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Kaina 35 c.

Žinios iš Lietuvos — Elta

JAV daro nuolaidas
Kinijai

Švedija palaiko
Baltijos šalis
Stokholmas, sausio 24 d.
(Elta) — Lietuvos ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius
pirmadieni, sausio 24 d. susiti
ko su Švedijos premjeru Carl
Bildt. Pokalbis truko pusantros
valandos. Buvo aptartos dviša
lės ir regioninės problemos.
Premjerai aptarė abiejų šalių
požiūrį j „Partnerystės vardan
taikos" planą, Baltijos jūros
regiono saugumo problemas,
Lietuvos ir Švedijos bendra
darbiavimo plėtimo galimybes
ir kryptis, abiejų šalių ekono
minius santykius.
Sausio 23 d. konferencijoje
prieš forumą „Lietuva 94"
Lietuvos ministras pirmininkas
Adolfas Šleževičius pareiškė su
sirūpinimą dėl įvykių Rusijoje
raidos, pranešė Švedijos žinių
agentūra IT. Jo nuomone, neri
mą kelia ultranacionalisto Vladimir Zirinovskio sėkmė rinki
muose, naujai besiformuojanti
Rusijos vyriausybė, nelinkusi į
reformas, taip pat Rusijos už
sienio reikalų ministro And
rėj Kozyrev pareiškimas pra
ėjusią savaitę, jog Rusija
neišvesianti savo dalinių iš
buvusių sovietinių respublikų,
jų tarpe Estijos ir Latvijos.
Kaip toliau praneša TT, Šve
dijos užsienio ministrė Margarethe af Ugglas, atsiliepdama
į šį premjero Sleževičiaus pareiš
kimą, ryžtingai pabrėžė: „Mes
tikimės, kad Rusija laikysis
savo tarptautinių įsipareigoji
mų ir Europos saugumo konfe
rencijoje, ir nusiginklavimo
srityje. Labai svarbu, kad pa
saulis tą Rusijai aiškiai pa
reikštų".
Be to, Švedijos užsienio
reikalų ministrė kalbėjo forumo
dalyviams apie tai, kaip svarbu,
kad Švedija palaikytų ir stip
rintų Baltijos šalių nepriklau
somybę. Tai reikalinga ir pačiai
Švedijai. Parama Baltijos vals
tybių suverenumui, anot af Ug
glas, teikiama ir materialiai, ir
padedant ruošti pakrančių sar
gybos, muitinių, policijos, sienų
apsaugos bei saugumo tarnybų
darbuotojus.
Seimo r u d e n s sesija
baigsis vasario 17 d.
Seimo rudens sesija turėjo
baigtis pernai prieš Kalėdų atos
togas, tačiau ji buvo pratęsta.
Aštuoni plenariniai posėdžiai
įvyko sausio antrąją ir trečiąją
savaitę, dar tiek bus surengta
vasaryje, spaudos konferencijo
je pirmadienį pasakė Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas.
Vasario mėnesį Seimas pradės
svarstyti pluoštą mokesčių
įstatymų projektų. Bus toliau
svarstomi įstatymų, susijusių su
žemės ūkiu, projektai, kai ku
riuos, pavyzdžiui, veislinin
kystės, tikimasi priimti. Seimo
pirmininko nuomone, galima ti
kėtis, jog bus priimtas ir
Vyriausybės įstatymas, suderin
tas su Konstitucijos nuostato
mis.
Paskutinių rudens sesijos po
sėdžių darbotvarkėje taip pat
numatyta svarstyti Civilinio ko
dekso papildymus ir pataisas,
pirmiausia tas jo dalis, kurios
reglamentuoja autorinių teisių
gynimą. Tikimasi, jog bus pat
virtinti genocido tyrimo centro
nuostatai ir, gal būt, šio centro
vadovas.
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Be to, numatoma, kad viena
me paskutiniųjų Seimo rudens
sesijos posėdžių, tikriausiai
vasario 10 d., prez. Algirdas
Brazauskas padarys pranešimą
apie Respublikos vidaus ir
užsienio politiką.
Pratęstoji Seimo rudens sesi
ja baigsis vasario 17 dieną.
Pavasario sesijos pradžia —
kovo 10-ąją. Seimo nariams jau
įteikti šios sesijos darbų pro
gramos apmatai.
Tarptautinis s e m i n a r a s apie
Lietuvą
Sausio 23 d. Švedijos mieste
Karlskrona prasidėjo dviejų die
nų tarptautinis forumas „Lietuva-94". Jį surengė Švedijos ir
Lietuvos Sąjunga bei Baltijos
Institutas.
Lietuvos delegacijoje — Lietu
vos ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius, Pramonės ir
Prekybos ministras Kazimieras
Klimašauskas, Vyriausybės pa
tarėjai, rašytojai, Klaipėdos
miesto, bendradarbiaujančio su
Karlskrona, atstovai, kai kurių
Lietuvos firmų vadovai, žurna
listai.
Pasak seminaro rengėjų, svar
biausias forumo „Lietuva-94"
tikslas buvo užmegzti naujus
abipusiškai naudingus Švedijos
ir Lietuvos ryšius, išsiaiškinti,
kuo Švedijos specialistai galėtu
padėti savo kolegoms iš Lietu
vos, todėl sausio 23-24 dienomis
vykusiuose seminaruose aptar
ti gamybos ir prekybos, žemės
ūkio, sveikatos ir gamtos ap
saugos klausimai, daug dėmesio
skirta susisiekimui, muitams,
sienų apsaugai, mokesčiams
draudimui, savanoriškai huma
nitarinei pagalbai.
Tą pačią dieną vienoje iš
Karlskronos aikščių taip pat
buvo atidengta Alytaus tauto
dailininko Vlado K r u š n o s
skulptūra „Birutė".
Priims 45 mil. dol. paskolą
Seimas ketvirtadienį rati
fikavo nutarimą dėl Lietuvos
Respublikos ir Japonijos Exim
Banko paskolos sutarties.
Ministro pirmininko Adolfo
Šleževičiaus teigimu, ši paskola
padės pertvarkyti bankų, pra
monės, žemės ūkio, energetikos,
prekybos ir paslaugų įmonėms
modernizuoti.
Kreditą suteikė Pasaulio Ban
kas, o Exim Bankas, turintis
filialus daugelyje pasaulio šalių,
yra išteklių šaltinis.
Šiuo metu iš įvairių tarptau
tinių finansinių organizacijų
Lietuva yra gavusi beveik 255
milijonus JAV dolerių paskolų.
Tikrina Lietuvos
pasiruošimą integruotis
į ES
Lietuvos Seimo pirmininkas
Česlovas Juršėnas penktadienį
priėmė Prancūzijos vyriausybės
narį — Europos reikalų minist
rą Alain Lamassoure. Jis atsa
kingas už Prancūzijos santykius
su Europos Sąjunga. Aukštas
svečias pasakė, kad jo vizito
tikslas — išsiaiškinti Lietuvos
pasiruošimą integruotis į Va
karų Europos politines ir ekono
mines struktūras, pabrėžė, jog
Prancūzija remia Lietuvos sie
kimą tapti asocijuota Europos

JAV iždo sekretorius Lloyd Bentsen (kairėje) kalbasi su Japonijos ministru pirmininku Morihiro
Hosokavva jo rezidencijoje Tokijo mieste sekmadienį. Sekr. Bentsen įspėjo, kad Japonija nepadarė
pakankamai nuolaidų vykstančiuose prekybos pasitarimuose. Bet praėjusia savaite parlamen
tui nepravedus jo siūlyto reformų įstatymo, nebeaišku, ar jis sugebės duodamus pažadu* vykdyti.

Paryžius, sausio 23 d. (NYT)
- JAV valstybės sekretorius
Warren Christopher sekmadieni pasakė, kad Kinija nėra
padariusi pakankamai pažan
gos žmogaus teisių atžvilgiu,
tad jai gresia galimybė prarasti
palankiausią prekybinį statusą.
Išvakarėse Kinijos prekybai
lemiamo jos užsienio ministro
Qian Qichen susitikimo su Warren Christopher, JAV valstybės
sekretorius pasakė, jog jei JAV
šiandien turėtų spręsti, ar at
naujinti Kinijai palankiausią
prekybos statusą, ji turėtų jį
panaikinti. Pagal praėjusį pava
sarį prezidento Clinton pasira
šytą dekretą, Kinija turi „apla
mai padaryti žymią pažangą"
specifiniais žmogaus teisių
pažeidimo atžvilgiais, jeigu nori,
kad JAV atnaujintų prekybos
lengvatas. Jų susitikimo pir
madienį Washingtone, rezulta
tai nulems, ar valstybės sekre
torius apsilankys Kinijoje ke
lionės į Aziją metu kovo mėne
sį.
Kinija apgaudinėja Ameriką

Naujas įstatymas — Kinijos
pavyzdžiu
Vilnius, sausio 21 d. (AGEP)
— Lietuvos vyriausybė jau ket
virtą kartą pastaraisiais metais
imasi laisvųjų ekonominių zonų
steigimo darbo. Šį kartą imtasi
ir visiškai naujos jo koncepcijos.
Iki šių metų kovo 1 d. bus
parengtas Laisvųjų ekonominių
zonų pagrindų įstatymo projek
tas. Laisvosios ekonominės zo
nos Lietuvoje bus steigiamos tik
tuomet, kai įstatymą priims
Seimas.
Sausio 20 d. vyriausybės nu
tarimu sudaryta komisija, tu
rinti parengti įstatymo projektą
ir kitus dokumentus, taip pat
nagrinėti kitus šių zonų stei
gimo klausimus.
Sąjungos nare, gauti NATO
saugumo garantijas. Pokalbio
dalyviai sutarė, kad nestabilios
politinės padėties Rusijoje
sąlygomis šios garantijos labai
reikalingos ir abi šalys to sieks.
Lietuvos žemėlapiai atitiks
NATO standartus
Penktadienį Vilniuje buvo
iškilmingai pasirašyta bend
radarbiavimo s u t a r t i s tarp
Lietuvos valstybinės geodezijos
tarnybos ir JAV Gynybos depar
tamento Gynybos kartografa
vimo agentūros. Beveik metus
rengtą dokumentą savo para
šais patvirtino Geodezijos tar
nybos direktorius Zenonas Ku
metaitis ir JAV agentūros vice
direktorius Charles D. Hali.
Ši sutartis, kaip pasakė Zeno
nas Kumetaitis, turi didelę poli
t i n ę reikšmę. ,,Ji sudarys
technines prielaidas Lietuvai
greičiau integruotis į NATO
saugumo sistemą — NATO na
riams privalomi griežti uni
fikuoti s t a n d a r t a i " , sakė
Kumetaitis.
Nauji Lietuvos kartografiniai
žemėlapiai bus rengiami nebe
pagal sovietinę, o pagal NATO
standartų sistemą. Kumetaitis
taip pat akcentavo, jog sutartis
padės mūsų šalies specialistams
greičiau įsisavinti praktiškai
naujas darbų rūšis: jūrinių ir
aeronautinių žemėlapių sudary
mą.

1992 ir 1993 metais Gedimino
Vagnorius ir Bronislovo Lubio
vyriausybės tris kartus svarstė
bei priiminėjo nutarimus dėl
ekonominių zonų steigimo, buvo
paruoštas ir laisvųjų ekonomi
nių zonų įstatymo projektas.
Paskutiniuoju Adolfo Šleževi
čiaus vyriausybės sprendimu
visi ankstesni nutarimai neteko
galios, o įstatymas pradedamas
ruošti iš naujo.
Naujosios komisijos pirminin
kas, Ekonomikos ministerijos
makroekonominio reguliavimo
ir balansų departamento direk
torius Gediminas Miškinis pasa
kė, jog dabar bus kuriamas
abstraktesnis įstatymas, numa
tantis tik bendras zonų kūrimo
sąlygas. Prieita išvados, kad
Lietuvoje reikia įkurti 4-5
laisvas ekonomines zonas, kurių
investiciniai projektai labai skir
sis vienas nuo kito. Todėl anks

tesnis detalus įstatymo projek
tas pasirodė esąs netinkamas.
Naujajai ekonominių zonų
koncepcijai atsirasti padėjo per
nykštis prezidento Algirdo Bra
zausko ir Lietuvos verslininkų
vizitas į Kiniją.
Laisvąsias ekonomines zonas
numatoma įkurti Klaipėdos
uosto, Zoknių ir Karmėlavos ae
rodromų bei Vilniaus „Šiaurės
miestelio" teritorijose. Pasak
G. Miškinio, tai reikia padaryti
kuo greičiau, ypač Klaipėdoje,
nes ekonomiškai laisvi Kalinin
grado ar kiti kaimyniniai uos
tai netrukus perims didžiąją
krovinių dalį.
Laisvųjų ekonominių zonų kū
rimu Lietuvoje suinteresuoti
labai daug Vakarų investuotojų.
Pavyzdžiui, vien Šiauliuose
norą įdėti savo kapitalą pareiš
kė apie 100 užsienio firmų. Ma
noma, kad į vienos tokios zonos
sukūrimą reikėtų investuoti
nuo pusės iki vieno bilijono
dolerių.

