip pat kalbėjo
apie integraciją į Europą ir jos
saugumo struktūras bei santy
kius su kaimyninėmis valstybė
mis. Pasak prezidento, tai trys
pagrindiniai Lietuvos užsienio
politikos prioritetai.
A. Brazauskas pabrėžė, kad
1994-aisiais Lietuvai ypač bus
svarbūs santykiai su Europos
Sąjunga. Būtina pasirašyti su
Europos Sąjunga laisvosios
prekybos sutartį, o tam dar
reikia sukurti atitinkamas
sąlygas. Prezidentas kritikavo
už užsienio politiką atsakingus
pareigūnus, jog užsienio pre
kybiniai santykiai, jo vertini
mu, yra apleisti.
Prezidento nuomone, užsienio
reikalų ministerijoje turėtų būti
įkurtas atskiras padalinys bend
radarbiavimui su Europos Są
junga. Vertėtų įkurti užsienio
reikalų viceministro bendra
darbiavimui su Europos Sąjun
ga, NATO ir GATT postą. „Mū
sų užsienio politikos ekono
minio bendradarbiavimo aspek
tą būtina žymiai paryškinti”,
sakė prezidentas.
A. Brazauskas sakė, kad Lie
tuvos vadovams visiškai pakan
ka ryžto stoti į NATO. „NATO
sąjungai yra žinoma apie Lie
tuvos, Latvijos ir Estįjos pasi
ryžimą”. Prez. A. Brazaus
kas pastebėjo, kad Lietuvos
argumentai dėl įstojimo yra

— Amerika yra viena iš la
biausiai telefonizuotų kraštų.
Čia 100 gyventojų tenka 55 tele
fono linijos. Lietuvoje šis rodik
lis yra perpus mažesnis — 100
gyventojų — 24 telefono linijos.
Lenkijoje prieš kelis metus 100
gyventojų teko 9 linijos, o Rusi
jos kaimuose ir dabar 100 gy
ventojų tenka viena telefono li
nija. Pasak ryšininkų, Vakarų
telefonizacijos lygį Lietuvoje
galima bus pasiekti po 15-20
metų.

svaresni, tačiau pasisakė už
veiksmų derinimą su Latvija ir
Estija. Jis pabrėžė, jog kitais
metais reikia siekti, kad būtų
pasirašyta sutartis su NATO dėl
partnerystės ir bendradarbia
vimo gynybos srityje. Pasak pre
zidento, susitikimai su NATO
šalių ambasadoriais Lietuvoje ir
krašto apsaugos ministro Lino
Linkevičiaus vizitas į Briuselį
parodė, kad Lietuvos taktika
vertinama teigiamai.
Sieks draugiškų santykių
su Rusija
Komentuodamas santykius su
Rusija, prezidentas Brazauskas
sakė, kad bus siekiama išlaiky
ti juos draugiškus. Dabar jokios
ypatingos įtampos nėra, tačiau
jis neatmetė galimybės, kad Lie
tuva keis savo politiką, atsi
žvelgdama į pokyčius Rusijoje.

Derybų su Rusija objektų
— daug

Derybų objektų su Rusija
tebėra labai daug. Vienas svar
biausių — žalos atlyginimas Lie
tuvai. Prezidentas siūlė suda
ryti specialistų grupę, kuri išna
grinėtų tiek ekonominį, tiek
politinį problemos aspektą, bei
pasikonsultuotų su kitais nuo
stalinizmo nukentėjusiais kai
mynais.
A. Brazauskas pabrėžė, kad
Lietuva pasisako už Kalinin
grado srities demilitarizavimą.
Lietuvai priimtina šios srities
raidos kryptis — laisvoji eko
nominė zona. Kartu prezidentas
pabrėžė, kad svarbių derybų ob
jektu tebelieka visų pirmiausia
— įvairaus pobūdžio karinių
krovinių ir žmonių tranzitas per
Lietuvą.
Prezidentas atmetė opozicijos
kaltinimus dėl užsienio politi
kos slaptumo ar dvilypumo. Pa
sak jo, problema tėra tik nesistemingas Seimo ir visuomenės
informavimas apie užsienio po
litiką. Prezidento nuomone,
dabar Lietuvai yra svarbiau
ne garsiai šaukti, o laikytis
„ramios diplomatijos, kuri pla
čiai taikoma Europoje”.

Derybų su NVS
šalimis delegacija
Vilnius, gruodžio 23 d. — Vy
riausybės posėdyje patvirtinta
Lietuvos derybų su NVS šalimis
darbo grupės sudėtis.
Kaip rašo „Lietuvos rytas”,
keturių asmenų darbo grupės
vadovu paskirtas Seimo narys,
nepaprastasis ir įgaliotasis am
basadorius Virgilijus Bulovas,
vadovavęs prezidento paleistajai valstybinei derybų su Rusi
ja delegacijai.
Kiti grupės nariai ankstesnėje
valstybinėje derybų delegacijo
je nebuvo. Tai pramonės ir
prekybos viceministras Raimon
das Barcevičius, susisiekimo
viceministras Arvydas Lesčinskas, Lietuvos Banko Atsiskai
tymų centro direktorius Ričar
das Zeibelis ir Užsienio reikalų
ministerijos NVS šalių skyriaus
vedėjas Petras Zapolskas.

KALENDORIUS
Sausio 4 d.: Šv. Elzbieta
Seton; Hermas, Titas, Ariman
tas, Švitrė.
Sausio 5 d.: Šv. Jonas NeumannfTelesforas, Simonas, Vy
tautas, Gedutė.
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irzlumu, bet šie nusiskundimai
Paskutinių dešimties metų ei
nėra dideli. Apie 80% depresi
goje depresijos ekspertai paste ja sergančių pacientų gerai
bėjo, kad depresija sergančių reaguoja į Prozac. Kitiems gi
vaikų yra daugiau tose šeimose, reikia papildomai kitų vaistų
kurių tėvai sirgo depresija. arba elektrinio sukrėtimo.
Studijuojant dvynukus, buvo Populiariausias vaistas, kuris
pastebėta, kad, jeigu vienas iš gali būti vartojamas papildomai
identiškų dvynukų serga depre- kartu su Prozac arba kitokiu
sija, tai 70% atveju yra antidepressant, yra Lithium. Jis
galimybė, kad ir antras iden ypač gerai tinka tiems, kurie
tiškas dvynukas susirgs depresi turi psichozes (maniakams).
ja. Identiški dvynukai turi tuos
Depresija yra gan dažnas
pačius genus, todėl yra galvo reiškinys ir sename amžiuje.
jama, kad depresija yra gene Daugiausia nusižudymų baltos
tinės kilmės. Tuo tarpu rasės vyrų tarpe Amerikoje
neidentiškiems dvynukams su būna, sulaukus per 75 metų
sirgti depresija galimybė yra amžiaus, ypač tų, kurie gyvena
25%, nes jie turi tik 50% tų vieni ir apleisti, arba kurie yra
pačių genų.
ligoniai. Mažėjanti energija ir
Septynioliktajame šimtmetyje pajėgumas bei sumažėjęs
depresija buvo gydoma kraujo respektas senam žmogui
nuleidimu ir vidurių valymu, sukelia tokiems seniems žmo
nes tuo metu mediciną prakti nėms psichologinį lūžį ir
kuojantieji manė, kad depresiją depresiją. Depresija tokiems
sukelia .Juodoji tulžis”. Dr. gali reikštis fiziniais negala
Freudo pasekėjai teigia, kad vimais — galvos ir nugaros
iškėlus į paviršių ir nurodžius skausmais, virškinamojo trakto
užslėpto pykčio tikrą priežastį, sutrikimais ir krūtinės bei ki
pacientas efektingiau pajėgia tokiais nusiskundimais. Ne visi
tvarkyti savo nuotaiką, elgesį ir nusiskundimai išplaukia iš
gyvenimą. Todėl jie propaguoja senatvės ligų, kiti kyla iš senat
psichoterapiją. Jie leidžia vės baimės ir nesugebėjimo
pacientui kalbėti ir išsikalbėti prisiderinti prie seno amžiaus
tiek, kad, jam pačiam bekal pakitimų.
bant, paaiškėtų, koks yra jo už
Kiekviename amžiuje yra
slėptas pyktis, kitaip sakant, liūdnų ir linksmų laikotarpių,
kokia yra jo depresijos priežas bet kiekviename laikotarpyje
tis. Bet Cornell universiteto pro yra svarbu išlaikyti protinį
fesorius Samuel Perry sako, kad lankstumą ir ryšių palaikymą
šiuo metu mažiau, negu 1% vienų su kitais. Ryšių palai
depresija sergančių Amerikoje, kymas su tokio pat amžiaus
yra gydoma vien tik psicho žmonėmis padeda geriau su
terapija. Toks gydymo metodas prasti savo ir kitų problemas.
tinka neurotikams ir tiems, Atsiranda nauji interesai ir
kurie sunkiai prisitaiko prie sustiprėja socialinis bendra
kasdieninio gyvenimo nesklan vimas. Japonai socialinio ben
dumų. Žmogui esant depresijoje, dravimo, tokio kokį mes supran
tokia psichoterapija ne visada tame, beveik neturi. Jie ben
padeda. Sunkios depresijos atve drauja vieni su kitais tik
ju pacientas ne tik negali kon uždaroje grupėje, daugiausia
centruotis, bet negali ir racio darbovietėje. Darbovietės vado
naliai išreikšti savo minčių, vybė jais rūpinasi ir sudaro
todėl tokios depresijos atveju geras sąlygas bendrauti, bet tik
reikia vartoti raminančius vais darbovietės ribose. Todėl
tus, vadinamus antidepressants. japonas, išėjęs į pensiją ir
Gydant pacientą psichoterapija nedalyvaudamas bendradarbių
kartu su vaistais, gaunami geri tarpe, jaučiasi išmestas iš
rezultatai. Jeigu depresija visuomenės tarpo ir dažnai
rišama su serotonino trūkumu suserga depresija. Iš dalies dėl
smegenyse, tai ją reikia gydyti tos priežastis į pensiją išėjusių
vaistais, kurie palaiko normalų japonų tarpe yra didelis skaičius
serotonino kiekį smegenyse. savižudybių. Juo labiau, kad
Vienas tokių vaistų, reguliuo japonų moterys vyrus, išėjusius
jančių serotonino apykaitą ir į pensiją, sardaniškai vadina
palaikantis jų normalų kiekį „didelėm šiukšlėm”, lyg jie būtų
smegenyse, yra Prozac. Jis yra pasenę šaldytuvai arba nutrin
antidepressant. Prozac yra Eli tos, senos sofos.
Lilli vaistų firmos gaminys. Jis
Senstančiam žmogui taip pat
buvo išleistas į rinką 1988 labai svarbu jaustis, kad jis yra
metais ir greitai tapo populiariu kam nors reikalingas. Tokiu pa
vaistu.
vyzdžiu imkime 79 metų pro
1990 m. liepos 17 d. viena mo fesionalą, kuris buvo priimtas į
teris padavė Eli Lilli firmą psichiatrinę ligoninę, skųs
teisman, reikalaudama 150 damasis sunkia depresija, prasi
milijonų dolerių kompensacijos dėjusia po to, kai jis buvo atleis
už tai, kad esą Prozac įtakoje ji tas iš darbo. Ligoninėje jo liga
save supjaustė daugiau negu negerėjo iki to laiko, kol jo dar
150 kartų ir keletą kartų bandė bovietės vadovas nepasiuntė
nusižudyti. Po to teisme atsira ligoninei laiško, skųsdamasis,
do ir daugiau panašių skundų, kad jam sunku apsieiti be li
reikalaujančių
piniginės goninėje gydomo, jo darbovietėje
kompensacijos. 1991 metais buvusio profesionalo. Darbovie
psichoformakologinių vaistų tė negauna kito žmogaus, kuris
gamybos patarėjų komitetas galėtų jo darbą atlikti. Išgirdęs
(grupė objektyvių nešališkų šią žinią, ligonis pradėjo greitai
medicinos ekspertų) vienbalsiai taisytis, sveikti ir, netrukus
nutarė,
kad
remiantis grįžęs į darbą, jis su entuziaz
moksliniais tyrimais, Prozac mu, lyg atjaunėjęs, dirbo, at
nesukelia nei įtūžimo, nei noro vykdamas reguliariai į darbą,
nusižudyti. Paskelbus šį nepaisant, kad jau buvo per 80
nutarimą, įvairūs skundai, metų amžiaus.
Baigiant norisi pasakyti, kad
kurių buvo apie 100, teismo
atmesti. Prozac yra plačiai var depresija neaplenkia nei jaunų
tojamas. 1989 metais daugiau nei senų žmonių. Ji gali reikš
kaip 6 milijonai receptų buvo iš tis sunkia arba gana lengva for
rašyta vien tik Jungtinėse ma, bet nepaisant, kokia forma
Amerikos Valstijose. Jis yra ji besireikštų, šios ligos eigą ir
gerai toleruojamas, nors kai pasekmes numatyti gali tik
kurie pacientai, jį vartodami, tokių nervinių ligų patyrimą
nesiskundžia galvos skausmais, turintis ekspertas. Todėl,
nemiga,
nervingumu
ir sergant depresija, reikia kreip-

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokesti, atžymima, iki.kada yra užsimokėjęs.

Kaltinėnų klebono kun. Petro Linkevičiaus globojami našlaičiai, benamiai ir invalidai.

tis į gydytoją neatidėliojant, nes
anksčiau atpažinta ir anksčiau
pradeda gydyti, liga visada būna
greičiau ir lengviau pagydoma.