Britanijos lietuviai aiškina
Lietuvos NATO narystės
prašymą
Daugelis Didžiosios Britanijos
Londonas, sausio 12 d. (Elta)
— Lietuvos prezidento Algirdo masinės informacijos priemonių
Brazausko pareiškimas dėl įsto komentatorių savo išvadose
jimo į NATO ir Lech Walęsos nerodo entuziazmo dėl Vidurio
kritiškas pareiškimas dėl prog ir Rytų Europos valstybių
ramos „Partnerystė vardan siekių įstoti ) NATO.
taikos", kitų Rytų Europos Esant tokiems nepalankiems
politikų pareiškimai sukėlė Lietuvai ir kitoms Rytų Eu
daug komentarų ir diskusijų Di ropos šalims vertinimams. Lon
džiosios Britanijos spaudoje, done esančių Baltų Tarybos ir
Didžiosios Britanijos Lietuvių
televizijoje ir radijuje.
Lietuvos ambasados Londone Sąjungos pirmininkai nusiuntė
atstovas Antanas Nesavas buvo memorandumą Didžiosios Bri
pakviestas į BBC televiziją ir tanijos ministrui pirmininkui
BBC World service. dalyvavo John Major. Lietuvių Sąjungos
vakaro naujienų programoje su pirmininkas Jaras Alkis savo
komentarais. Jo straipsnis dė! laiške ragino Didžiosios Bri
narystės NATO buvo viename tanijos ministrą pirmininką ir
iš didžiausių šalies dienraščių jo vyriausybę paremti Lietuvos
siekį įstoti į NATO.
„The Independent".
Dienraštyje „The Times"
rašoma, kad Vakarų Europos
— Lietuvos Finansų minis
valstybės — NATO narės neturi terijos duomenimis, per 1992-93
galimybių priimti naujų narių, metus užsienio bankai skyrė
kurie negalės įvykdyti jiems Lietuvai beveik pusę bilijono
pavestų NA'K) nario įsiparei dolerių paskoių Iki šių metų
gojimų ir neturi pakankamai sausio 18 d. jų panaudota dau
ekonominių resursų organizuo giau nei pusė — beveik 255 mili
ti šiuolaikinę gynybos sistemą. jonai dolerių. (AGEP)

Aukštas JAV administracijos
pareigūnas vėliau papildė vals
tybės sekretoriaus pasisaky
mus, paaiškindamas, kad Beidžingas suvedžiojo Washingtoną. Pavyzdžiui, kai Kinija
prieš kelis mėnesius pranešė,
kad paleido iš kalėjimų visus.
kurie buvo suimti 1989 m. de
monstracijų už demokratiją
metu Tiananmen aikštėje, jie
nepaminėjo tų, kurie buvo per
kelti į kalėjimus kitur, nei
Beidžinge.
Nors prekybos derybose su Ki
nija figūruoja ir kiti reikalai,
liečiantys ne tik bendrus preky
binius klausimus, bet ir ginklų
pardavimą kitoms šalims, pa
lankiausio prekybinio statuso
atnaujinimas priklauso išimti
nai nuo žymios pažangos žmo
gaus teisių srityje. Tačiau,
kadangi šio statuso panaikini
mas Kinijai neigiamai paveiktų
ir JAV įmones, prekiaujančias
su Kinija, JAV administracija
deda visas pastangas, bandy
dama įtikinti Kiniją imtis
konkrečių veiksmų, kad palan
kiausias statusas būtų atnau
jintas.

prezidentui Clinton rūpimus
dalykus žmogaus teisių atžvilS111JAV jau pataikavo Kinijai ki
tu, neplačiai žinomu reikalu:
davė leidimą Kinijai pakelti tris
komercinius palydovus — sateli
tus. JAV buvo uždraudusi Kini
jai kelti satelitus po to, kai JAV
žvalgyba susekė, kad Kinija
Pakistanui pardavė techniką, ir
dalis M-ll raketoms, tuo pažeis
dama tarptautinius susitari
mus. Tas uždraudimas sustabdė
maždaug 1 bilijono dol. vertės
aukštos technologijos JAV
įmonių prekybą su Kinija. JAV,
uždrausdama bendradarbia
vimą su Kinija, ruošiant šiuos sa
telitus, sakė, kad to reikalauja
JAV įstatymai.
JAV teisininkai jau kitaip
aiškina įstatymą
Lapkričio mėnesį, prieš pat
prezidento Clinton susitikimą
su Kinijos prezidentu, JAV Na
cionalinio Saugumo Taryba taip
pat patvirtino nutarimą pratęsti
uždraudimą, nebent Kinija pasi
rašys formalų susitarimą laiky
tis tarptautinės ginklų prekybos
sutarties nurodymų.
Bet pastaruoju metu JAV Bal
tųjų rūmų teisininkai sėkmin
gai išargumentavo daug lais
vesnę to JAV įstatymo inter
pretaciją, kuri leido Kinijai
iškelti satelitus.
Kad Amerika ryžtasi žūt būt
palengvinti Kinijai prekybos
lengvatų atnaujinimą rodo ir
tai. kad sekr. Christopher ne
bekels nei JAV klausimų dėl
Kinijos noro parduoti Iranui
atominę elektrinę. Bet šiuo klau
simu dar bus diskutuojama JAV
administracijoje šią savaitę.

Brazauskas pasiuntė
užuojautą į
Los Angeles

Vilnius, sausio 19 d. — Lietu
vos prezidentas Algirdas Bra
zauskas pasiuntė užuojautos
laišką Lietuvos garbės konsului
Vytautui Čekanauskui, pareiš
kiant} užuojautą „visiems Los
Angeles gyvenantiems lietuvių
kilmės amerikiečiams ir Lietu
vos Respublikos piliečiams,
kuriuos palietė didelė nelaimė
JAV švelnina pozicija
— žemės drebėjimas".
Prezidentas taip pat pasiuntė
Bandydamas sušvelninti de užuojautos telegramą Los Ange
rybinį klimatą, sekr. Christo les merui ir miesto vadovams,
pher nepakartojo anksčiau pa kurioje prisiminė savo viešnagę
darytų įspėjimų, kad Kinija Los Angelėje pernai, pareiškė
turinti padaryti žymią pažangą liūdesį dėl žuvusiųjų ir palin
žmogaus teisių srityje, o ne tik kėjo ištvermes rūpinantis nu
minimalius žingsnelius pasku kentėjusiais ir atsistatant.
tinį momentą. W. Christopher
taip pat nekartos aštrios kriti
kos Kinijai, kuri buvo pareikšta
JAV Valstybės departamento
— Ignalinos Atominėje Elek
pranešime dėl žmogaus teisių trinėje išaiškinta priežastis,
vykdymo pasaulyje, kuris bus kodėl ten padidėjo radioaktyvus
pasiustas JAV Kongreso na fonas. Reaktorius buvo sustab
riams šią savaitę.
dytas dar sausio 18 d., o dabar
Kinija neseniai pranešė, kad jam atvėsus, surastas 10 cm
paleido du tibetiečius disidentus plyšys viename iš vamzdžių.
ir praėjusią savaitę pasakė, kad Radiacija padidėjusi 5%-7%.
leis tarptautinių įstaigų muitų Numatoma suremontuoti ir vėl
inspektoriams lankytis kalėji įjungti reaktorių po 4-5 dienų.
muose, tikrinti, kad kalinių dar (AGEP)
bu pagaminti gaminiai nebūtų
eksportuojami į JAV. Kinija
KALENDORIUS
taip pat pradėjo derybas su Rau
donuoju Kryžium dėl leidimo
Sausio 25 d.: Šv. apašt.
šiai įstaigai lankytis kalė
Pauliaus
atsivertimas; Anani
jimuose. Pagaliau, pats Kinijos
prezidentas Jiang Žemin sausio Jas, Agapė, Viltenis, Žiede.
15 d. užtikrino, kad Kinija
Sausio 26 d.: Timotiejus ir Tidėsianti pastangas patenkinti tas; Paulė, Rimantas, Vėjūnė.

Sąmonėjimas y r a s u d ė t i n g a s
vyksmas, k a d a n g i jis y r a įtako
j a m a s daugybės j u s l i n i ų patir
čių, kurios p l a u k i a iš visų vaiko
psichės sričių. Žinant, k a d patir
tys t u r i įtakos į sąmonėjimo
vyksmą, svarbu s u d a r y t i k u o
palankiausias sąlygas vaiko
vystymuisi. J u k ir g e r i a u s i a
sėkla, stokojant reikalingų
sąlygų, neišleis s t i p r a u s daigo
nei šaknų. K a i p nuo sąlygų pri
klauso daigo s o d r u m a s , a u g a l o
stiprumas, žiedo p a t r a u k l u m a s
ir vaisiaus b r a n d u m a s , lygiai
taip p a t nuo sąlygų kokybiškumo, priklauso k ū d i k i o ir vai
ko sąmonėjimo i n t e n s y v u m a s ir
įsigyto sąmoningumo kokybiškumas.

DRAUGAS, antradienis, 1994 m. sausio mėn. 25 d.

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
KODĖL ŽMOGUS TAMPA
ALKOHOLIKU?
D. D E G Ė S Y S , M.D.

Niekas netampa alkoholiku, kad gautų norimą efektą. Duo
negerdamas alkoholio, bet alko dant anesteziją operacijos metu,
holis ne visus vienodai veikia. alkoholikui reikia duoti beveik
Vieni, kad ir d a u g geria, ne dvigubai daugiau vaistų, kad jis
t a m p a alkoholikais, o kiti. k a d užmigtų.
Alkoholiko tolerancija alko
ir mažiau gerdami, jais tampa.
Sąlygos, įgalinančios individą
Todėl ir kyla klausimas: kodėl holiui visada būna didesnė negu
išvystyti
teigiamą sąmoningu
kitų, nealkoholikų. Jis, išgėręs
t a i p yra?
mą:
Pirmas žinomas ir istorijoje pirmą stiklą, jokio efekto nejau
a. pačių tėvų s ą m o n i n g u m a s
aprašytas alkoholikas buvo Per čia, todėl ir pradeda gerti dau
šiuo
opiu k l a u s i m u . T i k ė j i m a s ,
sijos k a r a l i u s , C a n b y s e s , giau, kad pajustų alkoholio vei
kad inertiškame kūdikėlyje y r a
gyvenęs 6 šimtmetyje prieš kimą. Alkoholizmo ligai išsi
psichinis
veiklumas, kuris jau
Kristų. Netolimoje praeityje vystyti užtrunka apie 5-7 metus.
reiškiasi
prieš
gimimą. K ū d i k i s
buvo manoma, kad alkoholikais Per tą laiką geriantysis pereina
— gimęs a r n e g i m ę s — y r a rei
t a m p a tie žmonės, kurie t u r i ištisą eilę gėrimo etapų. Pir
kalingas tėvų meilės, k a d psi
vadinamąją alkoholiko asmeny m i a u s i a padidėja alkoholio
chinis veiklumas - sąmonėjimas
bę, būtent, turintieji asmeninių vartojimas. Vėliau geriantysis
- galėtų normaliai v y k t i ;
asmuo
vis
daugiau
pradeda
t r ū k u m ų , nepajėgiantieji tole
ruoti gyvenimo sunkumų ir dalyvauti pobūviuose, kuriuose Svečiai iš Lietuvos Michigan universitete, Ann Arbor. Iš kairės: prof. dr.
b. motina niekam neperleidžia
nepakeliantieji kritikos. Deja. vartojamas alkoholis. Pradeda Aleksandras Kriščiūnas, Nerijus Lukasevičius ir Vilija Drulytė.
savo motiniškųjų pareigų. Ypač
tokia nuomonė nėra paremta gerti pasislėpęs, gavęs alko
vaikui t a i s v a r b u p i r m a i s i a i s
faktais. Charakterio savybės holio, jį geria dideliais gurkš
trejais gyvenimo m e t a i s , k a d a
niais.
Organizmo
a
t
s
p
a
r
u
m
a
s
nepadaro žmogaus alkoholiku.
vyksta dvasios į s i k ū n i j i m a s ir
Alkoholizmas yra liga, pasireiš a l k o h o l i u i p a d i d ė j a , t o d ė l
DOMICĖLĖ PETRUTYTĖ
prisitaikymas prie naujų gyve
kianti kepenų nepajėgumu oksi geriantysis vartoja jo daugiau,
nimo sąlygų;
d
e
d
a
formuotis
teigiamiems
Aną
kartą
kalbėjome
apie
d
u
kad
gautų
tokj
pat
efektą.
Gė
duoti alkoholį normalia oksida
c. taiki, rami n a m ų atmosfera,
metu
a t s i r a n d a naujagimius: žmogaus vaiką ir asmenybės bruožams, o blogos kurioje sėkmingai b r ę s t a gero
cijos eiga. Normalia alkoholio r i m o
oksidacijos eiga apie 8 5 ^ krau- užsimiršimo periodai (black gyvulių jauniklį ir kuo juodu sudaro įvairias problemas as sios emocijos. T a i p p a t labai
juje esančio alkoholio kepenyse outs). Dar vėliau prasideda fi skiriasi. Nepaisant skirtumo pa menybės formavimosi eigoje.
reikalinga t v a r k a . T e n , k u r
Kai kalbama apie sąmonę ir nėra tvarkos, nesiliauja į k y r u s
esančių enzymų b ū n a suskal ziologiniai ir psichologiniai sirodė, kad tuoj po gimtuvių abi
fizinis šios būtybės y r a nesąmoningos. sąmoningumą — visuomet gal vaiko irzlumas ir v e r k s m a s .
d o m a į vandenį ir anglies p a k i t i m a i , a t s i r a n d a
dvideginį. Dalis alkoholio iš noras gerti alkoholį, lygiai kaip Nors gimęs kūdikis ir neturi vojama tik apie suaugusius Todėl ir vaiko sąmonėjimas
kūno būna pašalinama per plau ištroškęs žmogus turi atsigerti sąmonės (kaip gyvuliukas t u r i žmones, lyg t a i būtų tik suau- vyksta pažymėtas k a n č i a , ne
čius, inkstus ir prakaito liaukas. kokio nors skysčio. Po kelių instinktą), bet jis turi galimybę gėlių privilegija. Vargu, k a m pasitenkinimu, n e a p y k a n t a ap
Alkoholiko kepenyse, dėl oksi stikliukų jis pasidaro irzlus, s ą m o n ė t i ir tapti sąmoningu nors dingteli mintis, o iš k u r , linkai ir žmonėms. T a i p ir susi
kada ir kokiu būdu pas suaugėlį formuoja žmoguje n a i k i n a m o j i
n e s u k a l b a m a s . žmogumi.
duojančių enzymų trūkumo, ar p i k t a s ir
Šiandien ir pratęsime pokalbį , , a t s i r a n d a " sąmoningumas? dvasia;
ba jų defekto, alkoholį skaldant. Pasiekęs šį laipsnį, geriantis
apie
sąmonę ir reikalingas są Šiandien, kai vyksta toks baisus
pasidaro pašaliniai cheminiai asmuo praranda alkoholio nor
d. labai svarbi sąlyga, k a d
junginiai, pavyzdžiui, padidin mos sąvoką ir toliau egzistuoti lygas bei aplinką, kad tas pum žmonių pakrikimas, labai rei
kūdikis
j a u s t ų s i esąs laisvas, o
t a s kiekis acetaldehido, butane- k a i p proginis gėrėjas (,.sočiai p u r a s galėtų normaliai išsivys kėtų visiems susimąstyti, o
n e s nuo jų ne „ į k a l i n t a s " . Kol t u r i m e
diolo
bei
propanediolo. drinker") nebegali. Norėdamas tyti ir pražysti gražiu žiedu, va labiausiai tėvams,
1
(ypač
motinos
priklauso
svei lovytes, p a n a š i a s į kalėjimus,
Butanediolas ir propanediolas išvengti liūdno galo. jis turi at dinamu sąmoningumu.
Sąmonė y r a tikrovės atsis kas, normalu? vaiko sąmonėji tai b e n t t a d a , k a i , k ū d i k i s
y r a randami t i k alkoholikų sisakyti alkoholio, o, jeigu
nemiega, guldykime jį kniūbs
kraujuje. bet jų funkcija nėra nenustoja, pereina į chroniško pindėjimo vyksmas žmogaus mas.
čią
a n t kilimuko, p a t i e s t o a n t
Reikia žinoti, kad sąmonėji
žinoma. Acetaldehido pertek alkoholizmo fazę, kuri ilgai smegenyse. Šis vyksmas (ar
grindų.
Tokioje padėtyje kūdikis
lius, patekęs į kraują ir nuneš nesitęsia. Prasideda gėrimas iš ba procesas) apima visas psichi m a s prasideda ne kūdikiui gi
jausis, esąs laisvas „pilietis",
t a s į smegenis, smegenų ląs ryto ir geriama kelias dienas iš nes veiklos formas ir sąlygoja mus, bet daug anksčiau — žmo
galėdamas r i n k t i t i k r u s įspū
telėse susijungia su t e n esančiu eilės. Pradeda darytis įžūlus, žmogaus veiklą. Sąmonės dėka giškai būtybei tebegyvenant
džius, k u r i e , a t s i s p i n d ė d a m i
dopaminu. Dėl šio susijungimo triukšmingas, mušeika. Pra žmogus orientuojasi laike, jį įsčiose. Dr. S. Montanaro (gydy
smegenyse, k u r s pozityvią
susidaro nauja cheminė medžia deda keisti darbo ir gyvenimo supančioje aplinkoje ir daro toja, psichiatrė, pedagogė) tvir
t i n a , jog gimęs kūdikis turi sąmonę.
ga
tetrahydroisoquinolinas, būdą ir prisiekinėja, kad j i s sprendimus.
Tėvai turi žinoti, k a d jų
Sąmoningumas — sugebėji didelę patirtį. Tai reiškia, k a d
žymimas raidėmis T1Q. kuris pradės gyvenimą iš naujo. Pra
sūnaus ar dukters asmenybės
savo veikimu p r i m e n a heroiną deda slėpti degtinės butelius, mas kritiškai vertinti save ir naujagimio smegenyse j a u y r a
kokybė labai p r i k l a u s o n u o jų
bei morfiną. T I Q įtakoje žmo atsparumas alkoholiui suma gyvenimo reiškinius. Jis susi užregistruota daug patirčių. To
pačių turimų žinių apie dvasinę
g a u s nuotaika pagerėja, rūpes žėja. Vėliau susidaro kepenų formuoja iš daugybės įvairiarū limesnė pozityvi sąmonėjimo ei
vaiko higieną ir metodą k a i p ją
čiai sumažėja ir atsiranda noras cirozė, širdies r a u m e n s ir sme šių — gerų ir blogų — patirčių, ga priklausys nuo turimų patir
t a i k y t i k a s d i e n i n i a m e gyveni
gerti daugiau alkoholio. TIQ genų atrofija, širdies korona k u r i o s y r a užregistruojamos čių kokybės. Tai svarbu žinoti
me su vaiku.
junginys randamas šlapime, bet rinių indų n e p a k a n k a m u m a s , smegenyse. Geros patirtys pa motinoms.
tik pas alkoholikus. Kadangi sutrinka širdies ritmas ir anks
TIQ organizmą veikia panašiai tyva mirtis n u t r a u k i a alkoholi
k a i p heroinas bei morfijus, tai ko gyvenimą. Studijos taip p a t
k ū n a s prie jo į p r a n t a ir atsi rodo, kad chroniškas alkoholiz
r a n d a noras vis daugiau ir dau m a s d i d i n a r i z i k ą į v a i r i ų
giau gerti alkoholį. Žiurkės. o r g a n ų vėžio i š s i v y s t y m u i .
įpratintos prie TTQ. visada mie Alkoholiko gyvenimas b ū n a
liau pasirenka gerti alkoholį. apie 15 metų trumpesnis. Alko
holizmo gydymas nėra sėkmin
negu vandeni.
gas. Pagyja tik apie 5% ir tik tie,
Šis kepenų defektas skaldyti
kurie patys supranta, kad jie
alkoholį yra paveldimas.
y
r a alkoholikai ir nori pagyti.
Anksčiau buvo galvojama, kad
1988 metais pravesta studija
n e paveldėjimas, bet tėvų pavyz
parodė,
k a d 5% vidurinių mo
d y s bei šeimos socialinės ir psi
kyklų
mokinių
geria alkoholį
chologinės problemos prisideda
kas dieną. Jungtinėse Amerikos
prie alkoholizmo išsivystymo,
Valstijose yra apie 10.6 milijono
tačiau statistiniai duomenys
alkoholikų ir apie 7 milijonai
rodo, kad alkoholizmo liga yra
mėgstančių išgerti tiek, kad jie
paveldima. Danijoje alko
dažnai tampa eismo nelaimių
holizmo t y r i n ė t o j a s Donald
aukomis. Iš 47,500 kas metai at
Goodwin darė statistiką vyrų,
sitinkančių mirtinų eismo
k u r i e , maži b ū d a m i , b u v o
nelaimių 50% atvejų b ū n a
įsūnyti šeimų, mažai geriančių
kaltas alkoholis.
alkoholio. Iš j ų alkoholikais
Nors nauji tyrimai ir rodo,
tapo tris k a r t u s daugiau tų,
kad maži alkoholio kiekiai, ne
kurių tikrieji tėvai buvo
VVhal drfloranca don ii maht ttifll luflhanaa Maa
daugiau kaip 3 uncijos degtinės
alkoholikai ir j ų alkoholizmas
mortj wmmrwoonm omsnaBons wwn •ny uuw
dienoje, prisideda prie širdies
išsivystė ankstyvesniame am
sngt* a*tr»? Or M avary 40 saconds a
Lufthansa planą tataa* C* or landa in om of 180
koronarinių indų sveika
žiuje, negu j ų tikrųjų tėvų.
crtm around Iha worW* Thej potrtf * thrt o»«af fria
]MQ avary aRparianca wlm\ avary aavatac «WTI
tingumo, bet alkoholį gerti k a s
1985 metais Anglijoje praves
evfjry comar oi iha wortd. has holpad ua
dieną ne visiems y r a patartina,
t a studija parodė, kad 75% gydy
undaraland you w»va comatoknowcta*uras
and cutloms trorn around Iha ojlobv Al otisjt
nes asmenys, linkę į alkoho
t ų alkoholikų vartojo d a r ir
to he^> ipou laal ai hoina 4NHrfMh$n* on tha
lizmą, gali tapti alkoholikais.
narkotikus a r b a k i t u s panašiai
ofound, and m tha «vt Evan ai many Cffaa wa
aonif^io.youiindaUjlffa»nMOr*wrRao>to
veikiančius vaistus. Pomėgis
sarva y^jur naads Espartanca Naa M H B M H
and vvofatMaai n s a dMaranoa that s hatped ua
tokiems vaistams bei chemi
roaMs fnandt iwth B w>orid hjl of tra^šanv
•
kalams yra v a d i n a m a s „chemiAnd ihat can nvitao fhtt bag vvorid tval vary
amlindead
• P o e t a s A n t a n a s Bara
cal dependency". K a i kuriems
n a u s k a s gimė 1835 m. sausio
vaistams alkoholikas turi padi
17 d. Anykščiuose. Vėliau savo
d i n t a toleranciją, pavyzdžiui,
A passion for perfection'
gimtinės vardą j i s įamžino
alkoholikui reikia imti daugiau
poemoje „Anykščių šilelis".
valiumo, libriumo arba kokaino,
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gimus difteritu. Manoma, kad ši
liga atnešama iš Rusijos ir
Sausio pradžioje Vilniuje dif Ukrainos. Visi žmonės, sulaukę
t e r i t u m i r ė 42 metų amžiaus 30 ir daugiau metų, raginami
vyras. Tai pirma mirtis nuo dif skiepytis nuo difterito.
terito p e r pastaruosius du
d e š i m t m e č i u s , k a i p praneša
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
Lietuvos imunizacijos centras
DR. PAUL KNEPPER
Vilniuje.
MIRĖ DIFTERITU

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
166 E. Superlor, SuKo 4 0 2
Valandos pagal susitarimą
M
-(1-312)337-1265

Praėjusiais metais gydytojai
u ž r e g i s t r a v o aštuonis susirDR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS
CHIRURGĖ PODIATRĖ
Carrozza Foot Clinic
3918 W. 63 St.
Chicago, IL
Tai. 312-284-2535
Pirmd., antrd., ketvd.
1 v. p.p.—7 v.v.
Šeštd. 9 v.r—12
Valandos susitarus

Kab.tol.(312) 471-3300
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kodzle Ava.,
Chicago, III. 60052
Cardlac Dlagnosls, Ltd.
Marquatt« Modlcal BuIMtng
6132 S . Kadzle
Chicago. IL 60629
Tai. ( 3 1 2 ) 4 3 6 - 7 7 0 0

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA
7915 W. 171»t
Tintoy Park, IL 60477
(708)614-6871
Valandos pagal susitarimą

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D

K a b . 312-735-4477;
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581

Namų (708) 584-5527

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINES LIGOS
CRAVVFORD MED4CAL BUILDING
6 4 4 9 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 9S St Tol. (709) 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 Sestd. 9 v r -12 v p p
6132 S. K*dzi« Av«.. Chicago
(312) 778-99M arba (312) 4M-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 S t , Chicago. IL
T a i . (312) 476-2112
9525 S 79th Ave Hickory Hills. IL
T a i . (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą
T a i . kablnato Ir buto: (708)652-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50tb Ava., Cicaro
Kasdien 1 iki 8 v v
išskyrus trec šešt 12 iki i vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5635 S . Pulaakl Rd.. Chicago. IL
T a i . 312-585-1955
172 Schlllar S t , Elmhurtt, IL 60126