GLOBOJA LIETUVOS
AKLUOSIUS
Philadelphijos Lietuvių Bend
ruomenės ir Vilniaus Aklųjų
mokyklos bendravimas prasi
dėjo 1991 metų rudenį. Tuomet
į Philadelphijos Overbrook
aklųjų mokyklą studijuoti at
vyko pirmieji 3 žmonės iš Lietu
vos. Tai buvo du Vilniaus ak
lųjų mokyklos mokiniai ir
vienas mokytojas — Vitas
Purlys.
Studentai
gavo
išlaikymą
iš
Overbrook
mokyklos, tačiau savaitgaliais
juos maloniai globojo Majauskų
ir Masaičių šeimos iš New
Jersey, J. Krokytė-Stirbienė,
Viliamų šeima iš Philadelphi
jos, o taip pat ten veikiančios
lietuvių organizacijos.
Praėjusiais metais toje pačioje
Overbrook aklųjų mokykloje
stažavosi mokytoja Regina Labinienė, irgi dirbanti Vilniaus
aklųjų mokykloje. Globėjų ratas
žymiai prasiplėtė — tai M. Bigenienė, Joe Jesse, A. Masionis,
Kasinskų, Jakų, Dragūnų,
Pliuškonių šeimos. Labai
gražiai ir prasmingai padėjo
Philadelphijos Moterų klubų fe
deracija, vadovaujama S.
Jurskytės. Jos iniciatyva buvo
surengtos mokytojos R. Labinienės išleistuvės, kurių metu
buvo surinkta 715 dol. aukų,
skirtų Vilniaus aklųjų mo
kyklai.
Ir štai, spalio mėnesio viduryje,
Vilniaus aklųjų mokyklą
pasiekė didžiulė labdaros siun
ta, kurią suorganizavo BALFO
organizacija ir jos pirmininkas
J. Majauskas. Siuntoje buvo
daug panaudotos kompiuterinės
technikos, drabužių, maisto
produktų, medicininių reikme
nų.
Sudarant siuntą, dalyvavo ir
prisidėjo labai daug žmonių,
negailinčių savo laiko, sveika
tos ir kitokių pastangų. Tai M.
ir J. Majauskai, Ž. ir A. Masaičiai, D. ir G. Dragūnai, o taip
pat Dalia ir Rimas Jakai, kurie
ne tik jau keletą metų labai
nuoširdžiai ir dosniai globoja
Lietuvoje veikiančią „Vilties”
draugiją, bet rado galimybių
taip pat paremti Vilniaus
aklųjų mokyklą, atsiųsdami
daug mums taip malonių ir
reikalingų dovanų.
Šiais metais Overbrook aklųjų
mokykloje mokosi iš Lietuvos
mokiniai Žydrūnas Šimkus ir
Vygandas Raukštas. Džiugu,
kad ir šiais metais nuoširdžių
lietuvių šeimos globoja ir
rūpinasi jais, padeda susivokti
tolimame nuo Tėvynės krašte.
Susidūrus su tokia nuoširdžia
New Jersey ir Philadelphijos
lietuvių globa (jie jau pasiuntė
ir antrą labdaros siuntą į Lietu
vą), Lietuvos Aklųjų sąjungos
vadovybė ir Vilniaus aklųjų mo
kyklos kolektyvas jaučia
nepaprastą padėką už pagalbą
Lietuvos akliesiems.
PARĖMĖ AKIŲ LIGŲ
CENTRĄ
Šiaulių verslininkai parėmė
Akių ligų diagnostikos ir gydy
mo centrą savo mieste — nupir
ko mikrochirurgijos instru
mentų rinkinį akių operacijoms.

DRAUGO prenumerata mokama Iš anksto

VAIKO SĄMONĖJIMAS
DOMICĖLĖ PETRUTYTĖ

metams M metų
$45
U.S.A................................................ . $80
$50
Kanadoje ir kitur (U.S.A, dol) $90
$30
$45
U.S.A, savaitinis (šešt. laida)
Kanadoje ir kitur (šešt. laida
$30
$50
U SA. dol.) savaitinis

Labai svarbus žmogaus asme
Štai čia ir glūdi esminis skir
nybės bruožas yra sąmoningu tumas tarp žmogaus ir gyvulio
• Administracija dirba kasdien
mas — sugebėjimas kritiškai naujagimių. Gyvuliukas gimsta
nuo 8:30 iki 4:30, Šeštadieniais
vertinti gyvenimo fizinius ir su įkūnytu instinktu, todėl jis
nedirba.
dvasinius reiškinius. Tai ypa gali tuojau pat judėti jr susiras
• Redakcija dirba kasdien nuo
tinga dvasinė galia, kuri teišsi- ti sau maisto šaltinį. Gyvu
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
vysto tik žmoguje. Gyvuliai liukas neturi jokių kūrybinių
šitos savybės neturi. Jų gyve- polėkių, išskyrus labai griežtai
.nimas šioje žemėje nėra sąmo aprėžtą paveldėjimą — in
siausvyrai atstatyti reikia,
ningas. Jų gyvenimo būdą, jų stinktą. Todėl gyvulys nie
kad žmogus rimtai susirūpintų
veiksmus ir elgseną apspren kuomet negali tapti sąmoningu.
dvasinių galių puoselėjimu ir jų
džia instinktas arba paveldimas Tuo tarpu žmogaus kūdikio
stiprinimu vaikuose. Kadangi
įprotis tikslingai (bet ne sąmo bejėgiškumas rodo, kad jis ne
vaikas
yra suaugusio žmogaus
ningai) atlikti sudėtingus veiks vargšelis, o laisvas nuo instinkto
pirmtakas, dedąs pagrindus
mus, turinčius gyvybinę individas. Inertiškas kūnelis,
būsimai asmenybei, tai jam turi
reikšmę individui ar padermei. nebūdamas pajungtas jokiam
būti sukuriama speciali aplin
Todėl jų gyvenimo būdas nė paveldėtam įpročiui, laukia dva
ka, atitinkanti jo besivystančio
kiek nėra pasikeitęs amžių sios įsikūnijimo. Tai reiškia,
gyvenimo dvasinius poreikius,
slinktyje. Net aukščiausios kla kad dvasia, įsiskverbdama į kurių svarbiausias — sąmonėji
sės gyvuliai visai nesuvokia nejudrius kūdikio sąnarius, ska
mas. Toje aplinkoje, kad ji būtų
savo buvimo paskirties šioje tintų jį veikti ir sąmonėti. Ir
veiksminga turėtų būti žmonės,
žemėje. Jie niekuomet nesu taip pamažu kūnas ima veikti susipažinę su montesorine vaiko
vokia, kodėl jie vienaip ar kitaip ne instinktyviai, bet tam tikro
psichologija, žinotų vaiko vys
elgiasi. Kiekvienas gyvūnas, Aš skatinamas. Tatai ir įgalina
tymosi pakopas ir kaip elgtis
didelis ar mažas, yra pajungtas žmogų-vaiką kurti save —
kiekvienoje gyvenimo pakopoje.
instinktui, kurio verčiamas, busimąjį žmogų, nepakartojamą
Tie žmonės yra tėvai — pirmie
esamose aplinkybėse jis gana žmogų, kuris vėliau jau kuria
ji vaiko auklėtojai (ne moky
tikslingai veikia. Pažįsta savo savo aplinką, ją keisdamas ir to
tojai).
priešą ir sugeba mikliai gintis.
bulindamas. Kūrybinės galios
dėka žmogus tampa gamtos
Skirtumas tarp dviejų
viešpačiu, pasaulio valdovu.
DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS
naujagimių
CHIRURGĖ PODIATRĖ
Vienašališka pažhnga
Carrozza Foot Clinic
Gimęs kūdikis neturi nė men

kiausios nuovokos, nė krislelio
sąmoningumo. Praktiškai jo
sąmoningumas prilygsta nuliui.
Jis ne tik nekalba, bet ir
nesupranta kalbos. Inteli
gencijos arba supratimo apie
save ir jį supančią aplinką — nė
žymės. Fiziniu ir dvasiniu požiū
riu kūdikis yra visiškas bejėgis.
Palyginus su bet kokiu gyvu
liuku naujagimiu, jis atrodo
tikras vargšelis, lyg gamtos
nuskriaustasis. Iš tikrųjų taip
nėra. Tas silpnutis, bejėgis kū
dikėlis, ateidamas į šį pasaulį,
atsineša su savim didelį turtą —
potencinę galią sąmonėti ir kur
ti. Toji galia, o ne kas kita, ir
padeda vaikui sukruti inteligen
ciją ir kitas, tik žmogui bū
dingas, dvasines pajėgas.

DAR VIS YRA
SUSIRGIMU
DIFTERIJA
„Lietuvos imunoprofilaktikos
centras pranešė, jog įregistruo
tas aštuntasis susirgimo difterija atvejis mūsų šalyje. Difterija
susirgo 46 metų vilnietė pre
kybininkė. Kaip moteris užsi
krėtė, neišaiškinta.
Naujausių duomenų apie su
sirgimus difterijos epidemijos
apimtose šalyse - Rusijoje ir Uk
rainoje - imunoprofilaktikos
centras neturi. Žinoma, jog šiose
šalyse difterija serga tūkstan
čiai žmonių. Latvijoje iki šiol
difterija sirgo 5, Estijoje ir
Lenkijoje - 10, Moldovoje - 14,
Kazachstane - 34, Turkijoje - 53,
Azerbaidžane - 71, Tadžikistane
- 97 žmonės.
Lietuvos imunoprofilaktikos
centras rekomenduoja nuo šios
ligos pasiskiepyti visiems šalies
gyventojams, vyresniems negu
30 metų, taip pat padidintos
rizikos žmonėms - muitinin
kams, pasieniečiams, preky
bininkams, komersantams.
Šalies gydymo įstaigose vien
per praėjusią savaitę nuo dif
terijos pasiskiepijo 98,000 559

2

Žmogus, nuo pat mažens auk
lėtas materialistinėje dvasioje ir
kurdamas civilizaciją, mažai te
kreipė dėmesio į dvasines ver
tybes. O dar mažiau buvo rūpi
namasi kūdikystės bei vaikys
tės amžiumi, kada vyksta žmo
gaus sąmonės atsiskleidimas —
jo sąmonėjimas.
Šiandieninio žmogaus nelai
mė — vienašališka pažanga,
sutelkta medžiaginėje plotmėje
ir technologijoje. Todėl aiškiai
yra jaučiamas žmogaus dvasi
nių bei dorovinių galių išsiplėtojimo didelis atsilikimas. Ir
žmogus lengvai tampa vertu ne
tik savo sukurtos materialinės
gerovės, bet ir savo biologinių
polinkių, atsietų nuo dorovės ir
žmoniškumo.
suaugę žmonės, Vilniuje - per
38,000. Į „Lietuvos ryto”
klausimą, ar vakcinų gydymo
įstaigose yra pakankamai, cen
tro gydytoja R. Teličėnienė at
sakė, kad vakcinos vaikams Lie
tuvoje yra pakankamai. Vakci
nos suaugusiems žmonėms kai
kuriuose šalies rajonuose jau
trūksta. Jos tikimasi arti
miausiu metu gauti iš Danijos.
Vilniuje šiuo metu vakcinų
suaugusiems dar yra.
R. Teličėnienė sakė, jog pasta
ruoju metu į centrą skambinę
žmonės skundėsi, kad iš jų Laz
dijų muitinėje reikalaujama
pažymos, liudijančios pasiskie
pijus nuo difterijos. Pasak
gydytojos, to daryti negalima.
Žmonėms, vykstantiems į užsie
nį, tik rekomenduojama, bet ne
būtina skiepytis nuo difterijos. '
Lazdijų muitinės viršininko pa
vaduotojas G. Jasinskas pasakė,
jog muitinė jokių oficialių doku- ■
mentų nepraleisti žmonių,
nepasiskiepijusių difterijos
vakcina, neturinti ir pažymų
apie tai iš žmonių neprašanti.
Pastaruoju metu, atsižvelgdami
į medikų rekomendacijas, Laz
dijų poliklinikoje skiepijasi
patys muitinės darbuotojai.

„Lietuvos rytas”

3918 W. 63 St.
Chicago, IL
Tel. 312-284-2535
Pirmd., antrd., ketvd.
1 v. p.p.—7 v.v.
Šeštd. 9 v.r.—12
Valandos susitarus
, DALIA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA
7915 W. 171st
Tlnley Park, IL 60477
(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

Kab. 312-735-4477;
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581

3 mėn.
$25
$30
$25

$25

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

Kaip ELTĄ informavo Lie
tuvos AIDS profilaktikos cent
ras, gruodžio 16 dieną nustaty
tas dar vienas Lietuvoje — jau
dvidešimtasis žmogaus, imonodeficito viruso nešiotojas. Vi
rusas išaiškintas AIDS centro
laboratorijoje, tikrinant kraują,
atsiųstą iš vienos gydymo įstai
gos.
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
166 East Superior, Suite 402
Valandos pagal susitarimą
Tel. — (1-312) 337-1285

Kab. tel. (312) 585-0348;
Rez. (312) 779-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd St.
Vai pagal susitarimą: pirm, ir ketv. 12-4
6-9: antr 12:6; penkt 10-12; 1-6

Kab. tel. (312) 471-3300

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė.,
Chicago, III. 60652
Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marquette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel. (312) 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS

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

ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670
1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120
Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS

DR. L. D. PETREIKIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tel. (708) 422*0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd. 3 v p.p.-7 v v. antrd 12:30-3 v.p.p
trečd. 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 į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. E. DECKYS

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

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

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

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1 iki 8 v. v.
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. p.p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
Tel. 312-585-1955
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. S. LA L
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
2454 W. 71st Street
(312) 434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir
ketv. 9-12. Penkt. 2-7

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71st St.
Tel. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.
Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.
Palos Hgts. III. Ketv. vai. 3-6 v.v.
Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie
Vai.: antr. 2~4y.p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p.
Šeštd'” pagal 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.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Medical CenterNaperville Campus
1020 E. Ogden Ave., Suite 310,
Naperville IL 60563
Tel. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą
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Daug ko netekome —
____________________
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TAČIAU
NEPRARASKIME
VILTIES
Užversdami praėjusiųjų metų
puslapį, visuomet susimąstome
ir liūnai prisimename tuos,
kurie mūsų eiles apleido. Tuos,
kurie kartu su mumis nebetęs
šios žemiškos kelionės. Metų
slinktyje daug mūsų tautiečių
išėjo į Anapilį. Tai daugiausia
ta karta, kuria rėmėsi mūsų
kultūrinis gyvenimas, spauda ir
veikla. Visų negalime čia
suminėti, paminėsiu tik porą
artimų žmonių, kurių netektis
skaudžiai palietė „Draugo”
šeimą. Praėjusiųjų metų tėk
mėje, po ilgos ir sunkios ligos,
sausio 24 d. vakare mirė
„Draugo” moderatorius kun.
Pranas Garšva,MIC. Jo mirtis
nebuvo mums netikėta, tačiau
vis tiek didelis smūgis visiems,
kurie jį artimiau pažinojo. Ma
nyčiau, kad jis labai daug prisi
dėjo prie to, kad „Draugas”
vengdavo partinių rietenų,
užgaudinėjimų ir tendencingų
rašinių. Jis paliko giliai įmintas
savo pėdas, tad, nors jau išėjo į
Anapilį, bet liko gyvas mūsų
mintyse. Paliko ir jo darbai.
Mums, kurie jį arčiau
pažinome ir bendravome, buvo
sunku apsiprasti su mintimis,
kad jo jau nebėra. Gyvenimas,
atrodė, pradėjo vėl tekėti nor
malia srove. Kol vieną rytą,
pakeliui į „Draugą” važiuojant,
mano bendrakeleivis Vladas
Būtėnas susirūpinusiu veidu
pasakė, jog jis pastebėjo
įtartinus ženklus. Bandžiau jį
nuraminti, bet patariau geriau
sveikatą pasitikrinti. Po kurio
laiko sužinojome, kad tyrimų
duomenys yra gana blogi. Bet
vis tik tikėjomės, kad dabartine
medicina reikėtų pasitikėti.
Laikas slinko, o žinios vis blo
gėjo, jo fizinės jėgos vis silpnėjo,
tačiau dar svajojo į spaudą su
grįžti, nes spauda jo gyvenime
vaidino žymią rolę.
Taip pat ir mes dar vis vylė
mės, kadangi buvo sunku su ga
lima bloga žinia apsiprasti, kol
pagaliau sužinojome, kad jo jau
mūsų tarpe nebėra. Vladas
Būtėnas-Ramojus lapkričio 7 d.,
9:30 vai. vakaro, išėjo platesnių
ir naujų horizontų ieškoti. Su jo
mirtimi ne tik „Draugas” ir kiti
lietuviški laikraščiai, bet ir lie
tuviška visuomenė neteko spal
vingo, kūrybingo ir našaus žur
nalisto. Dar ilgą laiką liks tušPAMINKLAS BIRŽIŠKOMS
Paskelbti paminklo Lietuvos
patriotų, šviesuolių — Biržiškų
šeimai Viekšniuose konkurso
rezultatai. Vertinimo komisija,
vadovaujama
architekto
Algimanto Nasvyčio,pirmąją
vietą paskyrė skulptoriui Algir
dui Bosui, antrąją — skulptoriui
Gintautui Jonkui. Kuriant pa
minklo projektą, jiems abiem
talkino architektai Marija ir
Martynas Purvinai. Trečiąja
vieta įvertintas skulptoriaus
Česlovo Pečiuko darbas.
Iš viso slaptam konkursui
buvo pateikta vienuolika pa
minklo projektų. Nugalėtojus
atrinkusioje komisijoje dirbo
skulptoriai, Biržiškų draugijos
nariai iš Vilniaus ir Viekšnių,
Akmenės savivaldybės Vadovai.
Vilniaus universitete konkur
so nugalėtojams buvo įteiktos
pusantro tūkstančio, tūkstančio
bei penkių šimtų litų piniginės
premijos.
Su konkursui pateiktais pro
jektais
visuomenė
gali
susipažinti Vilniaus universi
teto bibliotekos Pranciškaus
Smuglevičiaus salėje. Čia jie dar
bus eksponuojami iki šv.
Kalėdų.
Ar bus pastatytas paminklas

Pietryčių Lietuvoje gyvenan
tieji lietuviai patyrė didelį spau
dimą, kad galėtų išlaikyti gim
tąją kalbą. Lenkiškoji įtaka
įvairiais būdais stengėsi iš
stumti lietuvių kalbą iš viešo
gyvenimo, net bažnyčioje vertė
melstis lenkiškai ir ragino kelti
ranką prieš lietuvius kunigus.
Fanatiški lenkomanai išgalvo
davo apie lietuvius bjauriausių
šmeižtų. Buvo net įkalbinėjama,
kad lietuviai pagonys valgo vai
kus. Bažnyčiose išprovokuodavo
muštynes. Žmonės buvo privers
ti poterius kalbėti lenkiškai,
nors jie žodžių prasmės nesu
prasdavo.
Neseniai aplankęs Pabarės
parapiją, „Lietuvos aido” ko
respondentas B. Šaknys rašo,
kad 1934 m., čia pašventinus
naujai pastatytą bažnyčią, joje
per atlaidus pamokslai buvo
sakomi lietuviškai. Dabar jau
Pabarės bažnyčioje lietuvių
kalbos negirdėti. Pabarės para
pijai priklausantieji lietuviai
melstis eina net į Valkininkus.
1943 m. čia buvo įsikūręs Armi
jos Krajovos štabas. Ši Armija
nusiaubė apylinkėje esančius
lietuviškus kaimus. Žudė nekal
tus žmones. Įvykdytas smurtas
daugelyje sodybų, nutildė lie
tuvių kalbą.

reikalinga steigti pagrindinę
mokyklą. Juo labiau, kad sąly
gos yra, nes patalpų pakaks
kitoms penkioms klasėms (nuo
V iki IX kl.). Rugsėjo 1 d. jau
turėtų būti įsteigta V klasė. O
gal ir kitose klasėse atsirastų
mokinių , norinčių mokytis lie
tuviškoje mokykloje. Visai realu
- penktoje klasėje kai kuriuos
dalykus galėtų dėstyti ir abi šios
mokytojos. Reikalui esant, at
vyktų ir daugiau mokytojų iš ki
tur.
• Tetėnų lietuviškoje mokyklo
je dirbančios mokytojos yra kū
rybingos: vedžioja vaikus po
apylinkę, supažindina su pilia
kalniais, moko vaikus lietuviš
kų dainų ir tautinių šokių.
Korespondentas klausia, lan
kantis šio krašto mokyklose
neduoda ramybės mintis, ar
šiose apylinkėse vėl suskambės
lietuvių kalba, iš kurios stip
rybės sėmėsi kartų kartos.
Kažin ar nė pats laikas susi
rūpinti lietuvybe Pietryčių
Lietuvoje, nes nudelsus, laikas
dirba ne mūsų naudai.

IGNAS MEDŽIUKAS
kalba. Tos knygos naujos, dai
liai išleistos. Malonu paimti į
rankas. O iš lietuviškų knygų
yra nebent Petro Griškevičiaus
„keturi laimės dešimtmečiai”,
spindinčiais viršeliais, o kitos
apie patiomkiniečius ir timuriečius. Tok ų knygų vaikai neima
skaityti. Jau nebe pirmi metai,
kai buvo atstatyta Lietuvos ne
priklausomybė, bet ilgų metų
tautinis genocidas tesitęsia. Jį
vykdo Lietuvos lenkų mokytojų
draugija, parėmusi iki karo
veikusios panašios draugijos
tradicijas ir funkcijas Vilniaus
krašte. Jos iniciatyva lenkiškos
knygos platinamos Šalčininkų
rajono mokyklose. Pažymėtina,
kad tarp tų knygų yra tokių,
kuriose tvirtinama, kad čia
amžiais yra buvusi lenkų žemė,
o jis esąs lenkų palikuonis. Ši
tokios knygos gali paveikti
vaiką ar jaunuolį, kuris nusi
gręš nuo lietuviškos kultūros.

čia spraga ir jo plunksnos pasigesime. Bet gyvenime niekas
vietoje nestovi ir visos žaizdos
užgyja, nors randai palieka.
Tad nereikia nusiminti ir
rankų nuleisti, bet savo eiles
suglaudinti ir stiprinti mūsų
pačių veiklą. Reikia žinoti, kad:
„Rudens vėjai nustos lapus plė
šę/ ir žiemos darganos praeis./ Ir
vėl ateis pavasariai pasipuošę,/
ir pievos mirgės naujais žie
dais”. Per paskutinius keletą
metų mes savo veiklą buvome
labai apleidę. Patys susikūrėme
tokią galvoseną, kad jau esame
niekam nereikalingi. Priedo pri
sidėjo įvairūs pasiūlymai iš
Lietuvos, kad būtų daug pa
rankiau ir pigiau viską Lietu
voje spausdinti. Buvo siūloma
ne tik laikraščius, bet knygas ir
net mokykloms vadovėlius ten
spausdinti. Gerai, kad tokiais
Reikia steigti pagrindinę
pasiūlymais iš karto nesusilietuvių mokyklą
gundėme. Pirmiausia reikėtų
Lenkų žiniasklaidos dėmesys
trumpai paminėti vadovėlius.
Tetėnuose veikia ir lietuviška
Lietuvos lenkams
Žinome, kad mūsų ir Lietuvos
pradžios mokykla, kurioje dirba
vaikų pasaulis yra visai skir
vedėja Liuda Šeškuvienė ir mo
Pažvelkime, kas daroma Len
tingas, tad vadovėliai turi būti
kytoja Rūta Peseckaitė, nese kijoje. Per radiją, televiziją ir
vaikams suprantami ir patrauk
niai baigusi Šiaulių pedagoginį spaudoje vis raginama padėti
lūs. Dar ne taip seniai Lietuvos
Lenkų mokytojų draugijos
institutą. Abi mokytojos su di tautiečiams Rytuose. „Parem
spaudoje teko skaityti, kad ten
žalinga veikla
deliu entuziazmu pradėjo darbą. kime lenkus Lietuvoje”, „Lenkų
net kai kurie sovietiniai va
Jos lankėsi apylinkėje, kviesda vaikai laukia mokyklos Vilniu
dovėliai tebėra naudojami.
B. Šaknys rašo, kad Tetėnų mos mokinius į lietuvišką mo je”, „Padėkime lenkų valstie
Gaunasi toks paradoksas, kad pagrindinės mokyklos direkto kyklą. Šiuo metu mokykloje yra čiams Vilnijoje”, „Lenkų kul
viename numeryje rašoma apie
rius Henrikas Dovgiala. Mokyk 20 mokinių, iš kurių net 7 ket tūra Vilniuje prašosi paramos”.
savo spaudos rūpesčius ir sun loje dėstomoji kalba yra lenkų, virtokai, ir kyla problema, kur Tokių ir panašių straipsnių bei
kumus. O po to per keletą nu o lietuvių kalbos mokytoja Olga jie eis toliau mokytis. Jiems tik pokalbių yra daugybė. Kalbama
merių, įvairios Lietuvos prob Zapasnik, rusų kalbos specia vienas kelias — Tetėnų lenkiš ir apie lenkus kitose šalyse, bet
lemos, trūkumai ir aukų prašy listė, dalyvavusi persikvali koji pagrindinė mokykla. Bet daugiausia dėmesio skiriama
mai. Vis iš tos pačios kišenės. O fikavimo kursuose. Ji aiškino,
tenai jie būtų išstatyti nu Lietuvos lenkams.
reikėtų žinoti, kad kiekviena kad trūksta literatūros lietuvių tautinimo pavojun.
„Lietuvos aido” koresponden
kišenė turi dugną. Lietuvoje kalba. Mokykla turi didelę
Kultūros ir švietimo ministe tė Edita Degutienė iš Varšuvos
kiekvienas ūkininkas žinojo, biblioteką, kurioje knygos lenkų
rija turėtų nuspręsti, kad čia rašo, kad Užsienio lenkus glokuomet avis galima kirpti. O
dabar kas tik nesusigalvos, tuo
jau ima žirkles ir nori nuo tos
pačios avies vilnas kirpti. Viena
problemų yra, kad išeivija nebe
turi, kas jai vadovautų. LB-nė,
kurios uždavinys yra išeivijos
švietimui, kultūrinei ir vi
suomeninei veiklai vadovauti,
išskyrus švietimo ir socialinių
reikalų tarybas, visa veikla į
politines lankas išėjo. Kuomet
visą rūpestį tik ryšių palai
kymui su Lietuvos valdžios
pareigūnais rodo, tad, savaime
aišku, kad nebėra kam išeivijos
reikalus tvarkyti. Tad, sker
džiaus trūkstant: „Kiekvienas,
kaip išmano, taip avis ir gano”.
Juozas Žygas
„Saulutės”, Lietuvos našlaičių globos būrelio narės su prof. V. Landsbergiu, kurio žmona Gražina

Akmenės rajono Viekšnių mies
telyje, kuriame gydytoju dirbo
tėvas Antanas Biržiška, kur
vaikystę praleido busimieji pro
fesoriai Mykolas, Vaclovas ir
Viktoras Biržiškos, priklausys
nuo to, kiek pavyks sukaupti
lėšų.
LAIKRAŠTIS UŽSIENIO
LIETUVIAMS
Lietuviškąją
periodiką
papildė dar vienas laikraštis —
„Lietuvių godos”. Jį leidžia
Vilniuje esantis „Gervėčių” klu
bas, subūręs žmones, kilusius iš
Baltarusijos lietuviškų salų.
Laikraštis 5,000 egzempliorių
tiražu išeis kartą per mėnesį.
„Lietuvių godos” bus platina
mos pirmiausia Baltarusijos
Varanavo bei Breslaujos rajo
nuose, kur daugiausia yra lie
tuviškų kaimų. (Gervėčiai,
Pelesa ir t.t.) Leidėjai dės
pastangas, kad jis pasiektų lietu
vius ir Minske, Molodečne, Vi
tebske. „Nors tai „Gervėčių”
klubo leidinys, bet skiriamas
visų Lietuvos etninių žemių,
esančių Baltarusijos valstybėje,
žmonėms, taip pat išeiviams iš
tų kraštų, išsisklaidžiusiems po
visą margą pasaulį”, rašo laik
raščio redaktorius Bernardas
Šaknys.