708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tei 704-834-1120

DR. a . LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
24S4 W. 7 1 at Straat
(312) 434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7

širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kodzia, Chicago, III.
Tai. (312) 925-2670
1185 Dundaa A v a . , Elgln, III. 60120
Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Robarta R d . , Hlckory Hllls, IL
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave
Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometnstas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis. pntai'to akinius
2618 W . 71at St.
Tai. ( 3 1 2 ) 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai pagal susitarimą
Palos Vlaion Cantar, 7152 W. 127th St.
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v.
Tai. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla
Vai antr 2-4 v p.p ir ketv 2-5 v. p.p.
šeštd pagal susitarimą
Vaitai apmokami Medicare
Kablnato t a i . (312) 776-2880
Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir
Palos Commumty ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.CJ
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ava. (pne Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755
ARAS ŽLIOBA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarttan M a l t a i CantarNa^#cvfH# vsfvtpua
1020 E. Oaden Ava., Solta 3 1 0 ,
Naaarvllle IL 60663
Tai. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą

K a b . lot. ( 3 1 2 ) 585-0346;
* • « . (312) 779-5533

Kab. lai. (1-312) 886-3166

DR. FRANCIS MAŽEIKA

DR. PETRAS ŽUOSA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W . 63rd St.
Vai pagat susitarimą pirm ir ketv 12-4
6 9. antr 1?6. penkt 10 1? 1 6

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6746 W e * l 63rd Straat
Vai pirm. antr. ketv ir penkt 3-6:
Šeštadieniais pagal susitarimą

Namtt ( 7 0 6 ) 381-3772

Metai Socialinės tarybos
atkarpai
„Draugui" naujose rankose
atsiradus, buvo pradėta ieškoti
būdų, kaip jį pagyvinti, padaryti
įdomesniu ir patrauklesniu.Tad
atsirado keletas naujų skilčių,
kurios pasirodė populiarios ir
patraukė skaitytojų dėmesį.
Viena tokių — tai Socialinės
tarybos atkarpa „Draugo"
šeštadieninėse laidose. Jeigu ji
pasidarė patraukli, tai yra dvie
jų Socialinės tarybos darbuotojų
nuopelnas, būtent: Birutės Ja
saitienės, Socialinės tarybos
pirm. ir Aldonos Šmulkštienės.
Iš pradžių buvo galvojama
turėti tik mėnesinį skyrių.
Kuomet man pasakė, kad bus
einama prie savaitinio, nusi
gandau. Gavojau, iš kur bus
galima tiek medžiagos gauti ir
kas ją parengs. Mat galvojau
apie standartinę socialinę
veiklą.
Bet socialinės darbuotojos į
viską daug platesniu žvilgsniu
žiūrėjo. Net nustebau, kuomet
savaitę po savaitės vis naujos ir
aktualios temos buvo gvildena
mos. Pasirodo, kad gyvenimas ir
žmogaus reikalai yra daugiau
komplikuoti, negu paviršu
tiniškai atrodo. Daug, kas buvo
anksčiau labai lengva ir aišku,
senatvėje pasidaro sudėtinga.
Ypač mūsų žmonėms, kurie
anglų kalbos nebuvo gerai
apvaldę. Tad senatvėje ir pa
prasčiausią formą užpildyti,
pasidaro labai sunku ir beveik
neįmanoma. Taip pat pensi
ninkams, ypač turintiems
mažesnes pajamas, yra įvairių
lengvatų ir galimybių iš mies
to, valstijos ar federalinės
valdžios paramą gauti. Tik,
žinoma, visas tas galimybes
reikia žinoti ir tuomet jomis
pasinaudoti. Socialinės tarybos
tarnautojos su tais klausimais
yra susipažinusios ir interesan
tams noriai padeda.

sakė ir nenurodė, kur reikalui
esant, būtų galima kreiptis.
Dabar tie reikalai yra ryškiai
pasikeitę, niekas nebegali skųs
tis, kad trūksta informacijos.
Dabar ne tik Socialinėje tary
boje galima visus reikalus išsi
aiškinti, bet ir „Draugo" pus
lapiuose daugelis klausimų yra
išsamiai gvildenami.
Daugelis klausimų, kurie so
cialinėje skiltyje yra nagri
nėjami, tinka ne tik pensi
ninkams, bet ir kiekvienam, tą
skiltį skaitančiam. Įvairūs
asmens ar namų savisaugos
klausimai visiems yra vienodai
reikalingi, nes daugelis žmonių,
nors ir žino, bet yra apgavikų
apgaunami. Tenka skaityti, per
radiją ir iš žmonių girdėti, kaip
jie buvo apgauti: „Buvo švariai
apsirengę ir labai gražiai
kalbėjo, tad ir patikėjome". Turi
būti geležinė taisyklė, kad,
nepaisant, kaip atrodo —
niekam negalima tikėti. Socia
linės tarybos skiltyse ir yra ban
doma tai išaiškinti. Neužtenka
tik pasiskaityti, bet tas skiltis
reikėtų išsikirpti ir pasilaikyti,
kad, reikalui esant, būtų galima
pasinaudoti. Beveik visa tai,
kas šioje skiltyje rašoma,
galima rasti angliškoje spau
doje, kuri yra skirta vyresniųjų
ir socialiniams klausimams
nagrinėti. Bet kas iš mūsų tai
skaito?

Tad tam tikslui ir yra Socia
linė taryba ir ši „Draugo"
skiltis. Iki šiol rašiau tik apie
tai, kas yra naudinga vyresnio
amžiaus žmonėms. Bet tie,
kurie šią skiltį skaito, žino, kad
Socialinės tarybos veikla nesi
baigia vien tik vyresniųjų
reikalais. Su Lietuvos atsi
statymu ne tik atsivėrė su ja
ryšiai, bet ir visas Lietuvos
vargo srautas. Pasipylė laiškai
ir prašymai, reikalingi ir nerei
Yra žinoma, kad, palyginus su kalingi, su įvairiais pagalbos ir
kitomis mažumomis, mūsų paramos prašymais. Buvo
žmonės žymiai mažiau įvairio aišku, kad su mūsų ribotomis
mis lengvatomis pasinaudoja. galimybėmis kiauro maišo
Pirmiausia yra nežinojimas, o nebūtų įmanoma pripilti.
antra — lietuviškas nedrąsumas Reikėjo visą paramą centrali
ir kuklumas. Mūsų žmonės zuoti, kad būtų įmanoma kokią
mano, kad maisto kortelės arba nors kontrolę turėti. Negalint
lengvatos namų apšildymui yra visų patenkinti, pirmiausia
lyg išmalda. O save gerbiantys dėmesys buvo nukreiptas į tuos,
žmonės nieko bendro su išmal kurie daugiausia yra jos reika
domis nenori turėti. Tuo tarpu lingi. Savaime aišku, kad tai
kitos mažumos į tai visai kitokį yra nelaimingi Lietuvos vaikai.
požiūrį turi. Jie tai laiko savo Kuomet yra kalbama apie
privilegija, o ne išmalda. Tai yra vaikus, tai paliečia kiekvieno
galbūt ir dėl to, kad mūsų žmogaus jausmus. Iš to ir
žmonėms trūko informacijos. išsivystė „Lietuvos vaikų
Kol nebuvo veikiančios Sociali viltis". Ši „Draugo" skiltis, taip
nės tarybos, tai į mūsų žmones pat prisidėjo prie to, kad šis
buvo žiūrima, kaip į „pinigų pagalbos planas išaugo į tokią
maišiukus", kurie turėjo tik į plačią apimtį.
visas puses duoti. Niekas nepa
Juozas Žygas

AR ISTORIJA
NESIKARTOJA?
IGNAS MEDŽIUKAS
Lietuva nori įstoti į NATO
Lietuva, atstačiusi savo nepri
klausomybę, tapo suverenine
valstybe, tvarkanti savo vidaus
ir užsienio reikalus. Būdama
demokratinė respublika, kurios
valios reiškėją yra pati tauta, ji
gali įsijungti į tarptautinę bend
ruomenę, Jungtines Tautas, Eu
ropos Bendruomenę ir kitus jun
ginius, jeigu jai atrodo nau
dinga.
Neseniai Lietuvos seimui
pritarus, Valstybės prezidentas
kreipėsi į NATO (Šiaurės Atlan
to Pakto Organizaciją), pareikš
damas norą įsijungti į šią or
ganizaciją, nes neofašistas Vla
dimiras Zirinovskis su savo rė
mėjais ėmė grasinti pasaulio
taikai. Rusijos Federacijos pre
zidentas B. Jelcinas pasmerkė
Lietuvos norą įsijungti į NATO.
Jo atstovas Viačeslav L. Kostikov pareiškė, kad pratęsimas
Šiaurės Atlanto Pakto Orga
nizacijos prie Rusijos ribų išpro
vokuotų rusų negatyvią reak
ciją, sukeltų gyventojų ir ka
riuomenės nepageidaujamas
nuotaikas, ypač šiuo metu, kada
Zirinovskis su jo bendramin
čiais, išrinktas į parlamentą,
pasiryžęs smurtu atstatyti Rusi
jos imperiją.
B. Jelcinas baiminasi, kad
NATO plėsdamasis gali toje
geografinėje srityje sukelti
politinį ir karinį nepastovumą,
kuris gali turėti reikšmės visam
pasauliui.
„Taikos partnerystė"

tartų keliams, vedantiems į
Europos saugumo sistemą. Gra
čiovas pareiškė, kad su NATO
Rusija jau bendradarbiauja.
Tuo klausimu Vakarams pa
lankus Rusijos užsienio reikalų
ministras Andriejus V. Kozyrev,
pritariąs ..Partnerystei už taiką",
nors kai kurie Kremliaus pa
reigūnai ją vadina „NATO, tik
kitu vardu".
„Partnerystė už taiką" yra pir
mas žingsnis įsijungti į pra
plėstą NATO centrinės Europos
tautoms", — pasakė Andriejus V.
Kortunov, JAV ir Kanados In
stituto Maskvoje bendradarbis
ir neformalus prezidento B. Jel
cino patarėjas.
Neprižada NATO pagalbos
NATO planas mėgina iš
vengti Rytų Vakarų išskyrimo,
leidžiant šalinis prisijungti prie
Taikos partnerystės, bet greitai
neprižada NATO pagalbos už
puolimo atveju. Valstybė, norė
dama įsijungti į partnerystę,
turi parodyti įsipareigojimą de
mokratijai ir taikingu būdu
spręsti iškilusius ginčus, taip
pat civilinės valdžios kontrolę
karinėms jėgoms. Bet kai kurie
Jelcino patarėjai žvelgia į
NATO kaip sąmokslą Vakarų
imperializmo, — sako Kortunov.
Neseniai dienraštis „Los
Angeles Times" rašė, kad Lie
tuva, 3.7 mil. tauta, anksčiau
beveik 50 metų okupuota Sovie
tų Sąjungos, formaliai paprašė
įstoti nariu į NATO. Kitos Bal
tijos valstybės — Estija ir Lat
vija — pareiškė, kad jos irgi
paprašys priimamos į šią orga
nizaciją. Vengrija, Lenkija ir
Čekija taip pat siekia įstoti į
NATO, o Slovakija nori NATO
saugumo garantijų.
JAV prezidentas Bill Clinton
sausio 5 d. pareiškė, kad būtų
kritiška klaida, jei tuojau būtų
priimtos NATO nariais Rytų
Europos valstybės, nes tai
galėtų sukelti nesaugumo jaus
mus ir nacionalizmą buvusioje
Rusijoje. Bet jis kartu užtikrino
Lenkiją ir kitus buvusius Sovie
tų satelitus, JAV lieka įsiparei
gojusios dėl jų laisvės ir ekono
minio išvystymo, taigi partne
rystėje su Vakarais. Gi NATO
narystė esanti ateities klausi
mas.