Musu darbas dar
nepasibaigė

PIETRYČIV LIETUVOJE
TEBEVYKSTA GENOCIDAS

taip pat rūpinasi vargstančiais Lietuvos vaikais. Iš kairės: Nijolė Košubienė, Aušra Šaulienė,
Indrė Tijūnėlienė, prof. V. Landsbergis, Virginija Šaulienė, Vida Maleiškienė, Valdas Adamkus,
Lillian Kašubienė.
Nuotr. Jono Maleiškos

Pernai patyrėme nemaža nu
Jeigu, baigiantis seniesiems
metams, mada peržvelgti svar sivylimo, susieto su Lietuvos vi
besniuosius jų įvykius — pasi daus ir užsienio politika, su savo
džiaugti ar apgailėti visa, kas piliečių (arba „nepiliečių”, kaip
buvo, tai Naujųjų pradžioje, mums iš tėvynės tvirtinama),
šalia skambių linkėjimų bei gyvenančių užsienyje, trakta
sveikinimų, mėgstama susi vimu, krašte siaučiančiais me
daryti sąrašą pasiryžimų, ku džiaginiais bei dvasiniais
riuos vykdysime ar bent trūkumais. Tačiau Lietuvoje
manome vykdyti ateinančiais glūdi mūsų kilmės šaknys ir
turime stengtis atsiradusias
metais.
Nauji metai — lyg švarutėlis spragas tarp išeivių bei tėvynės
popieriaus lapas, prašyte pra užkamšyti, geriau vieni kitus
šosi įrašyti kažką svarbaus, pažinti, suprasti, kartu dirbti.
Džiaugiamės, kad neseniai
išliekančio. Ar ketinimai ir
pažadai išsipildys, tai jau kitas mūsų pasiūlytas „popierinis
reikalas. Amerikiečiai tuos tiltas per Atlantą” gražiai tie
Naujų metų pažadus vadina siamas (nors dar vis labai silp
„resolutions” — rezoliucijos. Tą nas). Visi užprenumeruotieji
žodį ir mes gerai pažįstame, nes dienraščiai pasiekia Lietuvą
rezoliucijos yra pamėgtoji įvai reguliariai ir labai vertinami,
rių suvažiavimų bei svarbių uoliai skaitomi. Daugelis te
posėdžių dalis. Jos paprastai nykščių skaitytojų pirmą kartą
skamba labai iškilmingai ir plačiau sužinojo apie išeiviją ir
maloniai paglosto susirinku labai stebisi mūsų gyvastin
siųjų savimeilę: štai kokius gumu.
svarbius dalykus nutarėme!
Tiesa, mūsų tėvynė nepriklau
Tačiau, kaip ir tos, kurias pada soma, bet į tą gležną nepriklau
rome Naujųjų metų ryte, anos somybės diegą tiesiasi daug ne
iškilmingos rezoliucijos išlieka draugiškų rankų. Mūsų darbas
tik senų protokolų archyvuose. Lietuvai dar nepasibaigė, todėl
Vis dėlto be atodairos ranka svarbu, kad išeivija išliktų stip
numoti į šią Naujų metų tra ri, susipratusi, lietuviška.
diciją nevertėtų. Mes nežinome, Atrodo, kad pradedame vis tvir
ką žada šie metai: ar jie bus čiau įsitikinti savų reikalų svar
geri, ar blogi; laimingi, ar liūd bumu. Surandame, kad mums
ni; sėkmingi, ar pilni nusi dar reikia lituanistinių mokyk
vylimų. Greičiausiai jie nelabai lų, sėkmingai veikiančių (ypač
skirsis nuo ankstesniųjų, o, be jaunimo) organizacijų, tautinių
to, priklausys, kokiomis akimis šokių ir dainų ansamblių ir
žvalgysimės aplinkui. Vieni, fondų, kurie remia visokeriopą
matydami per pus pripiltą stik veiklą. O juo labiau reikia bent
linę, sakys, kad ji apypilnė, kiti vieno tvirto lietuviško dien
— apytuštė...
raščio, apjungiančio, infor
Kiekvienas turime savo muojančio, stiprinančio. Džiugu
rūpesčių, vargų ir džiaugsmų, pastebėti, kad lietuviškoji
bet taip pat (bent tie, kurie visuomenė šį reikalą supranta
neapsiriboja tik savo asmeni ir skuba į pagalbą.
niais interesais, o vienaip ar ki
Ne gražiomis rezoliucijomis ir
taip yra įsijungę į bend
ruomeninį gyvenimą) turime du pažadais, o gyva veikla, nuošir
pagrindinius visuomeninius rū džiu darbu ir bendradarbiavimu
pesčius: tai Lietuva ir išeivija. remiasi mūsų lietuviškoji gyvy
Čia toks platus laukas, kad bė. To ir linkime visiems
jame gali tilpti viskas, ką tik Naujųjų metų proga.
Danutė Bindokienė
sugalvosime.

bojanti organizacija „Wspolnota
Polska” vienu metu ragino ati
duoti Vilnijos lenkams nereika
lingą žemės ūkio techniką. Ta
technika buvo tokia prasta, kad
tik metalo laužui.
Daug dėmesio skiriama lenkų
universitetui Vilniuje. Tautos
atminties institutas surinko
4,000 knygų. Lėšos universite
tui renkamos, įtraukiant į šią
akciją Vakaruose gyvenančius
turtingus lenkus.
Specialus fondas įsteigtas pa
statyti lenkų mokyklą Justiniš
kėse. Katalikų laikraštis „Slovo” parašė, kad Lietuvoje
sumažėjo lenkų mokyklų, nes

kūną. Padavė lapą ir išsitempė. Visi trys be jokios
šiltesnės išraiškos pažvelgė į Vincą. Pašnabždėjo vieni
su kitais, vidurinis, paėmęs mažą popieriaus
gabaliuką, užrašė numerį vieną ir padavė Vincui. Vin
JONAS INDRIŪNAS
cas jau žinojo: tai buvo numeris, į kurią grupę jis buvo
skiriamas. Kaip iš šaltos pirties, Vincas nepajuto, kaip
20
atsidūrė koridoriuje. Lauke jį pasitiko draugai, kurie
Tuo tarpu į lauką išėjo pora jaunuolių, taip pat uni dar viso to tebelaukė, Visi džiaugėsi, visi sveikino
formuotų. Vinco pokalbininkas, pasakęs, kad tai jo Vincą.
draugai ir atsiprašęs nužingsniavo prie jų. Vincas
— Matai, abejojai, ar tiksi į pirmą grupę. Aš gi ar
matė, kaip jie buvo linksmi, vieni kitiems spaudė nesakiau, jei jau tu netiksi, tai daugiau kaip pusė
rankas, ir, nieko nelaukdami, nuėjo turbūt į kareivines. kandidatų visas viltis turėtų palaidoti ir važiuoti, iš
Vincui buvo gaila, kad jis nespėjo išklausinėti, kaip kur atvažiavo, — pajuokavo Antanas.
ten viskas vyksta, kaip tą vyrų sveikatą tikrina? Jur
Po to vienas po kito ėjo ir kiti. Visi tiko į pirmąją
gis jau žinojo: — „Viską tikrina. Net ir išvaizdą. Nuren grupę.
gia iki Adomo aprangos. Trys aukšti karininkai atski
Po vakarienės Gužas pasakojo, kad ir iš pirmos, ir
rame kambaryje nusprendžia, į kurią grupę tu tinki”. iš antros kuopos buvo keletas patekusių į antrą grupę,
Jaudinosi vyrai. Ilga eilė. Visi norėjo į pirmą grupę bet kol kas nebūsią nieko daroma. Girdėjęs, kad jei ne
patekti. O tas laikas taip pamažu slinko, atrodė, stovėjo bus pakankamai pirmos grupės, bus užpildyta su an
vietoje. Ir saulutė neslinko žemyn.
tros grupės vyrais, tarp kurių mažai skirtumo yra.
Po ilgo laukimo Vincas pirmas nedrąsiai įžengė į
— Iš dvylikos kuopų nesurinks pakankamai pir
prieškambarį. Prie stalo sėdėjo turbūt štabo raš mos grupės vyrų? — kažkuris nustebo.
tininkas. Užrašė vardą, pavardę, dar kažką pažymėjo
— Nėra žinios, kokią didumo laidą jie mano išleis
ir paprašė nusirengti. Kitame kambaryje, jau turbūt ti, — dar vienės pasakė.
daktaras su baltu chalatu tikrino klausą, regėjimą ir
— Nemanau, kad čia tuos visus gimnazistus ban
dar ką, užrašė ant to lapo ir siuntė toliau į kitą dys karininkais padaryti, — vėl kažkas pajuokavo.
kambarį. Čia kitas daktaras klausė krūtinę: plaučius,
Nors nesijautė malonu, bet vyrai nenorėjo
širdies plakimą, vėl užrašė ir vėl toliau, kol atsidūrė nuotaikas pamesti.
prie uždarų durų. Įėjo Vincas su lapu į tą kambarį. Už
Vincui irgi kažkoks jausmas, kad ta sveikatos
stalo sėdėjo trys lietuviška uniforma karininkai. Jis komisija per daug lengvai leido. Kokią armiją Plecha
iš jaunų dienų jau žinojo karininkų laipsnius — du vičius svajojo sudaryti, kad tiek jaunų vadų į ją tilptų.
majorai ir vienas kapitonas. Net šiurpas perėjo per visą Tik prisiminęs Juozo žodžius, kad visur jų reikės ir

LIKIMO IRONIJA
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♦

Lietuvos valdžia stengiasi visą
laiką jas likviduoti. Toks lenkų
dėmesys lenkiškoms mokyk
loms Lietuvoje labai pastebimas
Lenkijoje gyvenančių lietuvių,
kurie laukia, bet, deja, nesu
laukia tokio dėmesio jiems iš
Lietuvos žmonių.

• Dinamito išradėjas, šve
das Alfred Nobel mirė 1896 m.
gruodžio 10d., palikdamas savo
turtą Nobelio premijų įstei
gimui „tiems, kurie labiausiai
pasitarnaus žmonijai”. Pirmoji
Nobelio premija suteikta tą
pačią dieną po 5 metų.

visur jie bus reikalingi, kiek atsileido. Jie pagrindu ėmė
mokslą, nesvarbu kur ir kaip jis bus panaudotas.
Ta pakilia nuotaika vyrai dalinosi visą vakarą, net
ir lovoje gulėdami, kol nuovargis visus užliūliavo.

VII

Nespėjo vyrai dar pagyventi vakarykštės dienos
įspūdžiais ir pakilia nuotaika po sveikatos patikrinimo,
kai, grįžęs iš štabo, Gužas pasakė, kad visi būtų pasi
ruošę eiti į sandėlį aprangos parsinešti. „Kitiems nėra
aprangos. Masiniai leidžiami atostogų, iš kuopų tik var
das belikęs, o čia, vėliau atvažiavusiems, visko pilna”,
— ne vienas galvojo. Atrodė, klojosi, lyg jie būtų
skirtingesni.
Vėl visi, Gužo vedami, pro tuos pačius vartus, pro
tą pačią sargybą, žingsniavo į štabo sandėlį
Čia sandėlininkas su savo pagelbininku dalino
vyrams naujas vokiškas uniformas. Gavo visi.
Linksmai nešėsi į šalį tą, taip nekantriai lauktą,
brangų turtą. Bandė naują aprangą, vilkosi švarkus.
Ne visiems tiko. Apranga buvo pritaikyta stam
besniems. Kai kurie jautė ne švarką, bet kokį maišą,
kuriame kone dingo. Kilo nepasitenkinimas, kai kurie
nepatenkinti šaukė:
— Švarkas per didelis! Kelnės per ilgos!
— Vyrai! Aprangos daug nėra, — šūktelėjo
sandėlininkas. — Pasikeiskite vieni su kitais, gal šiek
tiek prisitaikysit. Be to, nenorėkite, kad viskas tiktų,
kaip jums siūta. Neužmirškite, kad esate ne namuose,
o kariuomenėje. Pasitenkinkite ir taip.
(Bus daugiau)

4

4

DRAUGAS, antradienis, 1994 m. sausio mėn. 4 d.

KULTŪROS TARYBOS
PREMIJOS
i*

ANTANAS JUODVALKIS

JAV Kultūros Taryba jau
nemažai
metų
pagerbia
pasižymėjusius kultūrininkus,
muzikus, menininkus. Premijas
įteikdavo specialiai suruoštoje
premijų šventėje. Premijų šven
tes populiarinti pradėjo išra
dingoji Kultūros tarybos ilga
metė pirmininkė Ingrida Bub
lienė, o po jos tokias šventes
toliau ruošė solistė, poetė ir kitų
talentų nestokojanti pirmininkė
Dalia Kučėnienė.
Lietuvių fondas, Kultūros
tarybai prašant, finansavo
premijas, o Kultūros taryba
sudarydavo komisijas, kurios
atrinkdavo laureatus. Premi
joms įteikti įvairiose vietovėse,
būdavo suruošiamos premijų
šventės, kuriose buvo prista
tomi laureatai, įteikiamos pini
ginės premijos ir žymenys.
Sveikindavo LB ir Lietuvių fon
do vadovai, padėkos žodį tarda
vo laureatai, o visi dalyviai pasi
džiaugdavo savais ryškiaisiais
veidais. Tai buvo didelė
kultūrinė šventė, panaši į
derliaus nuėmimo šventę.
Pastaraisiais metais šios pre
mijų šventės išnyko, o liko tik
paprasčiausias
piniginių
premijų įteikimas. Nuosmukis
prasidėjo 1991 metais, naujajai
LB Kultūros tarybai perėmus
pareigas. Premijų įteikimas
įvyko New Yorko didmiesčio
salėje, pritraukęs mažai dalyvių
ir sulaukęs nemažos lietuvių
kritikos. Pabėgimas iš savo
kultūrinių pastogių buvo pirmo
ji klaida, nes tokiais renginiais
nesidomi nei amerikiečiai, nei
kitataučiai, o tik patys lietuviai.
Po šios nesėkmes Lietuvių fon
do pelno skirstymo komisija,
kurią sudaro lygiomis LF ir LB
skirti
nariai,
nepaskyrė
prašomų sumų ir 1992 metais
premijų nebuvo.
Šiais — 1993 metais LF pasky
rė 4 premijas po 1,000 dol.
kiekvieną, o LB Kultūros
taryba paskubomis sudarė
komisijas, kurios atrinko
laureatus. LB Kultūros taryba
premijų šventės visai neor
ganizavo, o prisiglaudė prie Vili
Mokslo ir kultūros simpoziumo
ir premijas įteikė muzikos bei li
teratūros vakare. Gerai, kad