Rusijos pareiškimas buvo
sušvelnintas JAV pareigūnų,
kurie remia Rytų Europos ir
Baltijos valstybių „Partnerystę
už taiką", kaip pakaitalą
NATO. Ši programa buvo su
kurta ir paskelbta, kad nura
mintų europiečių baimę ir ne
užgautų rusų.
Pasitraukęs iš pareigų, JAV
gynybos sekretorius Les Aspin,
telefonu kalbėdamas su Rusijos
gynybos ministru Pavelu S.
Gračiovu, Rusijai irgi pasiūlė
prisijungti prie programos už
taiką. Kaip L. Aspin pareiškė,
Gračiovas buvo susidomėjęs šia
programa, bet nieko aiškesnio
nepasakė apie Rusijos įsijungi
mą.
Rusijos gynybos ministerijos
Bijo Rusijos reakcijos
pareigūnas pareiškė, kad Gra
čiovas nėra linkęs pritarti
Kalbėdamas su žurnalistais,
išplėstam NATO, bet jis pri prez. B. Clinton nusakė pagrin
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— Kas čia darosi, Stasy? — nustebęs paklausė Vin
cas. — Ar jau ir mūsų kuopas likviduos? Juk sakė iš
tų dviejų kuopų pirmąją laidą išleis? Nejaugi kas nors
yra netvarkoj, kad viskas čia tarytum irsta, — pradėjo
Vincas klausinėti.
— Sunkų ką pasakyti. Niekas tikrų žinių neturi.
Mes darome tą, ką mums vyresnieji įsako. Eina gan
dai, kad tarp Plechavičiaus ir vokiečių vyksta nesu
tarimai. Gal ir yra karo mokyklos likvidavimo priežas
tys. Važiuosim, Vincai, namo, nepražūsim, kai reikės,
vėl sugrįšime.
Nemalonus jausmas pakuteno Vinco širdį. Vienas
sau pagalvojo: — „Nejau viskas tuo ir pasibaigs? Važia
vome pilni kilnių siekimų, palikome mokyklos suolą,
tikėjomės kažko, nejau viskas dings, kaip dūmas?" Ne,
Vincas dar netikėjo.
— Ei, Vincai! — pertraukė jo mintis Stasys. —
Galėsi man padėti rastinėje? Ryt bus daug darbo.
Tikrai žinau, daug vyrų norės išvažiuoti. Vienas
neįstengsiu visiems leidimų išrašyti ir, be to, turiu
daug kitų darbų. Tu gražiai rašai, bus įdomiau negu
čia.
— Mielai, Stasy, tik tas mano Durininkas, tikrai
jau yra ką nors numatęs, niekuomet nepalieka manės
ramybėje, jam aš visuomet reikalingas.
— Nesijaudink, ai pats ateisiu tavęs pasiimti.
Pasakysiu jam, kad tu esi man reikalingas ir viskas
Nuolatinis „Draugo" bendradarbis Juozaa Žygas su .Jone Liandzbergiene, bus tvarkoj. Jis man neprieštaraus. Galės pasirinkti
kitą, ten dar daug vyrų yra.
Lietuvoje rengiamos enciklopedijos apie išeivijos veikėjus, bendradarbe.

dus dėl buvusių Sovietų satelitų
priartėjimo prie Vakarų, nesu
keliant rūpesčių Rusijoje ir
Ukrainoje. Clinton susirūpinęs,
kad Rusija pasipriešins kiek
vienam NATO žingsniui, praplečiant ar įjungiant į šią or
ganizaciją naujus narius, kaip ji
piktai reagavo, Lietuvai papra
šius įstoti į NATO (ši organi
zacija buvo sukurta sulaikyti
sovietų ekspansiją). Lietuva pir
moji iš buvusių pajungtų Sovie
tų respublikų pareiškė norinti
būti priimta į 16 valstybių susi
vienijimą. „Mes nenorime tuo
jau pat 1994 m. pravesti naujos
linijos Europoje, kad žmonės,
kuriuos mes remiame, nesijaus
tų nesaugūs", — kalbėjo Clin
ton. Jis pažymėjo, kad Rusija
reiškia savo istorinę apsupimo
baimę ir Ukraina, politiškai ir
ekonomiškai silpna, dar tebe
turi atominius ginklus, o nacio
nalistai ima stipriai reikštis
buvusioj Sovietų sąjungoj.
Prezidentas Clinton piršo „Tai
kos partnerystę", kur visi nariai
įsipareigotų taikingai gyventi.
Jis užtikrino Rytų Europos
kraštus, kad jie nebus palikti
likimo valiai, kilus Rusijoje
ekspansijos pavojui, kartu pa
brėžė Amerikos įsipareigojimą
padėti Rusijai išvystyti de
mokratiją ir pravesti ekono
mines reformas.
Taikos partnerystė sukėlė
didelį kartelį tose valstybėse,
kurios siekė įstoti į NATO
nariais, imant dėmesin rusų
pretenzijas daryti tvarką ar
timame užsienyje ir neleisti
skriausti rusų tautybės žmonių.
Juk ne svetimos jėgos braunasi
į Rusijos teritoriją, bet rusai,
nepaisant, kokie jie būtų, grobia
svetimas žemes, šaukdami, kad
kiti juos supa. Tam gali patikėti
tik naivūs Vakarai.
Taikos partnerystė daugeliui
primena Jaltą, kai suvažiavę
trys didieji su savo štabais
padalino Europą. Iškilus klau
simui dėl Lenkijos, Stalinas
dėstė, kad Lenkija turi pereiti
į Sovietų sferą. Stalinui buvo
duota ko tik jis reikalavo, mo
tyvuodamas Sovietų Sąjungos
saugumu. Konferencija paskel
bė deklaraciją, kad naujoji pa
saulio tvarka po karo bus pa
remta demokratinėmis institu
cijomis, kad tautos, kurių suve
reninės teisės užgrobtos, jas
atgaus, ir savivalda bus atsta
tyta, kad kiekviena tauta turi
teisę pasirinkti savo valstybės
santvarką. Čia buvo deklaruo
jamas trijų didžiųjų pasiryžimas
grįsti pasaulio taiką teise, kad
visa tarnautų taikai, saugumui,
laisvei ir žmonijos gerovei. Bu
vome liudininkai, kas įvyko
patekusiems į sovietų sferą. Tai

Danutė Bindokienė

Ten gera, kur mūsų nėra

Praėjusi vasara Amerikos
vidurio vakarinėse srityse buvo
pati lietingiausia per 99 metus
(nuo to laiko, kaip pradėta kri
tulius registruoti). Ir ne vien
vidurio Amerikoje. Iowa, Illi
nois, Minnesota, South ir North
Dakota, Montana, Idaho vals
tijos kentėjo nuo lietaus per
tekliaus. Išsiliejusios upės,
įskaitant galingąją Mississippi,
užpylė potvyniais daugiau kaip
15 mil. akrų derlingiausių dir
vų su bebaigiančiais nokti pasė
liais. Negana to, rytiniuose
Amerikos pakraščiuose kovo
mėnesį per 4 dienas iškrito tiek
lietaus, kad sudarytų kiekį
vandens, per keturis mėnesius
nutekėjusio Niagaros kriokliu
žemyn.

prie kalno, lyg kokią pragaiš
tingą, viską naikinančią ka
riuomenę. Vidurio vakarų sritys
jautėsi gan saugios ir šiek tiek
pranašesnės: kaip gerai, kad
negyvename Kalifornijoje!
Žmonės pasirenka gyventi to
je ar kitoje vietoje dėl įvairių
priežasčių ir kiekvienas savo
pasirinkimą teisina: „Aš kitur
jokiu būdu nenorėčiau gyventi".
Kaliforniečiai negali įsivaiz
duoti, kaip galima iš viso egzis
tuoti, kai per parą iškrenta dvi
ar daugiau pėdų sniego; žmonės
Floridoje purtosi, vien pagalvoję
apie temperatūrą — 20 F, o tie,
kurie kenčia šaltį, tuoj
prisimena uraganą Andrew ar
kitus, kasmet sunaikinančius
Meksikos įlankos pakraščius.
Tačiau bene visiems, gyve
nantiems vietovėse, kur žemė
yra nepajudinama, baisiausia
katastrofa atrodo ta, kuri
neseniai ištiko Los Angeles
miestą. Žemės drebėjimas žmo
gaus pasąmonėje iššaukia
kažkokį neaptariamą siaubą,
tiesiog mitologinių prietarų
atbalsį. Matyti sugriautus
pastatus, „suraikytus" tvirtuo
sius greitkelius, išvartytus
baldus, sudaužytus stiklus ir
apstulbusius, benamius gyven
tojus yra neįsivaizduojamai
šiurpu, bet tuo pačiu ir įdomu.
Nemažiau visus stebina kaliforniečių pasiryžimas vėl atstatyti
sugriautus namus ir toliau
gyventi savo „rojuje" (iki kito
žemės drebėjimo).

Deja, Ramiojo vandenyno
pakraščiams lietaus nedaug
teko, todėl kasmetiniai gaisrai,
kilę ar sukelti Kalifornijoje,
buvo nuostolingesni, kaip
anksčiau, įsiveržė net į tirštai
gyvenamas vietas ir padarę
daug nuostolių.
Kas vakarą televizijos ekra
nuose matėme apsemtas Mis
sissippi ir kitų upių apylinkes,
o taip pat liepsnas, šokinė
jančias Kalifornijos kalnų šlai
tais, žygiuojančias nuo kalno

Galbūt gamtos nelaimės yra
lyg gimdymas. Jo metu moteris
kenčia, prisiekdinėdama, kad
niekuomet daugiau per „tokį
pragarą neis". Po kiek laiko
viskas pamirštama (kitaip žmo
nijos tęstinumas jau seniai būtų
užsibaigęs) ir lieka tik džiaugs
mas gimusiu kūdikiu. Nepai
sant, ką gamta šios planetos
gyventojams iškrečia, žmonės
blogybes greit pamiršta ir vėl kimba į gyvenimo kasdienybę,
lyg niekur nieko...

Nors čikagiečiai praėjusią sa
vaitę drebėjo nuo rekordinių šal
čių, kokių nėra buvę atme
namais laikais, retas tepasisakė, kad norėtų gyventi
šiltame klimate, ypač Kaliforni
joje. Los Angeles miestą ir
apylinkes supurtęs žemės drebė
jimas tetebuvo gyvas visų min
tyse. Jeigu negali pasitikėti
žemės pastovumu, tai kuo paga
liau gali pasitikėti?
Iš tikrųjų gamta pastaruoju
laiku nebuvo labai motiniška,
tarytum nusprendusi žmogui
atsilyginti už visas skriaudas,
padarytas savo aplinkai, o
galbūt tik parodyti, kad jis nėra
toks didis, galingas ir išmin
tingas, kaip mėgsta įsivaizduoti.

buvo vienas niekšingiausių ir
veidmainingiausių tarptautinių
dokumentų.
Kai lenkai, kariavę Sąjungi
ninkų eilėse pateko į D. Bri
taniją, po karo kreipėsi į JAV
konsulą, norėdami emigruoti į
Ameriką, konsulas jiems pareiš
kė: Lenkija dabar yra laisva,
turi naują vyriausybę, pripa
žintą Sąjungininkų. Jūs grįžda
mi niekuo nerizikuojate". Toks

Dar kurį laiką pakalbėjęs su Vincu, Stasys paliko
jį vėl vieną. Vėl buvo tylu. Telefonai neskambėjo. Tik
saulutė jau slinko į vakarų pusę. Kai sugrįžęs tas pats
raštininkas pakeitė jį, Vincas išeidamas, pažiūrėjęs į
jį, sau vienas pagalvojo: „Simuliantas".
Rytojaus rytą po pusryčių, Vincas su Stasiu jau atsi
rado kuopos raštinėje. Nuotaika buvo gera, džiaugėsi,
kad Stasys jį išgelbėjo iš Durininko planų skirti jį į sar
gybas. Jis pastebėjo, kaip būrininkas susiraukė, kai
Stasys pasakė imąs Vincą pagalbai į raštinę.
— Nenuobodžiausi čia, kaip vakar. Bus darbo, net
nesuspėsi. Jau vakar ne vienas klausinėjo apie
paleidimą atostogų, o matei šį rytą, kai vadas paminėjo
tai, visi vos rikiuotėje išsilaikė. Pamatysi. Turbūt jau
dabar už durų eilė stovi, — pasakė Stasys.
Vincas tik linksmai nusišypsojo. Atsisėdęs į Stasio
nurodytą vietą, laukė iš jo nurodymų, kaip ir ką daryti.
— Čia lapas popieriaus. Rašyk visų pavardes, kurie
ateis leidimų gauti. O jų bus daug, nespėsi rašyti. Ateis
po pietų jų pasiimti, kai tu juos išrašysi, — davė
nurodymą Stasys.
Tikrai. Kai Stasys atidarė raštinės duris, už jų jau
stovėjo geras tuzinas kuopos kariūnų, norinčių važiuo
ti neribotų atostogų.
Prasidėjo įtemptas darbas. Vincas, pagal Stasio
nurodymus, sąžiningai vedė sąrašą, paskum iš eilės
kiekvienam rašė atostogų leidimą. Buvo nuostabu, kaip
entuziastiškai visi tie jaunuoliai atskubėjo prieš kiek
laiko čia, taip entuziastiškai dabar veržėsi atgal į
namus. Nebuvo jie nusivylę, tik matydami dabartine,
nieko nežadančią situaciją, važiavo namo su neribotų
atostogų leidimu, tikėdamiesi dar kartą čia sugrįžti.
Ir kuopos vadas Šukys dirbo. Prie kito stalo jis dėjo
savo parašą ir antspaudą ant kiekvieno, Vinco išrašyto,
atostogų leidimo. Atrodė, tuo jaunuolių veržlumu į
namus jis visai nesistebėjo, lyg jis to pats norėjo.

*

buvo naivus konsulo paaiški
nimas. VVashingtonas ir Lon
donas pateisino politiką, pri
imtiną Maskvai. Sakė, jog būtų
neprotinga užgauti Maskvą.
Kažin, ar čia istorija nesi
kartoja, kai vengiama užgauti
rusus ir JAV administracijos
numylėtinį Jelciną! Argi pa
našiai nebuvo Jaltoje, kai vengė
supykinti Staliną ir davė tiek,
kiek jis reikalavo.

Kada darbo įkarštis sumažėjo, pasiryžusiems
važiuoti į namus, atostogų leidimai gulėjo ant kuopos
vado stalo, atsirado ir atviresnė kalba tarp vado ir
Stasio besivystančios padėties karo mokyklos atžvilgiu.
Šukys — pedagogas, pažįstąs jaunuolišką dvasią, ne
bandė gadinti jų idealistiškos nuotaikos, bet da
bartinėje padėtyje, jis buvo linkęs jiems pagelbėti.
— O jūs, kariūne, — kreipėsi į Vincą, — ar jau turi
te sau leidimą išsirašęs?
Vincui nebuvo patogu. Jis su savo kuopos vadu ne
buvo arčiau susipažinęs, jis jam atrodė kažkas, kurio
tik įsakymu galėjai klausyti ir juos vykdyti, o leistis
į kokias gyvenimiškas kalbas, atrodė, kariūnui
nepritiko.
— Ne, vade, dar nepasirašiau, — atsakė Vincas. —
Nejau taip visą karo mokyklą likviduos? Juk kas nors
dar čia turės pasilikti? Aš dar nebandau skubėti,
nemanau, kad viskas taip ir pasibaigs.
— Kaip galvoji, tavo reikalas. Bet leidimą išsi
rašyk. Nežinai, kada, kur gali būt reikalingas, — pata
rė Šukys.
Vincas nesipriešino. Pasiėmęs vieną atostogų palei
dimo lapą, užpildė ir padėjo šalia kitų ant savo vado
stalo. Nenorėjo jis to leidimo. Dar tikėjosi lyg ksfkokio
stebuklo, kažko staigiai pasikeičiant. Atrodė, pamiršo
ir Feliksą, ir Kazį, ir visus kitus savo klasės draugus,
kad tik jo svajonės pildytųsi.
Ar Šukys žinojo šį tą apie Vincą, ar ne, tik paėmęs
jo pasirašytą atostogoms leidimą, ilgai žiūrėjo į ji,
paskum pasirašė, ir, šiltu žvilgsniu peržvelgęs Vincą,
padavė leidimą tiesiog jam i rankas.
Artėjo pietų laikas. Šukys, padėkojęs vyrams už
darbštumą ir sąžiningumą, paspaudė aniems rankos,
atsisveikino ir paliko raštinę.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, antradienis. 1994 m. sausio mėn. 25 d.

NEGALIM GYVENTI
ATSISKYRĘ

VISI ESAME TEISĖTIEJI
LIETUVOS VAIKAI
K A R O L I S MILKOVAITIS

je, galvosena, nes, anot komu
nizmo kūrėjų ir išpažinėjų, rau
donoji revoliucija padarė per
versmą ir žmonių galvosenoje.
Galėtume tą pateisinti, jei ma
t y t u m e Lietuvos valdžios bei
visuomenės kitėjimo p a s t a n g ų
ženklus. Bet jų, bent valdžioje,
beveik n e m a t y t i .
Vienas r i m t a s kunigas, nese
niai iš Amerikos grįžęs nuolati
n i a m apsigyvenimui į Lietuvą,
laiške rašo: „Grįžau į savo kraš
tą, bet čia d a u g kas p a s i k e i t ę
per 50 metų. Turiu d a u g ką iš
mokti..." K a m e to p a k i t i m o
priežastis? Anot prel. J. Sarausko pareiškimo „Catholic Digest" žurnalui, sovietų paverg
tos tautos, nors ir atgavo laisvę,
bet daugiausia dar ten vyrauja
sovietinis mentalitetas. Po ko
munistinės Rusijos žlugimo d a r
yra didelis skirtumas t a r p Rytų
ir Vakarų Europos pagrindinių
žmogaus vertybių supratimo.
Vadinasi, t r ū k s t a vakarietiškos
žmonių galvosenos.

Neseniai Vilniaus arkivysku mės Romojt. ir dabartinio savo
Didžiosioms šventėms artė k u r jie begyventų. Taip moko
pas metropolitas Audrys Bačkis vizito metu. Bažnyčios atsinau j a n t . Tėvynės ilgesio banga Dievo mokslas ir neteko girdėti,
p a s k i r t a s Lietuvos Vyskupų jinimo pradžia — pažintis su užlieja jautriuosius jos vaikų k a d kultūringa, politiniai ir
konferencijos pirmininku. ...Nau Vatikano II susirinkimo doku jausmus. Prisiminimai graudi dvasiniai subrendusi t a u t a , tą
jajame Dienovidyje" (1993 m. mentais ir a t n a u j i n i m a s jų n a širdį ir pradedi žmogus mokslą kitaip suprastų ar j j
lapkričio 5 d.. ..Atgaivinti krikš dvasia parapijų, vienuolijų, galvoti: kokie m e s laimingi a t m e s t ų .
čioniškąją Europą'*) išspausdin pagaliau pačios Vvskupų konfe esame, galėdami vadintis tos
Visi giedame „Lietuva tėvyne
t a m e pasikalbėjime jis pasisako rencijos gyvenin
Kalbėdamas brangios, bet tolimos gimtosios m ū s ų " , bet gyvenimo tikrovė
apie Lietuvos Vyskupų konfe vyskupas, popiežius Jonas Pau žemes vaikais. Ir nuostaba nu- m u m s ką kitą byloja. Lietuvos
rencijos uždavinius, šv. Tėvo Ims II pabrėžė tris punktus. Pir giežia širdį, žinant, kaip ne žemėje gyvenančių jos vaikų —
vizito reikšmę Lietuvos Bažny miausia, tai katechezė visuotine moka vertinti jos namų šilima m ū s ų t i k r ų sesių ir brolių —
čios atnaujinimui ir svarbiau prasme, ne vien tik religijos jaučiantys, jos aplinkoje gyve m u m s rodomas mostas n e t u r i
sias artimos ateities veiklos dėstymas mokyklose. J a i pri nantys jos vaikai.
n e tik giminietiško jausmo, bet
gaires:
klauso ir sakramentams ruoši
Ak, ta gimtoji mūsų Žemė! Ji ir prielankumo šilimos. J ų gie
,.Lietuvos Vyskupų konferen mas bei jų teikimas, ir šeimų, tiek daug skausmo iškentėjo, d a m a m e himne girdėti stiprus
cija gimė sunkiais Lietuvos kitų suaugusiųjų supažindi tiek daug kartų kraujavo, tiek dvilypumo disonansas: „Lietuva
Bažnyčiai laikais, kai ji kentė nimas su Kristaus mokslu.
d a u g neteisybės per amžius pa tėvynė mūsų. bet ne j ū s ų " . Ne
priespaudą ir negalėjo veikti nei
Antra, kunigų ugdymas nėra tyrė, tiek daug aukų už jos l a u k d a m i prielankumo ženklo,
per spaudą, nei per labdarą. vien tik seminarijos reikalas. laisvę priešų p a r e i k a l a u t a , bet mes pirmieji ištiesėme brolišką
Sovietmečiu Bažnyčiai buvo pa Prieš pusantrų metų buvo išleis ji išliko nepalūžusi, ta didvyrių ranką, bet ji atstumiama. Tiesa,
likti tik kulto reikalai. Vyskupų tas labai svarbus dokumentas žemė Lietuva.
m a t o m e jų atkištas į m u s ran
konferencija neturėjo savo sta ,.Pastorės — dabo V o b i s " ,
Atrodo, kad jau turėtų pakak kas, bet jos atkištos ne brolybės
Manėme, kad laisvė reiškia
tutų, kurie tik šiais metais buvo kuriame nurodyta, ko šių dienų ti ir pagaliau ramybė ten turė pripažinimo mostui, o duoklei
Šventojo Sosto aprobuoti. Vys Bažnyčia laukia iš kunigo. Do tų įsiviešpatauti. Po 50 metų gauti, už kuria net gimtojo kraš džiaugsmą, bet tikrovė y r a visai
kupų konferencija turi koor kumente pabrėžtas pageidavi dvasinės ir fizinės kančios jos to piliečio teisių m u m s nepri kitokia. Laisvė automatiškai
dinuoti bendradarbiavimą t a r p mas, kad kunigai būtų visapu vardu išeivijoje ir Lietuvoje gy pažįstama. Ir apima apmaudas, neatnešė žmonėms tikėtosios
vyskupijų, kurti struktūras, siškai pasirengę, subrendę in venantys tėvyniečiai t u r ė t ų at ir pradedi galvoti: Tu, Tėvyne, laimės. Be moralinės atsakomy
kurios pasitarnautų visam kraš telektualiniu, dvasiniu ir sielo mesti viską, k a s skiria, kas n e p a k i t a i , bet tavo pokario bės jausmo, be socialinio tei
t u i , nustatyti bendras gaires vadiniu aspektu. Kunigai turi svetima, kas prieštarauja ir prieauglis nuėjo šunkeliais ir singumo ir be tvirto žmogaus
kunigų auklėjimui, katechetų susipažinti su Vatikano II susi kenkia jos pradminių bei pa kitokiais klystkeliais, ir kalba vertės bei visuotinių vertybių
paruošimui, tikybos dėstymui rinkimo mokymu, naujais kano grindinių vertybių dvasiai, ir kita, m u m s nesuprantama kal supratimo, laisvė veda p r i e
pilietinės suirutės ir j pavojų
mokyklose, katalikiškiems judė nais, atnaujinta liturgija. Rei jungtis, džiaugtis nušvitusios bos t a r m e .
stato krašto bei asmens sau
j i m a m s , taip pat apaštalavimo kia ne tiek praeitimi ir jos laisves d ž i a u g s m u ir tiesti
S k a u s m o ir nusivylimo durk
ir labdaros srityje.
tradicijoms gyventi, kokios jos broliškos meilės ranką savo l a s veria širdis, nes m a t o m e , gumą.
Tikime į posakį, kad laikas
Linkiu, kad kuo daugiau pa bebūtų garbingos, kiek įsilieti į broliams bei sesėms, nesvarbu k a d m ū s ų pastangos, dvasinė
gydo
žaizdas, todėl t u r i m e
sauliečių, ypač intelektualų, dabartinį visuotinės Bažnyčios
bei fizinė auka. demonstracijos,
vilties,
kad ir Lietuvoje d a r
nusiteikusių veikti krikščioniš judėjimą, pasitikint Sv. Dvasios pasaulyje esama blogų dalykų. peticijos, svetimų kraštų prezi
ka dvasia. įsitrauktų j apašta veikimu.
Bet yra ir labai gražių iniciaty d e n t ū r ų bei kitų valdžios įstai negyjančios žaizdos kada nors
lavimo darbą.
Trečias punktas — pasauliečių vų. Tūkstančių tūkstančiais jau gų durų varstymas, mūsų širdgė užgis ir broliškos meilės ryšiai
Vyskupu konferencijos pir apaštalavimas. Visų sričių pa nimas traukia į Tezė. Tai nėra la ir lūkesčiai Lietuvoje nesu apjuos visus pasaulio lietuvius.
m i n i n k o pavaduotoju išrinktas sauliečiai — vaikai, jaunimo grynai katalikiškas judėjimas. p r a n t a m i ir neįvertinami. Net Ir sugužės visa lietuvių šeima
vyskupas J. Preikšas, sekreto organizacijos, šeimos, kultūros Bet jis krikščioniškas, ir daug a t s i r a n d a krašte „patriotų", prie didžiųjų Kūčių vakarienės
riumi — mons. V. Kazlauskas. atstovai, žurnalistai — turi k a s iš ten grįžo dvasiškai pra k u r i e mano, kad išeivijos lietu stalo.
T a r p posėdžiu einamuosius rei susipažinti su Bažnyčios moks turtėjęs. Visus j u o s j u n g i a viai t u r ė t ų jų atsiprašyti už
k a l u s tvarko ir prižiūri, kad lu, ypač socialiniu. Moralės Kristus.
• 1944 m . s a u s i o 9 d. Clepabėgimą nuo raudonojo bude
Konferencijos nutarimai būtų principai turi galioti ir žurnalis
veland, OH, mirė pirmasis ir
Vyskupų konferencija turėtų lio iškelto kalavijo.
įgyvendinti, trijų asmenų nuo tams, ir verslininkams, ir val m i n ė t u o s i u s Šventojo Tėvo
S u p r a n t a m , kad tai y r a po paskutinysis nepriklausomos
latinė taryba: jau minėtieji pir džios vyrams, kurie turėtų tar nurodymus priimti į širdį ir karinės kartus lietuvio, išauklė (ankstesniosios) Lietuvos prezi
mininkas ir vicepirmininkas bei nauti visuomenei, o ne paisyti konkrečiai įgyvendinti".
t o sovietinio komunizmo įtako dentas Antanas Smetona.
t a r y b o s narys vyskupas S. tik ekonominių ar asmeninių
Tamkevičius.
interesų. Jei norim mūsų vals
Mes negalim gyventi atsisky tybės demokratiją statyti ant
r ę nuo kitu kraštų. Šventasis tvirtų pamatų, kiekvienas pa
Tėvas vaizdžiai sakė. kad Baž saulietis savo srity turi imtis
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
nyčia turi kvėpuoti abiem darbo krikščioniška dvasia ir
plaučiais — Vakaru ir Rytų. Per jausti atsakomybę už jį.
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR
50 metų esam įgiję skirtingą
Aš pridurčiau dar vieną punk
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
patirti, o dabar turim eiti kar
tą — labdarą, kuri nėra vien
TUVOJE.
tu. Ypač reikalingas Europos dalijimas žmonėms paramos, o
vyskupų bendradarbiavimas. rūpestis žmonių gerove. Bažny
Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ
Tam tikslui buvo įkurta Euro čios veiklos negalima apriboti
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ IR {SIGYTI GERIAUSIUS BILIETUS { VISUS RENGINIUS.
pos vyskupų konferencijų tary vien apeigomis ir Dievo gar
ba, kurios pirmininku neseniai binimu. Bažnyčios esminė misi
KVIEČIAME!
išrinktas Prahos arkivyskupas ja yra Dievo ir artimo meilė.
Pasinaudoti žymiai nupigintomis lėktuvų bilietų kainomis IŠ VILNIAUS Į:
VIk. J o pavaduotojai yra du Kadaise vienuolynai rūpinosi
$850.00
MIAMI
vyskupai — iš Vokietijos ir švietimu, vargšais, kūrė ligoni
$725.00
NEW YORK
$850.00
DALLAS
Vengrijos. Taryboje dalyvauja nes, nes valdžia nepakankamai
$750.00
BOSTON
$850.00
visų Europos Vyskupų konfe visa tai darė. Šiandien reikia
HOUSTON
$750.00
TORONTO
$825.00
rencijų vadovai.
LOS ANGELES
taip pat daug ką papildomai
$750.00
MONTREAL
$825.00
Vienybė su Šventuoju Sostu ir veikti toje srityje.
SAN FRANCISCO
$825.00
CHICAGO
$850.00
vieningi tarpusavio santykiai
VANCOUVER
Šitos Bažnyčios atnaujinimo
$850.00
DETROIT
turėtų padėti atgaivinti krikš gairės nėra kokia revoliucija ar
$850.00
WASHINGTON
čioniškąja Europą.
Vakarų medžiojimas, kaip kai
Kainos yra abipusinės. Bilietai privalo būti išrašyti ir kelionė prasidėti iki 1884 m.
M a n a u , kad veikti turime kas mano. Mes turim išlaikyti
vasario 2 8 , Iškilus reikalui nakvoti, už viešbučius primokėti narslkia.
pagal gaires, kurias Šventasis savo tradicijas, savo lietuvišką
Tėvas nurodė ypač mums. vys dvasią, bet k a r t u neužsidaryti
Dabar Jau galima registruotis grupinėms kallonėms:
kupams, ir anuomet, kai lankė- nuo pasaulio. Be abejo. Vakaru