nors viena muzikos laureatė
dalyvavo, atlikusi dalį vakaro
programos, o kiti dėl įvairių
priežasčių nepasirodė.
Neužtenka tik LF atstovo,
kuris įteikia piniginę premiją,
reikia, kad ir Kultūros taryba
pasveikintų, o atminimui
įteiktų meniškai paruoštą
sveikinimo raštą, plaketę ar
žymenį. Laikui bėgant, užsimirš
ir nebeliks ženklo, kad buvo
premijuotas už tam tikrą veiklą.
Nedaug kainuotų, o atminimo
ženklas liktų visam gyvenimui.
LB Kultūros tarybos pirm
takės buvo įvedusios turiningą
programą ir premijų šventės
sulaukdavo gausesnio svečių at
silankymo. 1993 metų premijų,
o kartu ir muzikos bei litera
tūros vakaras sulaukė per
mažai dėmesio ir nepajėgė
užpildyti salės.
Mūsuose yra įprasta daugiau
dėmesio skirti politiniams
pranešimams, nors juos atlieka
iš Lietuvos atvykę buvę ko
munistai, prieš kurių veiklą
išeivija kovojo arti 50 metų. Kai
kurių organizacijų vadovai
veržte veržiasi prie jų ir džiau
giasi patekę į nuotrauką. Ar ne
vertėtų LB Kultūros tarybai
pergalvoti pastarųjų metų
veiklą ir grįžti prie iškilmin
gesnio, pagarbesnio premijų
įteikimo būdo. Anksčiau turėtų
penkių kūrybos ir veiklos žan
rų dalis jau yra susilpnėjusi ir
mažai ar visai nesirodo lietuviš
koje veikloje. Jas reikėtų pa
keisti kitoje srityje dirbančiais
ir nusipelniusiais lietuvybės iš
laikymui. Manau, kad ilgametis
lituanistinės mokyklos mokyto
jas, ištvermingai aukojęs šešta
dienius lietuviukų auklėjimui,
ar lietuvis visuomenininkas,
veikęs ir kovojęs už lietuvybės
išlaikymą bei Lietuvai laisvės
atgavimą, taip pat turėtų susi
laukti Kultūros tarybos dėme
sio. Kažkodėl šios srities dar
buotojai yra užmirštami. Ne
reikėtų baimintis, jei vienas ar
kitas išrinktasis gali sulaukti
kritikos. Visiems niekad
neįtiksi, tik reikia išvengti
asmeniškumų, giminystės ar
politinio nusiteikimo.
Dabar, kai premijos plačiai

SUSIRŪPINO LIETUVIŲ KALBA
Š.m. gruodžio 18 d. „Lietuvos
ryte” Rasuolė Pupkytė straips
nyje „Kalbininkai kreipiasi
pagalbos į ministrą”, rašo:
„Šią savaitę įvyko Lietuvių
kalbos draugijos tarybos posė
dis, kuriame, be tarybos narių,
dalyvavo ir Lietuvių kalbos bei
literatūros mokytojų sąjungos
vadovai. Apsvarstę lietuvių kal
bos dėstymo reikalus, kalbinin
kai ir mokytojai sutarė bendra
darbiauti. Posėdyje buvo priim
tas kreipimasis į Lietuvos Res
publikos kultūros ir švietimo
ministrą dėl lietuvių kalbos
būklės mokykloje.
Šio dėstomojo dalyko prestižas
mokykloje smunka. Dabartinėje
vidurinės mokyklos bendrojo
lavinimo programoje „Lietuvių
kalba V-XII kl.” išleistoje šiais
metais, pabrėžiama, kad lietu
vių kalba ir literatūra trimestre
ir metų pabaigoje vertinama
kaip vienas dalykas, vadinasi,
ir vienu pažymiu. Joje taip pat
sakoma, kad mokytojas gali
pasirinkti, kiek pamokų dėstys
literatūrą ir kiek kalbą. Jeigu
mokytojas iš prigimties yra li
teratas, kalbai jis gali skirti
labai menką dėmesį arba išvis
jos nedėstyti. Tokiu būdu lietu
vių kalba nustos buvusi moko
muoju dalyku.
Lietuvių kalba mokykloje
„vienintelė atlieka dvi išimtines

funkcijas — yra ir dėstomasis
dalykas (kaip ir literatūra), ir
mokomoji kitų dalykų kalba”,
rašoma „Gimtojoje kalboje”.
Pakanka paklausyti, kokiu
žargonu šneka moksleiviai, o
neretai ne ką geriau ir kai kurie
mokytojai, ir suprasime, kad,
dėstant pagal tokią programą,
kalbos kultūros reikalai arti
miausiu metu tikrai nepagerės.
Ir mokyklas baigs daugybė
turinčių gerą bendrą lietuvių
kalbos pažymį, bet iš tikrųjų
beraščių moksleivių.
Todėl Lietuvių kalbos draugi
jos taryba ir parengė kreipi
mąsi. Jame prašoma „imtis vi
sų priemonių atkurti lietuvių
kalbos prestižą ir pasiekti, kad
mokyklų vadovai, visų dalykų
mokytojai (...) kalbėtų ir diegtų
geros kalbos įgūdžius visiems
savo auklėtiniams”. Kalbinin
kai siūlo, atestuojant mokyto
jus, jų lietuvių kalbos mokėjimą
tikrinti, neformaliai ir prastai
kalbančių visai neatestuoti.
Kvalifikacinius egzaminus ir
toliau turėtų stebėti Lietuvių
kalbos draugijos nariai”.
Tai gera pradžia, bet kalbinin
kai turėtų žengti dar kelis žings
nius pirmyn ir daugiau dėmesio
kreipti į žiniasklaidos, ypač
Lietuvos spaudos, darkomą lie
tuvių kalbą, prigrūstą svetim
žodžių ir nevykusių naujadarų
arba vertinių.

Susipažinkime

CLASSIFIED GUIDE

VISU MŪSŲ DŽIAUGSMAS
Lietuvių išeivių tautos jaunoji
karta apskritai išauga geres
niais šito krašto ir pasaulio
piliečiais dėl to, kad jie elgiasi,
geriau mokosi, turi platesnę
pasaulėžiūrą ir todėl jiems gyve
nime geriau sekasi, negu dau
geliui vietinių amerikiečių. Jų
pasiekimais didžiuojasi ne tik
saviškiai, bet ir tie mūsų tau
tiečiai, kurie niekad neturėjo
savo vaikų.
Šiandien turim pagrindo pasi
girti dar viena mūsų tautos
dovana kraštui, kuris mums
pokario metais suteikė priebėgą ir galimybę gyventi, kurti,
auginti.
Čikagoje gimęs ir augęs, Arū
nas Polikaitis šių metų pabaigoj
išlaikė reikalaujamus valsty
binius egzaminus (State of Illi
nois Bar Examination) ir gavo
teisę praktikuoti advokatūrą.
Šiuo metu jis priimtas advoka
tu (Attorney at Law) į firmą
Speckman, Pauley & Fejer,
Hoffman Estates, IL. Arūno
tikslas — specializuotis Paten
tų teisėje.
Arūnas pradėjo studijas,
taikydamas į savo tėvo profesiją
— inžineriją. Prieš ketverius
metus, parašius tezę apie robotines sistemas Illinois universi
tete, Arūnui buvo suteiktas
magistro laipsnis (M.S. in Me
chanical Engineering).
Kitam jaunuoliui tai jau
nemažas pasiekimas, tačiau
Arūnas tuo nepasitenkino. Kiek
padirbėjęs inžinerijoje, tėvų ir
praktikuojamos Lietuvoje, išei
vijai nereikėtų jų siaurinti ir
skurdinti, o laureatus plačiau
garsinti ir teikti viešą pri
pažinimą.

HELP WANTED

senelio, teisinipko Alfonso Pimpės skatinamas, nutarė grįžti į
mokyklą. Jis įstojo į ChicagoKent College of Law, per trejus
metus aukštais pažymiais išėjo
ketverių metų kursą, ir 1993-čių
pavasarį gavo daktaro (Juris
Doctor) laipsnį. Advokatūros
egzaminus (State Bar) išlaikęs
iš pirmo karto.
Arūnas yra vedęs savo mo
kyklos draugę Laurą Korsak.
Smulkutė Laura, tyliai remdama Arūną, stengdamasi, kad
jis turėtų kuo palankesnes sąly
gas studijuoti, mokėsi ir pati, o
šiandien, jau su magistro laips
niu (MBA), dirba Kemper Secu
rities kaip buhalterė. Būdama
lenkų kilmės, ji turi dvigubą in
teresą domėtis savo vyro lietu
viška kultūra ir kraštu, iš kur
kilo Arūno (ir galbūt jos?) tėvai
bei seneliai. Laura tiek moka
lietuviškai, kad, kaip sakoma,
jau
jos
lietuvių
kalba
„neparduosi”.
Arūno pavyzdys yra stiprios,
vieningos, kultūringos lietu
viškos šeimos rezultatas. Jo
tėvas, Bronius Polikaitis, diplo
muotas inžinierius, daug kam
pažįstamas veiklus lietuvis,
chorų dainininkas. Motina
odontologė Aurelija Pimpytė,
Bonos universitete apgynusi
mokslų doktoratą, Čikagoje
daug metų dirbo atsakingą
mikroskopijos darbą Wrigley
bendrovėje. Arūnas ir jo dvi
seserys, Mirga Valaitienė bei
Dalia Lietuvninkienė, iš kūdi
kystės dienų sėmėsi lietuviškos
dvasios iš savo senelių, Ksa
veros ir Alfonso Pimpių. Visa
šeima kartu prižiūrėjo, kad
vaikai būtų užimti kiekvieną
valandą, kad, atlikę savo parei-

IEŠKOMA VIRĖJA 120 lovų Slaugos
namams, turinti patirties gaminime
dietiško maisto ir vadovavime virtuvės
personalui. Kreiptis prisiunčiant savo
gyvenimo ir darbo aprašymą: Matulai
tis Nursing Home, 10 Thurber Rd.,
Putnam, Ct. 06260.

Arunas Polikaitis.

gas mokykloje, augtų ir stiprėtų
tautine bei kultūrine sąmone.
Visi trys vaikai puikiai kalba,
skaito ir rašo lietuviškai, visi
baigę pradžios ir aukštesniąją
Kr. Donelaičio lituanistinę
mokyklą Čikagoje.
Taip, mes turime kuo didžiuo
tis. Ne tik tėvai, seneliai,
seserys ir artimieji, bet ir visi
tie, kur aukoja savo laiką ir
darbą mokyti vaikus lituanisti
nėse mokyklose, redaguoti jau
nimo skyrius lietuviškuose laik
raščiuose ir rašyti lietuviškas
knygas; kurie suranda laiko
vadovauti jauniems ateiti
ninkams ir skautams; visa tai
daugybė pasišventusių žmonių,
kuriems toli nuo tėvynės rūpėjo
ir rūpi išauginti kultūringą,
visuomenei naudingą, sąmo
ningą lietuvišką prieauglį.
Drįstame didžiuotis ir mes,
kurie prisidėjome gal tik tuo,
kad retkarčiais lankėm vaikų
vaidinimus, tautinių šokių kon
certus, ar pagelbėjom nedėkingo
darbo užverstam draugui kimš
ti vokus su prašymais paremti
Dainavos stovyklą.
Visi mes jaučiamės prisidėję.
Ir šiandien, su džiaugsmu svei
kindami Arūną, svęįkinąme ir
save.
L. T.

PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVEDIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE.
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Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ IR ĮSIGYTI GERIAUSIUS BILIETUS Į VISUS RENGINIUS.

KVIEČIAME!
Pasinaudoti žymiai nupigintomis lėktuvų bilietų kainomis IŠ VILNIAUS Į:

$725.00
$750.00
$750.00'
$750.00
$825.00
$850.00
$850.00

MIAMI
DALLAS
HOUSTON
LOS ANGELES
SAN FRANCISCO
VANCOUVER

$850.00
$850.00
$850.00
$925.00
$925.00
$950.00

Kainos yra ablpusinės. Bilietai privalo būti išrašyti ir kelionė prasidėti Iki 1994 m.
vasario 28, Iškilus reikalui nakvoti, už viešbučius primokėti nereikia.
Dabar Jau galima registruotis grupinėms kelionėms:
1. Dainų šventė — „Lietuvos Vyčiai” 29 birželio Iki 13 liepos.
2. Dainų šventė — „Lietuvos Vyčiai” 29 birželio Iki 13 liepos, Grupė „B”
3. „Draugo” kelionė po Pabaltijį, baigiant su Dainų švente Lietuvoje, 26 birželio
Iki 12 liepos.
4. Kelionė po Pabaltijį „A” 26 liepos iki 08 rugpjūčio.
5. Kelionė po Pabaltijį „B” 16 rugpjūčio Iki 29 rugpjūčio.

Jau aštunti metai kaip sėkmingai siunčiame jūsų paketus. Air Cargo (oro) $1.45 už svarą
iš Čikagos į Lietuvą. Minimumas — 100 kg.

SIŪLOME:
Musų labai populiarias septynių (7), dešimties (10), ir keturiolikos dienų (14)keliones po
Lietuvą. Prašome skambinti dėl tolimesnių informacijų.

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje.
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą.

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

G. T. INTERNATIONAL, INC.
9525 SOUTH 79TH AVENUE
HICKORY HILLS, ILLINOIS
60457
TELEFONAI: (708) 430-7272
TELEFAX:
(708) 430-5783

Member

@ City Center GT-lnternetlonel
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GREIT
PARDUODA

- MISCELLANEOUS

City Center GT-International

NEW YORK
BOSTON
TORONTO
MONTREAL
CHICAGO
DETROIT
WASHINGTON

REAL F^TA FE - '

TELEFONAI: (370) 2-223-147
2 223-154
TELEFAX (370) 2-223-149

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.
H. Deckys
Tel. 585-6624
10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.
FRANK zapolis
3208 ’/» West 95th Street
Tel. — (708) 424-8654
(312) 581-8654

ELEKTROS.
ĮVEDIMAI
PATAISYMAI
Turiu Chicago? miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir.sąžiningai..
312-778-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

US. Savings Bonds
Make Great Gifts.

Re/max
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161
RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar Pardtiodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir Parduodame Namus.
• Apartmentus ir Žemę.
• Pensininkams Nuolaida.

«■ -

V** **

Iii

REALMART, INC.
6602 S. Pulaski,
Chicago, IL 60629
312-585-6100

BALYS BUDRAITIS

Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy- •
iųių pirkime bei pardavime, mieste ir
prfemiesčiuoae. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI
Bus. 312-585^6100, ręš. 312-778-3971*

Parduodu trijų kambarių butą
Vilniuje, Fabijoniškio rajone. Prašom
kalbėti angliškai. Tel. San Francisco
(415) 386-4803.
A public service of this newspaper

DRAUGE GAUNAMOS KASETĖS
LOS ANGELES VYRŲ KVARTETAS, linksmos
griaudžios, humoristinės lietuvių dainos .
$15.00
ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS KALNAI, Kretingos Šv.
Antano kolegijos ansamblis.......................
$8.00
LITHUANIAN FOLK MUSIC. Ansamblis „ŪLA”
$8.00
VILNIAUS UNIVERSITETO DAINŲ IR ŠOKIŲ
ANSAMBLIS.....................................................
$10.00
MIŠIOS IR BAŽNYTINĖS GIESMĖS................
$10.00
DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE, pasaka
vaikams............................................................
$10.00
EASY WAY TO LITHUANIAN — 6 kasetės ir
vadovėlis mokytis lietuvių kalbą....
$50.00
KANTATA — KRYŽIŲ IR RŪPINTOJĖLIŲ LIETU
VA .....................................................................
$10.00
LITHUANIAN MARCHES AND SONGS, Br. Jo
nušas .......................................................
$10.00
LITHUANAN LANGUAGE — songs & dance.
Balzekas Museum ..................
$18.95
VOLUNGĖ, religinės giesmės. Toronto liet, miš
rus choras .....................
$10.00
SODŽIAUS GARSAI, liet, muzika-dainos. komp.
J. Stankūnas............................................. '. . .
$3.00
ŽEMYNA ŠAUKIA, liaudies dainos. D. Kučėnienė
$10.00
TĖVIŠKĖS KAMPELIS, liet, dainos komp. J.
Stankūnas.............. .........................................
$10.00
Pastaba. Užsakant kasetęs per paštą, pinigų nesiųsti.
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos.
,
____________________ __

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 (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 Universi
ty Press of America, Inc., Lanham, New York and London.
Kaina su persiuntimu 27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 dol.
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:
Draugas
4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629
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LAIŠKAI
KOKIA DINGSTIMI
RKV ŠMEIŽIA K. GENĮ?

Iš Sunny Hills į Floridos
rytinį pakraštį nuvežęs Kęstu
tį Genį, po 1,078 mylių kelio
automobiliu sugrįžau gruodžio
16. Radau gruodžio 11 d. „Drau
gą”. Jame — RKV paskviliukas,
neva įspūdžiams apie fron
tininkų literatūros vakarą Los
Angelėse atskleisti. Skaitau:
,,(...) išgirdome poetą-aktorių.
Iš tikrųjų — pamokslininką ir
graudintoją. Ištisą valandą per
gyvenome visas neigiamybes,
kuriose dabar, pagal autorių,
skęsta Lietuva. Jokio vilties ži
burėlio, kad ir ten, ir čia išei
vijoje (m.p., A.N.) gal dar yra
gyva dvasia, kad atsitiesime ir
pasikeisime. Juk auga nauja
karta, o toks pesimizmas gali
jai atimti norą dalyvauti savo
tautos, kalbos ir ateities
vizijų įgyvendinime (m.p.,
A.N.)”.
Tai RKV šmeižikiški svaičio
jimai aktoriaus poeto Kęstučio
Genio adresu. Didžiuma K. G.
eilėraščių rašyti tamsiausiais
okupacijos metais, dienos švie
są išvydę Atgimimo laikotarpy,
kiti rašomi ir deklamuojami da
bartinių įvykių fone. Ne neviltį
K. G. sėja, o, priešingai, skatina
pabusti ir keltis. Žurnalistė
RKV ir rašto moteris turėjo pa
justi deklamuojamų eilėraščių
reikšmę, jeigu ir nepajėgė išgy
venti. Piktavališkos gražbylys
tės apie „augančios naujos kar
tos vedimą į pesimizmą” teskatina karčiai šypsotis.
RKV turbūt su tėvyne neturi
kontakto. Rašau apsikrovęs
vakar ir šiandien gautais
laiškais iš Vilniaus, Panevėžio,
Rokiškio, Ventos, Kauno ir
Druskininkų. K.G. Amerikos
lietuviams atskleidžia tik dalelę
to beviltiškumo, ką man
giminės laiškuose, tartum susi
tarę, surašė. Jie ten skęsta bai
siame liūne ir šaukia SOS, o čia
norima užčiaupti jų burnas.
RKV nė žodžiu neužsimena
apie K. G. nuostabią savo kūry
bos interpretaciją. Ir kad L.A.
lietuviai ne Brazdžioniui, ne Alei
Rūtai, o Kęstučiui Geniui po
abiejų pasirodymų sustoję ilgai
plojo. Iš daugiau kaip 200 tik 5
ar 6 subrazauskėjėliai tesipiktino „paukščiu, teršiančiu
savo lizdą”. Aš K.G. pirmąjį floridinį rečitalį išgyvenau West
Palm Beach gruodžio 14. Ten ir
gi du svečio išėjimai, abu po
daugiau kaip pusvalandį (ne jo
valia, o publikai neatlaidžiai
prašant). Ištisai ekstazė, ašaro
tos klausovų akys, katučių
katutės atsistojus. Ten diduma
publikos — mokslų be- medi
cinos daktarai, kitoki inteli
gentai.
Kokia dingstimi RKV Kęstu
tį Genį apšmeižė, aš nežinau.
Tik negaliu atsistebėti „Drau
go” uolumu! K.G. rečitalis
gruodžio 5, o RKV paskvilėlis
dienraštyje gruodžio 11 d. Kad
gi mes, „ir kiti”, floridiškiai
būtume tokie laimingi!
Beje, Kęstutis Genys, po trijų
rečitalių Floridoje, sausio
(1994-jų) 9 pasirodys Bostono
publikai, sausio 16 Philadelphijoje, sausio 22-23 Chicagoje. Iš
visos širdies skatinu publiką į jo
rečitalius ateiti. Nesigailėsite,
nepaisant, kaip prieš tai kas
berašytų!
Alfonsas Nakas
Sunny HiMs, FL

GERAS PATARIMAS

Perskaičiusi V. Gavelio laišką
„Nusivylęs sostine Čikaga”, no
riu nuoširdžiai patarti visoms
organizacijoms ar sambūriams,
kurie prašo aukų. Aukos, jeigu
atsiųstos „money order”, banke
išimtu čekiu, kelionių čekiu
„travel check”, arba pašto
perlaida, privalo būti pakvituo

• 1946 m. gruodžio 14 d.
tos, nes čekiai siuntėjui negrįžta nė vieno sakinio apie Bradūną
• Populiariausio
Walt
Jungtinių Tautų Generalinė
ir jis nežino, gautas čekis, ar ne. nepasakė, o apsiribojo trim Disney filmo — „Snieguolė ir 7
asamblėja nubalsavo savo
Aukos, atsiųstos asmenišku mirusiais — Aisčiu, Baronu ir nykštukai” — premjera įvyko
Vaičiulaičiu.
pagrindinę įstaigą perkelti į
čekiu — ne, nes grįžęs čekis
Los Angeles mieste 1937 m.
Man prisimena ir kitas, ne gruodžio 21 d.
New Yorką.
siuntėjui atstoja pakvitavimą.
Dėkoju V. Gaveliui už to visai tikslus RKV straipsnelis.
Tai Lietuvos Dukterų renginio
klausimo iškėlimą.
Eugenija Barškėtienė j aprašymas („Draugas”, lapkri
Hinsdale, IL čio 27 d.), kurio pabaigoje pami
A.tA.
nėta padėka už mano „didelę
AR LIETUVA ATSIVERS
piniginę pagalbą” tuberkulioze
EDWARD B. JANAUSKAS
EGZILAMS
sergantiems vaikams, gydo
miems netoli Vilniaus esančioje
Gyveno Chicagoje.
Sibire ištremti lietuviai giedo ligoninėje. Čia faktai vėl sumai
Mirė 1993 m. gruodžio 31 d., sulaukęs 83 metų.
jo „leiskit į tėvynę” ir „pavasa šyti. Lietuvos Dukterų buvau
Gimė Chicago, Illinois.
Nuliūdę liko: sesuo Margaret Wyatt, gyv. Sun City,
rio paukščiai...”, o politiniai eg- paprašytas jų pasiųstas dovanas
Arizona; dukterėčia Joy M. Wieczorek, jos vyras Donald; brolio
zilai laisvame pasaulyje išsklai (žaislus, vitaminus, antibio
anūkai: Joseph, žmona Diana, Andrew, ir 1st Lt. Thomas, U.S.
dyti dainavo „norėčiau aš ke tikus) iš Kauno nugabenti į tą
Army.
liauti ten toli toli” ir „kaip ligoninę ir ten asmeniškai vai
Velionis buvo sūnus a.a. Andrew ir a.a. Agotos
grįžtančius paukščius, parveski, kučiams padalyti. Apie jokią
(Rutkauskaitės), brolis a.a. Katherine, Amelia, Julia ir Fran
Viešpatie,ir mus”. Ar neaišku, piniginę pagalbą niekur nebu
ces ir dėdė a.a. James ir a.a. Mathew.
kas ką gali užjausti? Ar tėvynės vo kalbėta.
Velionis bus pašarvotas trečiadienį, sausio 5 d.,nuo 2 iki
praradimas ir tremtis nėra kiek
Šį laišką rašančiojo tikslas ne
9 v.v. Walter L. Sojka laidojimo namuose, 1427 W. Chicago
vienam lietuviui širdį veriantis buvo užgauti korespondentus, o
Ave.
kryžius? Sibire buvo šalta, kitur tik priminti jiems ir apie skai
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 6 d. Iš laidojimo
netaip. Tačiau širdyje ilgesys tančiojo teises, ir norą, kad įvy
namų 10:15 vai. ryto bus atlydėtas į St. Lukes, River Forest,
IL.parapįjos bažnyčią, kurioje 11:15 v.r. bus aukojamos gedu
atšaldo net ir aplinkos šilumą; kių aprašymai remtųsi faktais.
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nuly
net ne vienai, o antrai ir trečiai
dr. Zigmas Brinkis
dėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
kartai. Kada broliai ir sesės
Los Angeles, CA
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
tėvynėje atjaus mūsų kančią,
dalyvauti šiose laidotuvėse.
net ir dabar matant, jog tėvų NESKUBĖKIME KALTINTI Į
šalis ne ta, apie kurią sukosi
Nuliūdę sesuo ir dukterėčia.
maldos, darbai bei viltys? Kada
Perskaičius L. Baltušio laišką
Laidotuvių direkt. Walter L. Sojka. Tel. 312-666-2673.
bus atskleistos mums egzilams gruodžio 21 d. laidoje, kilo min
Lietuvos tėvynės rankos, lau tys, kurias noriu pareikšti
kiančios išsklaidytų savo vaikų? laiškų skyriuje. Skaudu, kai au- *
Rūta Udrienė torius neigiamai atsiliepia apie
Jackson, MI ilgametį šio dienraščio redak
A.tA.
torių, kai jis pats jau nebegali
paaiškinti,
kodėl
Leono
Baltušio
ULTIMATUMAS ARKIVYSK.
EDVARDO V. TARO
straipsnio nespausdino... O
AUDRIUI BAČKIUI
priežasčių galėjo būti įvairių,
PRISIMINIMUI
„Lithuanian Weekly” savait bet spėlioti nepatogu, kadangi
Šių metų sausio 5 d. sueina keturiolika metų, kai netekom
raštis, leidžiamas Vilniuje, pats autorius nepasisako, ką jis
Tavęs, mūsų brangus Edi.
paskutinėje savo gruodžio laido tenai rašė.
Taip pat neaišku, kuo jam
Už jo sielą šv. Mišios bus aukojamos Švč. Mergelės Mari
je praneša, kad devynios Vil
jos Gimimo bažnyčioje sausio 5 d.,8 vai. ryto, Chicagoje; Tėvų
niaus politinės ir socialinės or nusikalto mūsų veikėjai. Nejau
Pranciškonų vienuolyno koplyčioje Brooklyn, N.Y., sausio 5
ganizacijos įteikė ultimatumą gi jau pamiršo, kad be tų
d., 7 vai. ryto.
veikėjų
neturėtume
nei
fondų,
Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Prašome visus artimuosius prisiminti Jį — Edį savo
nei
kultūrinio
bei
politinio
arkivyskupui Audriui Bačkiui,
maldose.
reikalaudamos,
kad visi gyvenimo. Kai senųjtj vietas
Su liūdesiu,
Lietuvos vyskupai ir kunigai užims jauni žmonės, pasidžiaug
Tėvai, močiutė ir giminės.
dalyvautų visuose bažnyčios sime ir jų nuotraukomis, nors
socialiniuose renginiuose ir šiuo metu daugiau ir jaunesnių
auklėtų bažnyčios lankytojus veidų spaudoje matome.
Ne visada ir ne visiems reikia
tautinėje Lietuvos Nepriklauso
mybės dvasioje ir gyvenime. pataikauti. Tai įrodė ir da
A.tA.
Priešingu atveju grasinama bartinė „Draugo” redaktorė,
pasiskųsti Lietuvos visuomenei kurios dėka turime naują ir
ARUI RIMAVIČIUI
ir prašyti popiežių atšaukti iš naudingą Sveikatos skyrių.
Valerija
Žadeikienė
pareigų arkivysk. A. Bačkį.
tragiškai amžinybėn iškeliavus, tėvus IRENĄ ir
Oak Lawn, IL
Ar šie reiškiniai yra nauji, kad
ANTANĄ RIMAVIČIUS, seseris EGLĘ ir MIRGĄ
valdžios ar organizacijų vadovai
• Jonas Jablonskis, va
kišasi į Bažnyčios reikalus? Per
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
50 komunistinio valdymo metų dinamas bendrinės lietuvių
Jovita ir Vytautas Strikai
bažnyčios lankytojai ir tikintieji kalbos tėvu, gimė 1860 m.
gruodžio
30
d.
(mirė
1930
m.
buvo persekiojami. Ir dabar
Lietuvoje neegzistuoja posakis: vasario 23 d.).
atiduokite, kas Dievo — Dievui
ir kas Ciesoriaus — Ciesoriui!
Šio meto nepastovi politinė
padėtis, gyventojų nepasitikė
jimas valdančios LDDP sistema
didėja. Katalikų Bažnyčia vado
„Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli
vaujasi realiu padėties supra
KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau
timu, laikytis nuošaliai nuo
ĮSTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką
politikos.
SKAMBUTIS GALI VISKĄ SUTVARKY
jei...
Lietuva ir šiandien nėra visiš- ]
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIU?
Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką
kai demokratiškai laisva, todėl
daryti, jei...? Mes visi esame judri
ir Lietuvos dvasininkijos nusi
visuomenė:
darbo reikalais keliaujame po
statymas nesikišti į politiką yra
visą
kraštą,
daugelis
pensininkų gyvena
logiškai realus.
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo
Vytautas Šeštokas
vaikų. Tačiau nenusiminkite —
Los Angeles, CA ,
Mes galūne jums padėti!
■■

KĄ DARYTI, JEI...?

RAŠANČIOJO IR
SKAITANČIOJO TEISĖS

RKV, parašiusi informacinį
straipsnelį apie Los Angeles
Lietuvių Fronto Bičiulių suruoš
tą 27-tąjį literatūros vakarą
(„Draugas”, gruodžio 11 d.), iš
anksto teigia, kad vakaro or
ganizatoriai „nebus labai paten
kinti” jos parašytais žodžiais ir
įspūdžiais. Ir čia pat, lyg save
gindama, sako, kad šiame „žo
džio laisvės krašte” teisė kiek
vienam turėti savo nuomonę. O
kaip su skaitančiųjų teisėmis?
Jie taip pat turi teisę iš ko
respondentų reikalauti tikrų
faktų. Atrodo, kad RKV nema
tė, kas buvo, o girdėjo, ko ne
buvo. Nematė, kaip karštai
vakaro dalyviai,iš dviejų kartų
sustoję, aktoriui-poetui Kęs
tučiui Geniui plojo. Iš kitos pu
sės, ji girdėjo tai, ko nebuvo.
Pvz., rašo, kad poetas Bernardas
Brazdžionis kalbėjęs apie
„suvalkietį Bradūną”, nors jis

DRAUGAS, antradienis, 1994 m. sausio mėn. 4 d.

A.tA.
ANTANAS JAMDOLIS
SAMUOLIS
Gyveno Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje.
Mirė 1993 m. sausio 1 d., 8:45 vai. ryto, sulaukęs 70 metų.
Gimė Lietuvoje, Šiauliuose. Amerikoje išgyveno 34 m.
Nuliūdę liko: žmona Aldona (Jakiemuičiūtė); dvi dukros:
Daiva ir Rūta, žentas Terry; trys anūkai: Scotty, Casey ir Gin
taras; Lietuvoje motina Marįja Samuolienė; trys seserys: Genė
Budelskienė ir Jane Sudau, jos vyras Walter ir Lietuvoje Biru
tė bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Velionis pašarvotas pirmadienį, sausio 3 d.( nuo 2 iki
9 v.v. Petkaus Marquette laidojimo namuose? 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 4 d. Iš laidojimo namų
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už
velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero
lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona ir dukros.
Laidotuvių direkt. Donald A. ir Donald M. Petkus. Tel.
312-476-2345 arba 800-994-7600.

4 Pranešame, kad 1993 m. gruodžio 30 d. išėjo Namo mūsų
brangus tėvelis ir senelis

A.tA
Mokytojas Petras Griškelis,
Sulaukęs 88-rių metų amžiaus. Mirė Čikagoje. Gyveno
JAV, Detroite, N. Miami Beach ir Lemonte.
Liko liūdintys vaikai; Liuda ir Algis Rugieniai, Riman
tas ir Regina Griškeliai, Kęstutis ir Linda Griškeliai;
vaikaičiai: Daiva Rugieniūtė, Algis ir Linda Rugieniai, Gina
ir Robertas Blinstrubai; pusseserė Marytė Dunčikienė; krikš
to sūnus Eduardas Modestas; brolių Vinco, Juozo ir Stasio
vaikai ir vaikaičiai Lietuvoje. Ir visi artimieji.
A. a. Petras Griškelis buvo mokyklos vedėju ir priklausė
šauliams ir ateitininkams Lietuvoje, mokytojavo Hanau lietu
vių pradžios mokykloje, įsteigė Lietuvių Bendruomenės Mia
mi apylinke ir jai pirmininkavo.
Velionio laidotuvėmis rūpinosi Petkus, laidotuvių
direktorius. Palaidotas 1994 m. sausio 3-čią d. šv. Kazimiero
Lietuvių kapinėse Čikagoje, šalia a.a. žmonos Onos
Griškelienės.
Prašome pasimelsti už mūsų tėvelio sielą.
Nuliūdusi šeima

A.tA.
FRANCINE GULBINAS
(JANČIAUSKAITĖ)
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1993 m. sausio 1 d., 3:05 vai. ryto, sulaukus 57 metų.
Gimė Chicago, Illinois.
Nuliūdę liko; vyras Joseph; dvi dukros: Jeanette Beatty,
vyras Patrick ir Maria Wozniak, vyras Andrew; anūkė Emi
ly; dvi seserys: Bernadette Sluzewicz, vyras Edward ir Madge
Litwin, vyras Victor; brolis Charles, žmona Patricia ir uoš
vienė Amalija Gulbinas bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Velionė pašarvota sausio 3 d., nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas
Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave.
Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 4 d. Iš laidojimo namų
9:45 vai. ryto bus atlydėta į Our Lady of Fatima parapijos
bažnyčią, kurioje 10:30 v. r. bus aukojamos gedulingos šv. Mi
šios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į šv.
Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras ir dukros.

Laidotuvių direkt. Gaidas Daimid. Tel. 312-523-0440.

Nelaimės atveju mes galime būti jūsų
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint
nuotolių.
«
Kaip? Mes priklausome „The Inman
Group” Amerikoje didžiausiai grupei
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar
nuvežti į bet kokią krašto vietovę. Jūs
paskambinate mums, mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta!

A.tA.
VITUI ŠERELIUI
mirus, žmoną MARGARITĄ, dukteris bei kitus
artimuosius liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

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

Jovita ir Vytautas Strikai

PALOS HILLS

CHICAGO

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

LEMONT

5

A.tA.
JUOZUI SABUI
mirus, žmonai VIDAI, dukterims LIDIJAI ir RENA
TAI, sūnui RIMUI ir artimiesiems mūsų nuoširdžiau
sia užuojauta.

Stasys ir Milda Tamulioniai

5

6

DRAUGAS, antradienis, 1994 m. sausio mėn. 4 d.

6;

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i
„Europos lietuvyje” (1993
m. gruodžio 18-24 d.) džiaugia
masi, kad gruodžio 11 d. gavo
„paketą su gana naujais Ameri
kos lietuvių dienraščio „Drau
gas” numeriais — naujausias
gruodžio 4 d. Dar neseniai šis
laikraštis keliaudavo į Londoną
beveik šešias savaites, dar
kažkiek laiko praeidavo, kol jis
pasiekdavo Vilnių. Kad „Drau
gas” greičiau pasiekia skai
tytojus Vilniuje yra Čikagos
turistinės agentūros G.T.
International nuopelnas. Kaip
„EL” pasakė agentūros filialo
Vilniuje darbuotojai, laikraščius
atskraidina Lufthansos lėk
tuvai, o Vilniuje jis yra išpla
tinamas. Dėkojame „Draugo”
redakcijai už siunčiamą laikraš
ti. Tikimės, kad greičiau gau
dami dienrašti, galėsime skaity
tojams pranešti apie „Draugo”
įdomesnius spaudinius”.

Čikagoje ir artimuose prie
miesčiuose žmonės nusiskun
džia, kad jiems į namus pa
skambina asmenys ir prašo
aukų policijos (pvz., pensijų fon
dui) reikalams. Daugelis bijo
nepasižadėti paaukoti, nors ir
patys sunkiai verčiasi, many
dami, kad policija ateityje neaukojantiems gali taikyti kokias
sankcijas arba neatvykti, nelai
mei ištikus. Kartais tie paskambintojai yra labai agresy
vūs ir žmones tiesiog išgąsdina.
Vienok Illinois valstijos polici
jos atstovai tvirtina, kad tai
„Lodge 41” darbas, organiza
cijos, kuri rūpinasi papildomo
mis lėšomis policijai. Jeigu kas
negali ar nenori aukoti, nerei
kia bijoti, kad policija specialiai
tokius piliečius baus už
menkiausią eismo taisyklių
pažeidimą arba nereaguos į pa
galbos šauksmą. Tuo atveju, jei
skambinimai nesiliauja ir
yra labai įkyrūs, galima praneš
ti lėšų rinkimo įstaigai, pa
skambinant tel. 217-522-4238.
J. Kinkienė (gyv. Pilviškiuo
se, Vilkaviškio raj.) labai dėkoja
ir džiaugiasi, gaudama regulia
riai „Draugą”, kurį jai užsakė
Vytautas
Šeštokas,
Los
Angeles, CA. Ji rašo: „Mano
šeima sveikina laikraščio
redakciją su šv. Kalėdom ir
Naujais metais, ir linki didelės
sėkmės tokiame reikalingame
darbe — leidžiant įdomų
laikraštį”.

x Atsiprašymas. Aš atsipra
šau savo brolienę Stasę už jos
garbės ir moralės pažeidimą.
T.M.
(sk)

x Su Naujais 1994-ais Me
tais noriu nuoširdžiai pasvei
kinti P. Romą Pukštį, P. Andrių
Pukštį, jų šeimas ir visus
„Transpak” darbuotojus. Ačiū
jums už išsiųstą tūkstanties
svarų knygų siuntą, adresuotą
į Lietuvą, Vydūno Vardo
vidurinei mokyklai Šilutėje, už
kurios persiuntimą neėmėte už
mokesčio. Su nuoširdžia padėka

— Viktorija Vėtrinienė.
(sk)

x KAUNE, Laisvės Alėjoj
parduodami 3-4 kamb. BUTAI;
1903 statyba — 1993 remontas.
Aukštos lubos, medinės grindys,
langu į Alėją — kaina $40,000
JAV. Kreiptis tel. 3703-22-8656

arba 3707-201-296
3707-223471.

Albertas Kerelis, jr., iš
Čikagos ir clevelandietė Lilė
Gelažytė Naųjųjų Metų dieną
susituokė Dievo Motinos bažny
čioje, Clevelande. Vestuvėse
dalyvavo gausus būrys giminių
ir draugų iš Čikagos, Cleve
land© ir kt. vietovių. Abu jauna
vedžiai yra veiklūs lietuviškų
jaunimo organizacijų nariai.

„Woman’s World”, gruodžio
mėn. 28 d. laidoje Tamara
Soong aprašo Agnę Marcinkevi
čiūtę, 6 m. mergaitę iš Lietuvos,
kuri dabar gyvena ir mokosi Nevadoje pas savo močiutės seserį,
Diana Savickas. Agnė iš pri
gimties paralyžuota (celebral
palsy) ir Lietuvoje, nors gyveno
mylinčioj šeimoj, būtų turėjus
gyventi vaikų namuose, kai
ateis laikas lankyti mokyklą.
Aprašytas Dianos gyvenimas
pokario Vokietijoje, ir jos poel
gis pagelbėti Agnei, tai padėka
Agnės mirusiai močiutei Genei,
kuri ją (Dianą) prižiūrėjo ir
valgydino: Lietuvos Ambasados
tarnautoja Angelė Bailey žurna
listei pasakojo, kad anksčiau
Lietuvoje komunistų pažiūros į
fiziniai nesveikus vaikus kenkė
jų auklėjimui, bet šiuo metu yra
atsiradę naujų mokyklų ir gydy
tojų, kurie rūpinasi tokiais
vaikais kaip Agnė. Agnė
(žurnale rašoma Agnes) dabar
lanko mokyklą, prižiūrima
fizinių terapistų, bet į Lietuvą
grįžti kol kas negalės (jei nenori
rizikuoti savo vizos netekimu) —
teks laukti, kol tėvai galės ją ap
lankyti.
DĖMESIO VILNIAUS
RADIJO TRUMPOMIS
BANGOMIS
KLAUSYTOJAMS
Šeštadienį, sausio 1 d. Vilniaus
radijas pranešė, kad anks
tyvesnis radijo vadovybės
paskelbtas nutarimas nuo
naujų metų nutraukti radijo
laidas skirtas Kanados ir JAV
tautiečiams yra pakeistas.
Transliacijos bus girdimos ir
toliau tuo pačiu, būtent 7150
K.Hz. dažniu kasdien 6 vai. vak.
Čikagos laiku.
Tuo tarpu programa bus, kaip
ir iki šiolei, nuo pirmadienio
iki penktadienio anglų kalba,
o šeštadieniais ir sekmadie
niais lietuviškai. Radijo vado
vybė Vilniuje yra gavusi
daug užsienio lietuvių nusi
skundimų, kad jie yra skriau
džiami negirdėdami gimtosios
kalbos iš pačios Lietuvos.
Atrodo, kad radijo vadovybė yra
pasiruošusi keisti dabartines
programas ir žinias perduoti
lietuviškai. Norint ateities
Vilniaus radijo laidas išgirsti
lietuvių kalba, radijo klausy
tojai rašykite tuo reikalu šiuo
adresu: Vilniaus Radijas užsie
niui, 2674 Vilnius, S. Konarskio
49. Telefonas 562627, Fax
660526.

Bronius Siliūnas
x Bendros Lietuvos —
Didž. Britanijos įmonės
BALTIC CLIPPER LTd fi
nansų skyriui reikalinga trys
darbininkai:
iždininko-ės, 1
kompiuterio spec, ir vyr. buhalterio-ės. Kviečiame kreiptis į V.
Skruodį, A. Paliulį Kaune tel.

FAX

3707-22-8656 arba 3707-201-296
- FAX 3707-223471.

(sk)

(sk)

Auka steigiamam „Draugo” paramos fondui —
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.
Čekius rašyti:
DRAUGAS
4545 VV. 63rd St., Chicago, IL 60629
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio.

salėje. Dalyvavo beveik visos
narės, kelios viešnios ir du kuni
fŠ ARTI IR TOLI
gai: St. Ropolas ir M. Čyvas.
Programa buvo įdomi. Pirmu
i punktu buvo kuopos kapeliono
PRANCŪZIJOJE
kun. St. Rapolo paskaita, kurio
je jis išsamiai ir labai vaizdingai
Jauni lietuviai, atvykę stu apibūdino dvasinę Kalėdų
dijuoti, stažuotis ar dirbti, š.m.
švenčių ir papročių reikšmę. Po
lapkričio 21 d. susirinko pas
paskaitos kalbėjo Vanda
kun. J. Petrošių ir aptarė
Vaitkevičienė, kuri supažindino
jaunimo sambūrio Prancūzijoje
susirinkusias su kalėdiniais
steigimo reikalus. Paryžiuje ir
papročiais ir tradiciniais bū
jo apylinkėse šiuo metu mokosi
rimais. Kuopos pirm. V. Leš
apie 50 lietuvių. Sambūrio
činskienė perskaitė raštą, gautą
pirmininku išrinktas Rolandas
iš Centro valdybos. Pabaigoje
Muleika. Jų susirinkimai vyks
visi pabendravo prie užkandžių
reguliariai kas mėnesį Ecole dės
ir pyragų stalo. Išsiskirstė,
Francs-Bourgeois patalpose — viena kitai linkėdamos sveikų,
21, rue Saint Antoine, 75004 linksmų švenčių.
Paris. Pirmas susiėjimas įvyks
sausio 23 dieną.
Boleslovas (Bill) BieleviUgnė Karvelis š.m. spalio 25 čius, gyv. Somerdale, NJ, mirė
d. paskirta Lietuvos atstove prie 1993 m. lapkričio 8 d., lanky
damas savo dukterį Klaipėdoje.
UNESCO.
„Mergelė, žirgelis, raitužėlis...” Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus vaikų kambaryje smagiai
Lietuvos maldininkai Liur- Gimęs 1914 m. Kaune, į JAV at
leidžia laiką Čikagos Lituanistinės mokyklos mokiniai (šiuo atveju — mokinės): Stefutė Utz, Laura
de. Jean BIGOT iš Le Mans vyko 1950 m. ir apsigyveno New
Dainytė ir Eglė Milavickaitė.
pastangomis š.m. rugpjūčio pa Jersey valstijoje. Į Lietuvą bu
Nuotr. Dano Lapkaus
baigoje 72 maldininkų grupė at vo nuvykęs pernai metų spalio
vyko į Liurdą, kur jiems talki 28 d. Karo metu pasitraukęs į
medžiagą papildė pokalbiai su no Denise Berruer-Brusokaitė, Vokietiją, iki emigracijos į JAV
IŠEIVIJOS LITUANISTINIO
lituanistinio švietimo vete gyvenanti La Croix-Avranchin gyveno Hannoveryje.
ranais A.
Dunduliu, J. (Manche).
ŠVIETIMO TYRINĖTOJAS IŠ
Kavaliūnu, J. Masilioniu, J.
Daytona Beach, FL Lietu
Lietuvių bendruomenės
VILNIAUS
Plaču bei Lemonto litua Prancūzijoje darbuotojų su vių klubo metinis susi
nistinės mokyklos direktore važiavimas rengiamas 1994 m. rinkimas sausio 9 d., tuoj po
Sausio 8 d., po beveik dviejų mokyklas, Lemonto Maironio,
Egle Novak. Pokalbiai su šiais sausio 8-9 d. Bus aptarta lietuviškų pamaldų, vyks
mėnesių Lituanistikos tyrimo ir Čikagos K. Donelaičio, Da
žmonėmis buvo įrašyti į tolimesnė Pr. 1. bendruomenės parapijos salėje, Ormond Beach.
studijų centre, dr. Kęstutis Peč- riaus-Girėno, Omahos, Los
juosteles.
kus grįžta į savo darbovietę — Angeles Šv. Kazimiero, St.
Valdyba pateiks metinę veiklos
veikla.
Mokslininkas iš Vilniaus
Vilniaus Pedagoginį universi Petersburgo Saulės, Vašingtono
„Les Amis de Milosz” drau apžvalgą. Po to bus renkama
sako, kad jo sėkmingas darbas gijos metinis susirinkimas i dalis valdybos. Šiuo metu
tetą. Čikagoje jis rinko K. Donelaičio, Philadelphijos V.
Čikagoje buvo įmanomas, pade įvyko gruodžio 11 dieną. Pagal klubui vadovauja Gediminas
duomenis savo knygai apie Krėvės ir kitas lituanistines mo
dant prof. dr. Jonui Račkauskui, O. Milašiaus tekstus gruodžio Lapenas.
išeivijos lietuvių švietimą ir žy kyklas. Jis studijavo mokyklų
LTSC
pirmininkui, ir jo bendra mėnesį buvo rodomas vai
miuosius, šiam darbui pasišven metraščius, laikraščius, įvairių
darbiams.
tusius, žmones. Į LTSC, kur posėdžių protokolus, mokymo
dinimas „Herbe d’hiver, neige
Dr. Kęstutis Pečkus yra įsi d’ete” Alexandre Dumas teatre
gavo visą išlaikymą svečių programas, vadovėlius ir kitus
tikinęs, kad išeivijos lituanis Saint-Germain-en-Laye.
mokslininkų bendrabutyje, jis dalykus.
tinis švietimas turi būti neatski
atvyko, padedant Atviros Lietu
Dr. Pečkus domėjosi ALVUDo
Kompozitorius O. Bala
riama Lietuvos švietimo ir peda kauskas, Lietuvos ambasado
vos fondui.
atsiradimu ir jo pedagoginės
goginės minties istorijos dalis. rius Prancūzijoje, ir G. Gapšys
Dr. Pečkus Vilniaus Pedago veiklos momentais. Jis taip pat
Tai
jis stengsis parodyti savo bū š.m. lapkričio 6 d. skaitė pa
giniame universitete skaito rinko medžiagą apie išeivijos
simoje
knygoje.
Lietuvos ir visuotinės peda lituanistiniam švietimui pasi
skaitas apie dabartinę lietuvių
arza ' muziką l’Academie Polonaise
gogikos istorijos paskaitas. Be šventusius žmones: A. Rūgytę,
kitų mokslinių darbų Lietuvo S. Barzduką, V. Liulevičių, P.
centre. Po paskaitų buvo pianis
je jis yra paskelbęs straipsnių Maldeikį, I. Malėną, D. Veličką
Yra pasitaikę, kad nuo au tės M. Rubackytės rečitalis.
apie prof. dr. A. Liaugminą ir ir kitus. Jis taip pat rado įdo tomobilio numerių lentelių va
Pianistė Birutė Vainiūprof. dr. A. Paplauską-Ramūną. mios medžiagos apie lituanis gys nulupa naują registracijos
naitė, Vilniaus muzikos aka
Keli dr. Pečkaus studentai rašo tines mokyklas Australijoje, lipinuką su registracijos data.
demijos profesorė, š.m. gruodžio
savo diplominius darbus apie Kanadoje, Italijoje ir Vokie Tuomet automobilio savininkas
5 d. koncertavo Paryžiaus Saint
išeivijos pedagogus.
tijoje.
Merri bažnyčioje.
priverstas pirkti naują lipinuką,
Svečias iš Vilniaus LTSC
Tyrinėtojas iš Vilniaus taip jei nenori užsipelnyti pabaudos.
rinkiniuose rado daug įdomių, pat analizavo LTSC esantį Valstijos sekretoriaus įstaigos
Lietuvoje dar mažai žinomų, Vokietijos DP stovyklų archyvą; pataria, prieš užklijuojant naują
JAV
Dr. Jonas Gumbelevičius.
išeivijos švietimo istorijos faktų. Ambergo, Detmoldo, Ingolstad- lipinuką, nulupti visus senuo
Jis susipažino su JAV lituanis to, Scheinfeldo ir kitų mokyklų sius, tuomet vagims bus sun
Spalio 17 d. Miami Lietuvių
PAGERBTAS LIETUVIS
tinio švietimo sąjūdžio pradžia istorijas, Lietuvių Tremtinių kiau naująjį nuplėšti. Kai nau
klube lankėsi ekonomikos
XIX a. viduryje bei JAV Lietu Bendruomenės Švietimo valdy jas lipinukas jau tvirtai prilipin
mokslų daktaras, Kauno V. D.
Kiekvienais metais JAV Ka
vių Bendruomenės ir kitų bos ir skyrių darbą bei pokario tas, galimąjį per vidurį perrėžti
un-to prorektorius prof. Povilas ro aviacijos vadovybė išrenka
pastangomis ugdyti išeivijos Lietuvos jaunimo Vakarų aštriu skutimosi peiliuku — va
Zakarevičius, kuris yra pakvies pasižymėjusį gydytoją ir pa
jaunimo tautinius jausmus, Europoje tautinius polėkius. gis negalės jo taip lengvai
tas Floridos Atlantic un-teto. Jis skelbia tų metų medicinos kari
meilę bei pagarbą tėvų gimtinei Vokietijos DP stovyklų archyve nukrapštyti. Jeigu lipinuką pa
papasakojo apie VDU atkūrimą, ninkų „Medical Officer of the
ir mokslui.
rasti dokumentai apie V. Čižiū- vogė, automobilio savininkas
veiklą ir ateities planus.
Year”. 1993 metais taip buvo
Dr. Pečkus išsamiai susipaži no, A. Liaugmino, P. Maldeikio gali gauti jam pakaitalą už 4
Spalio
31
d.
Miami, FL. buvo pagerbtas pik. dr. Jonas
no su daugelio švietimo ins ir A. Paplausko-Ramūno peda dol. artimiausioje valstijos sek
pamaldos už mirusiuosius. Šv. Gumbelevičius, įvertinant jo
titucijų veikla. LTSC rėmuose goginę veiklą papildys jų retoriaus įstaigoje, tik reikia
Mišias aukojo ir pamokslą pastangas aptarnauti bet kurios
veikiančio Pasaulio Lietuvių biografijas.
nusinešti automobilio registra pasakė pranciškonų proJAV aviacijos bazės ligoninę,
archyvo rinkiniuose jis rado
Dr. Pečkaus surinktą istorinę cijos dokumentą.
vinciolas Placidas Barius iš kur reikalingas pediatrikos šir
daug įdomios medžiagos apie
Kennebunkport.
dies ligų specialistas.
Pedagoginį Lituanistikos ins
Po
pamaldų
klubo
patalpose
Šalia tų pareigų dr. Gumbele
titutą Čikagoje, Bostono ir Čika
pietų metu Virginija Du- vičius yra Vyriausio kariuome
gos aukštesniąsias lituanistines
bauskienė padarė pranešimą nės gydytojo (Surgeon General)
apie „Tėvynės sąjungos” — konsultantas ir pediatrikos pro
x LEMONTE, PL centre,
Lietuvos Konservatorių partijos fesorius bendrų sveikatos patar
TRANSPAK įstaiga veikia
organizavimą, veiklą ir planus.
navimų centre, Washington,
kiekvieną savaitę: penktd. 3 v.
Į ją įstojo būrys Miami klubo DC. Dr. Gumbelevičius taip pat
p.p. - 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v.
narių ir jos rėmėjai surinko dėsto pediatrikos kardiologiją
p.p., sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p.
aukų tos partijos suvažiavimui California universiteto me
Tel. 708-257-0497 arba 312Vilniuje paremti. Svečias, dicinos fakultetuose Davis ir
436-7772
Kauno miesto Tarybos pirm.
San Francisco miestuose bei
(sk)
Vigintas Grinius papasakojo
vadovauja pediatrikos kardiolo
x Parduodame bilietus ke
apie Lietuvos ūkinį ir politinį
gijos skyriams Kaiser ligoni
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
gyvenimą.
nėje, Sacramento, CA.
saulio kraštus geriausiomis kai
Nepaisant, kad einamos
Miami Lietuvių klubas liū
nomis. Skambinti: T. Lesatsakingos
pareigos nepalieka
di netekęs dviejų savo veiklių ir
niauskienei, TravelCentre,
daug
laisvo
laiko, dr. Jonas
ilgamečių narių. Spalio 9 mirė
Ltd., tel. 708-526-0773.
Gumbelevičius
nepamiršta ir
klubo direktorius Zigmas Ra
(sk)
lietuviškų
reikalų.
Vertingų
manauskas, o lapkričio 22 amži
knygų
siuntomis
padeda
x Istorinis popiežiaus vizi
nybėn iškeliavo direktorius,
Vilniaus
universitetui,
dosniai
tas Kaune! Aukštos kokybės,
buv. klubo valdybos pirmi
remia
lietuviškas
organizacijas.
dviejų su puse valandų ilgumo
ninkas ir nuolatinis jos darbuo
Juozas Bričkus
spalvotą vaizdajuostę (VHS) da
tojas Petras Šilas.
bar galite užsisakyti pas In
St. Petersburgo, FL, Šv.
• Jeigu šiuo metu negalite
ternational Historic Films, Inc.,
Kazimiero misįjos visuotinis na
grįžti
į Lietuvą, pasiųskite ten
skambinant tel. 312-927-2900
rių susirinkimas šaukiamas
bent
savo
„Draugą”.
raštu, arba asmeniškai atvyk
sausio 4 dieną, antradienį, 2
dami į mūsų raštinę, 3533 S. Ar
val.p.p. Lietuvių klube. Bus
Advokatas Gibaitis
cher Ave., Chicago, IL 60609.
įvairūs pranešimai, aptarti
Kaina tik $19.95 ir $4.50 už
6247 S. Kedzie Avė.
einamieji reikalai ir papildytas
Chicago, IL 60629
persiuntimą. Mes priimame
komitetas. Visi kviečiami daly
čekius ir Visa/Mastercard kredi
Tel. 1-312—776-8700
Marija Domanskytė uždega žvakutę už Pal. Jurgio Matulaičio misijos ir vauti. Po susirinkimo kavutė.
to korteles. Sav. Petras Berno Pasaulio lietuvių centro Lemonte narius LB Lemonto apylinkės kūčiose
LARK Moterų s-gos 76-tos
Virš 20 metų praktikos
tas.
civilinėse ir kriminalinėse bylose
kuopos kalėdinis pobūvis įvyko
gruodžio 17 d.
(sk)
Nuotr. B. Kronienės gruodžio 2 d. Florida Power
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