City Center GT- International

1 . Dainų šventė 2. Dainų svantė -

„Lietuvos Vyčiai" 28 birželio Iki 13 Kapos.
„ U a t u v o s Vyčiai" 28 biriallo iki 13 Hepos, Grupė „ B "

3. „Draugo" kelionė po Pabaltijį, baigiant su Dainų ivente Lietuvoje, 28 biriallo
Iki 12 liepos.
4. Kelionė p o Pabaltijį „A" 2 8 liepos Iki 08 rugpjūčio.
5. Kelionė p o Pabaltijį „B" 18 rugpjūčio iki 2 8 rugpjūčio.

Jau aštunti metai kaip sėkmingai siunčiame jūsų paketus. Air Cargo (oro) $1.48 už svarą
iš Čikagos į Lietuvą. Minimumas — 100 kg.

SIŪLOME:
Mūsų labai populiarias septynių (7), dešimties (10), ir keturiolikos dienų (14)ke«k>nes 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.

K lMip*'H..jf K-ičiu dirna Sv .Juozapo Darbininko parapijos kleboną.* kun Altfis
Baniulis. S.J patarnauja internate našlaičiams ir virniAieim imnncms Kūčias
...m>- siir-n^*' parupnos jaunimas. ..Caritas" atstove vienuole, tretininkai
ir kunigai.
Nuotr V. Š i m k ū n o , S.I

G. T. INTERNATIONAL, INC.
$528 SOUTH 78TH A V I N U I
NICKORY HILUI, ILUMOIS
80487
TELEFONAI: (708) 430-7272
TILIFAX: (708) 480.8788

Memoer

Amtrtcon Socttfy
ofTnvtMftfflts

;Q

O*
«r
OIOIMIIIO PAOtP«CTA9 NA. 37
VILNIU8, UtTUVA
TELIFONAI: (970) 2-229-147
2 222-194
T U F A I (979) 2-229-149

CLASSIFIED GUIDE
RE

HELP VVANTED

ES

laikau moters padėti namų ruo
šoj, apsirengti, gamint maistą ir gy
vent kartu priemiestyje.
Tol. 708-825*6404.

\TE

GREIT
PARDUODA

MISCELLANEOUS
RE/MAX
REALTORS

10%—20%—30<V(Tpigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.
FRARK ZAPOUS
3204 Vt Weet OSth Street
Tel. — (708) 424-4654
(312)661-6664

(312) 580-5959
(708) 425-7161
RIMAS L STANKUS
Perkant ar Pardbodant
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
MLS- Kompiuterių ir FAX pagalba
Nuosavybių Įkainavimas veltui
Perkame ir Parduodame Namus.
Apartmentus ir Žemę.
Pensininkams Nuolaida.

ELEKTROS.
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir,sąžiningai..
312-77S-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

REALAURT, INC
6602 S. Pulasii,
O c a g o , II 60629
312-585-6100

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

BALYS B U D R A I T I S
lĄsrneniSk.ii patarnauja įvairių noosavy- -

H. Deckys
Tel. 565-6624

b i ų p i r * i m e bei pardavime, mieste ir
prfemiesčiuoae.

Suinteresuoti

skam

binkite B U D R A I Č I U I
Bus 312-585^6100, r**

MICHAEL
INTERNATIONAL
ENTERPRISE
pigiai ir gerai valo

312-778JĮ971*

LAIMA JAKUŠOVIENĖ,
>lgus metus turėjusi nekilnojamo turto įstaigą
flsland Real Estate) St Petersburg Beach.
FL. dabar Įsigijo Įstaigą Sarasota. FL M.I L
Ftealty. Laima Ja^ušovienė. L>c Real Estate
Broker * Assoc . asmeniškai ir sąžiningai
patarnauja (vairių nuosavybių pirkime bei par
davime Sarasota. Longboat Key. Lideo Key
•' S-esta Key. FL Kreipkitės
Vs-onlca ..Laima" Jakusovaa
Brokar
M.I.L. Raalty
7061 S. Tamlaml Tral!
Sarasota. FL 3 4 2 3 1
Otttca: 813-927-0211
Eva.: 813-378-5962
Fax: 813-925-0939

ir atlieka visus namų
tvarkymo darbus.
Skambinkite:

Tel.: 312-582-5539

U.S. SAVINOS BOMDS
"HE GčEAT AMER'CAN INVESffiMENT

VYTAUTAS

LANDSBERGIS

ATGAVC VILTĮ
Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirmininko kalbos, išleis
tos Kanadoje. Tai labai padrąsinančios ir j tikrove atviromis
akimis įžvelgiančios ir miniai pasakytos kalbos. įžangą pa
rašė PLB pirmininkas Vytautas Bieliauskas, išleido Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė, redagavo Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė. Leidinys turi 227 psl., gausiai iliustruotas. Sią knygą
verta jsigyti ir perskaityti. Leidinys didelio formato. Knygos
kaina 10 dol. Illinois gyventojams Tax 0.88 et. Persiuntimo
išlaidos: USA — 2 dol., K a n a d a - 3 dol.
Užsakymus siųsti:
Draugas
4545 VV. 63rd St.,
Chicago, IL 60629

LITHUANIAN DIASPORA
KONIGSBERG TO CHICAGO.
anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Reenan
Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmės ištakos,
analizuojama ta ligi šiol negvildenta vertybių konfigūracija.
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi į diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos,
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, galima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos
tautiškumo principais.
Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo
supratimu-pajautimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai.
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai)
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai,
savo noru palike gimtąjį kraštą, daugumoje valstiečiai, menku
išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) — be didesnių iš
imčių, prof—tonalai, 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 Išlaido Universi
ty Press of America, Inc., Lanham, New York and London
Kaina su persiuntimu 2 7 d o l . Illinois gyv. dar prideda 2 d o l .
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:

4 9 4 9 W. 63rd St.,
Chicago. IL 9 0 9 2 9

nutraukta - nustojo galiojusi kiti griežtai prieš. Viena pusė j politines lankas išsiuntė. Kad nėra koordinacijos.
į DRAUGAS, antradienis, 1994 m. sausio mėn. 25 d.
1940 metais birželio 15 dieną. tvirtino, kad visi žmonės tėvy išeivijos lietuvių visuomenė
Peršasi išvada, kad atėjo
Nepaisant, kad rusiški ir vie nėje jau pakeisti, sugadinti, visi neturi savo efektyvios viena laikas kalbėti jungtinių išeivijos
tiniai raudonieji nuo tos dienos tarnauja svetimam valdovui. lytės politines vadovybės — J. lietuvių vardu.
pradėjo savo siautėjimą Lietuvo Antrieji įtikinėjo, kad nereikia Zygas turi racijos taip sakyti.
Reikia sudaryti vieningą poli
je. Kad minėtos datos laikomasi savųjų kaltinti už svetimųjų
Dėl šio politinio sutartinio tinę išeivijos lietuvių vadovybę,
GAL TADA LAIŠKAI
kaip įrodymą galima laikyti* nusižengimus'
neveiksmingumo mes patys kuri apimtų visų politinių par
SUTRUMPĖS
„Draugo" redaktorė rašo esame kalti. Vlikas likviduotas. tijų įsitikinimo žmones. Nusto
faktą, jog įteikiant Lietuvos
Vidaus reikalų ministerijai netiesą, kad viena grupė už ryšį Altas nerodo politinio aktyvu kime vieni kitus pravardžiuoti
„Savo redakcijos straipsnyje dokumentus Lietuvos pilietybei su tauta, o kita griežtai prieš. mo, veržlumo ar noro būti stip bendruomenininkais, Bitinin
Gyveno B&ltimore, MD.
gruodžio 30 d. laidoje D. Bin- atstatyti, mažiausiai viename Pirmoji grupė palaikė ryšį su rus politinio vadovavimo veiks kais, bobelininkais ir kitais var
Mirė 1994 m. sausio 18 d., 6 vai. p.p., sulaukusi 89 metų.
dokienė vėl prašė rašytojus dokumente turi būti nurodyta, okupanto atsiųstais agentais, o nys.
dais. Esame visi lietuviai. Todėl
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 44 m.
trumpinti laiškus. Atsižvelgiant kad asmuo turėjo Lietuvos pi antroji grupė atsisakė su tais
Paskaitykite lietuviškus išei- padėkime į šalį savo asmenišNuliūdę liko: pusseserė Agnė Kižienė, vyras dr. Juozas
į lietuvišką būdą, tai yra beveik lietybę prieš 1940 metų birželio agentais palaikyti bet kokį ryši, į vįjos laikraščius. Ar rasite, kad k u s įsitikinimus ir pradėkime
ir šeima, pusbrolių žmonos Laima Vaičiūnienė, Birutė
neįvykdomas prašymas. Bet yra 15 dieną.
Jasaitienė ir Elena Jasaitienė; draugas Jonas Guzauskas, gyv.
nes jie neatstovavo lietuvių Amerikos departamentui ar vals dirbti bendrą politinį darbą
kita išeitis. Redaktorė turėtų
Baltimore ir kiti giminės bei draugai.
tautai,
o
komunistų
partijai.
Vadinasi, jau rytojaus dieną —
tybės prezidentui įteikė pa Lietuvos gerovei.
Velionė buvo žmona a.a. Broniaus Medelio ir pusseserė
nustatyti, kokio ilgio laiškai bus birželio 16, Lietuvos gyventojai Lietuvių tautą sudarė lietuviai, reiškimą, protestą ar memoran
Vytautas Šeštokas
a.aJono Vaičiūno, a.a Jono Jasaičio ir a.a. Valiaus Jasaičio.
spausdinami veltui. Visi ilgesni neturėjo Lietuvos pilietybės. Lietuvos gyventojai. Su jais išei dumą JAV Krašto LB, PLB ar
Los Angeles, CA
Priklausė
Tautos Fondui, Tautinei sąjungai.
laiškai ar straipsniai turėtų būti Tokia išvada peršasi, nes Lie viai ir palaikė glaudžius ryšius, Altas? Visi dirba atskirai ir
Velionė
pašarvota
sausio 26 d., trečiadienį nuo 4 iki 9 v.v.
autoriaus apmokėti pagal viešai tuvos pilietybės pasų išdavėjai lankydami juos Vilniuje, ar iš
Petkus
Marąuette
laidojimo
namuose, 2533 W. 71 St.
paskelbtą tarifą. Jeigu tada kas visai neklausia, ar po kviesdami artimuosius čia.
Laidotuvės
įvyks
sausio
27
d., ketvirtadienį. Iš laidojimo
norės rašyti net ir viso puslapio 1940-06-15 d. datos dar turėjo,
„Draugo" redaktorė, manau,
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo
straipsnį, redaktorė galės jį ar neturėjo Lietuvos pilietybės. savo vedamuosiuose turėtų
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30val. ryto ge
širdies smūgio, gauto žemės drebėjimo metu, neatgavusi
spausdinti, nes jis bus apmo Man regis, juk, laikantis minė daugiau teisybės žiūrėti.
dulingos šv. Mišios už velionės sielą- Po Mišių velionė bus nu
sąmonės, Santa Monica, CA ligoninėje mirė mūsų mylima
kėtas (taip kaip ir skelbimai). tos datos, nekreipiame dėmesio
O padėkos lapą, už įdėtą darbą
lydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Mama, Uošvė ir Močiutė
Tas prisidėtų prie palengvinimo į tuo laiku buvusią padėtį. Vien Lietuvos laisvinimo reikalais
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
sunkios „Draugo" finansinės jau dėl Vokietijos kariuomenės priėmiau iš Nepriklausomos
dalyvauti šiose laidotuvėse.
padėties. Kas neturi pinigų buvimo Lietuvos teritorijoje, Lietuvos prezidento, išrinkto
Nuliūdę pusseserė su šeima ir kiti giminės.
padengti savo ilgo laiško ar nebuvo galimybės pilietybės pa visų Lietuvos gyventojų demo
straipsnio, visada gali jį su keitimą vykdyti iki 1944 metų kratišku keliu.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
Tel.
312-476-2345 arba 1-800-994-7600.
trumpinti, iki jis bus spausdi rudens. Teoretiškai, ir tik teo
Ignas Petrauskas
namas veltui. Gal tada net retiškai, Lietuvos žmonėms
Gyveno Santa Monica, CA, anksčiau Chicagoje, Marquette
Chicago, IL
Parko apylinkėje ir Philadelphia, PA.
straipsnių kokybė pagerės, nes turėta Lietuvos pilietybė
Mirė 1994 m. sausio 22 d., 1:35 vai. p.p.
autoriams reikės už kiekvieną stalčiuose laikomų dokumentų
BUVAU
SUKRĖSTA
Gimė Šiauliuose prieš 83 metus.
žodį atsiskaityti!
negaliojo, bet ir tai ne nuo
Nuliūdę liko: sūnus Vytautas, marti Elena, anūkė Diana,
Donatas Skučas 194046-15 d., o nuo tos datos, kai
Kartą (jau dabar tiksliai neat
brolio žmona Sofija su dukra Aldona ir kiti tolimesni giminės.
Fairfax, VA 1940 m. vasarą išrinkto Lietu simenu datos), kai buvęs Lie- I
Priklausė Liet. Bendruomenei, Santa Monica apyl., Juozo
vos Liaudies Seimo į Maskvą tuvos Sąjūdžio vadas prof. Vy
Daumanto
Šaulių kuopai ir Lietuvos Dukterų draugijai.
AR TAI TIESA?
išsiųsta delegacija paprašė tautas Landsbergis lankėsi Či- ,
Velionė bus pašarvota trečiadieni, sausio 26 d. nuo 5 iki
Miniotaitė
SSSR vyriausybę Lietuvą įjung kagoje, jis išsireiškė, kad ne- į
9 v.v. Gatės, Kinsley & Gatės laidojimo namuose, 1925 Ari
Skaičiau Alto reportažą ti į SSSR sudėtį. Nuo to momen
zona Ave., Santa Monica, CA. Rožančius ten pat 7:30 v.v.
Gyveno Chicagoje, Mt. Greenwood apylinkėje, anksčiau
„Drauge" apie Sausio 13 d. to Lietuva prarado savo valsty reikia bijoti tų lietuvių savo
Laidotuvės
įvyks
ketvirtadienį,
sausio
27
d.
Roselande.
minėjimą ir suruoštą ta proga bingumą, o Lietuvos žmonės — tarpe, kuriuos mes įtariame,
Gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. 9 v.r. Šv.
Mirė 1994 m. sausio 21 d., 3:20 vai. p.p., sulaukusi 80
dirbant
komunistams.
Reikia
susitikimą su Lietuvos ambasa pilietybę. Tad papildomų SSSR
Kazimiero bažnyčioje. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv.
metų.
bijoti
tų,
kurių
neįtariame...
Ta
dorium Balzeko muziejuje. Skai kariuomenės dalinių įsileidimo
Kryžiaus (Holy Cross) kapines, Culver City, CA ir palaidota
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje. Amerikoje išgyveno
šalia savo vyro a.a. Povilo.
čiau ir savo akimis nenorėjau data neturėtų būti tapatinama mintis neduoda man ramybės,
44
m.
perskaičius apie Alto ruoštą
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
tikėti. Ar tikrai kan. Vaclovas su pilietybės atėmimu.
Nuliūdę liko: sūnus Ron Bandana, anūkai Michelle ir
susitikimą
su
Lietuvos
amba
Zakarauskas buvo vienas iš ga
dalyvauti šermenyse, Mišiose ir laidotuvėse.
David Vaidiliauskis; Lietuvoje seserys Bogumyla Žu
Kssperas Radvila sadorium dr. A. Eidintu, kuris
vusių padėkos laišką iš prez. Al
kauskienė ir Jadvyga Galinauskienė; broliai Edvardas ir
Nuliūdę sūnus, marti, anūkė ir giminės.
\.
Surfside, FL visą pulką mūsų veikėjų apdo
Eugenijus Miniotai bei kiti giminės.
girdo Brazausko ir dar tokios
vanojo
prezidento
Brazausko
pa
Laidotuvių
direkt.
Gatės,
Kinsley
&
Gatės.
Velionė buvo pašarvota sausio 23 d., sekmadienį Petkaus
skaudžios sukakties minėjime?
TIKRAI LIŪDNAS
dėkos
lapais
(ar
laiškais).
Iš
Marąuette
laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Ar tikrai jis tą laišką priėmė ir
VEDAMASIS
spausdintas
apdovanotųjų
sąra
Laidotuvės
įvyko sausio 24 d., pirmadienį. Iš laidojimo
padėkojo? Vadinasi, juo nuola
šas
tikrai
mane
sukrėtė.
namų
9
vai.
ryto
buvo atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo
tiniai pasisakymai prieš Bra
Š.m.
sausio
19
dienos
laidoje,
parapijos bažnyčią, kurioje buvo aukojamos gedulingos šv. Mi
Vitalija M. Antanaitienė
zauską ir visą Lietuvos vyriau
šios už velionės sielą. Po Mišių velionė buvo nulydėta į Šv.
„Draugo"
redaktorė
Danutė
Naperville, IL
sybę buvo tik šiaip sau, iš seno
Kazimiero lietuvių kapines.
iA
Bindokienė
parašė
vedamąjį
""•
"
%\
pripratimo. Stebiuosi iš jau
„Liūdna
pasaka"
ir
bandė
vėl
IŠEIVIJOS LIETUVIŲ
čiuosi nusivylęs.
Nuliūdę sūnus, anūkai, seserys, broliai ir kati giminės.
iškelti išeivijos nuomonių skir
POLITINĖ VADOVYBĖ
Ignas Sakalauskas tumus dėl bendradarbiavimo su
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
Hickory Hills, IL Lietuvos okupantu.
Gyveno
Chicagoje,
Marąuette
Parko
apylinkėje.
Juozas Žygas sausio 4 dienos
Tel. 312-476-2345 arba 1800-994-7600.
Mirė 1994 m. sausio 23 d., 11 vai. vakaro, sulaukęs 88
Jeigu ji norėjo vėl tuos išei „Draugo" straipsnyje rašo, kad
DĖL LIETUVOS
metų.
vijos nuomonių skirtumus iškel viena problemų yra lietuviams
PILIETYBĖS
Gimė Lietuvoje, Kėdainių apskrityje, Gudžiūnų valsčiuje,
ti, manau, kad ji turėjo parašyti vadovų stoka.
Devinduonių
kaime. Amerikoje išgyveno 43 m.
LB, kurios uždavinys yra
Niekad nebuvo paaiškinta, savo nuomonę, o ne kartoti Aki
Nuliūdę
liko:
žmona Teresė Kriščiūnaitė, duktė Genovaitė
kuo remdamasi buvusi Aukš račių mentaliteto mintis. Ji išeivijos švietimui, kultūrinei ir
Haley,
žentas
Theodore,
dukterėčia Stefanija Ivaškevičienė
čiausioji Lietuvos Taryba rašo: ...„kurie pabėgo į svetimus visuomeninei veiklai vadovauti,
su šeima, sūnėnai Jonas Balčius su šeima, gyv. Bridgeport,
nustatė, juk Lietuvos gyventojų kraštus, pasidalijo į dvi grupes: išskyrus švietimo ir socialinių
CT; Alfonsas Daupaitis su šeima; artimi draugai Elena ir
turėta Lietuvos pilietybė buvo vieni buvo už ryšį su tėvyne, o reikalų tarybas, visą veiklą į
Alfonsas Vaicekauskai su šeima, Emilija Gulbinienė su šeima;
Lietuvoje Regina Bagdonienė ir kiti giminės.
Velionis pašarvotas antradienį, sausio 25 d. nuo 3 iki 9
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 26 d. Iš laidojimo
Mirė 1993 m. gruodžio mėn. 26 d.
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo
Palaidotas gruodžio 30 d. Memorial Park kapinėse, St.
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
Petersburg,
Florida.
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių bus nulydėtas į
Nuoširdi padėka visiems giminėms, draugams ir pažįs
„Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli
Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO
tamiems
Amerikoje, Kanadoje, Vokietijoje ir Lietuvoje už iš
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
IŠTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO
reikštą
užuojautą
žodžiu, raštu ir per spaudą, užprašytas šv.
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką
dalyvauti šiose laidotuvėse.
SKAMBUTIS
GAU
VISKĄ
SUTVARKY
Mišias,
aukas,
gėles,
apsilankymą koplyčioje, dalyvavimą
daryti, jei...
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIU?
Nuliūdę žmona, duktė, tentas ir kiti giminės.
laidotuvių Mišiose ir palydėjimą į kapines.
Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
Liūdindys: žmona Vida, dukra Lydia, žentas William,
daryti, jei...? Mes .isi esame judri
Tel.
312-476-2345
arba
1-800-944-7600.
sūnus Rimantas, dukra Renata, žentas Davė ir visi kiti
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po
giminės.
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo
vaiki}. Tačiau nenusiminkite —
Mes galine jmsM padėti!
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų
A.tA.
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint
nuotolių.

LAIŠKAI

A.tA.
STASĖ ILGŪNATTĖ
MEDELIENĖ

A.tA.
Aleksandra Vidugirienė

A.tA.
ONA VAIDILIAUSKIENĖ

• r-

A.tA.
JUOZAS ŪSAS

PADĖKA
A.tA.
JUOZAS SABAS

KA DARYTI, JEI...?

PADĖKA
A.tA.
Maurilįjus Mikutavičius

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

Širdingai dėkojame visiems dalyvavusiems laido
tuvėse, aukojusiems velionio atminimui ir užjautusiems
mus sunkią gyvenimo akimirką, mirus mylimam Vyrui
ir Tėveliui.

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

CHICAGO

atsiskyrus su šiuo pasauliu, dukterims ALDONAI ir
IRENAI bei sūnums GYČIUI ir VALENTINUI ir jų
šeimoms bei giminėms reiškiame gilią užuojautą ir
kartu liūdime.
Vytautas ir Mindaugas

Vygantai

Liūdinti žmona ir sūnūs

A.tA.
ADOMUI KARALIUI

PALOS HILLS

PETKUS IcSON
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Mūsų Šeima patarnauja jūsų šamai nuo 1929 metų
ANTHONY B., DONALD A., * DONALD M. PETKUS
312-176-2345

aCElO

ERIKAI ŠERNIENEI

staigiai mirus, jo motinai IRENAI KARALIENEI-VAITKIENEI ir artimiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą.
Ina Murauskienė
Laimutė Tornau
Leontina BlažaUienė

LEMONT

i
."

Mielam Dėdei

A.tA.
inž. MAURIUJUI MIKUTAVIČIUI
mirus, jo žmoną MARIJĄ, sūnus JURGI u* JONĄ su
šeimomis giliai užjaučiame ir kartu liūdime
Eugenija Kolupailaitė
Bronius Masiokas
Julius ir Antanina Bulotai ir teima

DRAUGAS, antradienis, 1994 m. sausio mėn. 25 d.

JAV LB BRIGHTON PARKO APYLINKĖ

Sausio 9 d. įvyko LB Brighton gegužės 7 - 8 d. Ragino siūlyti
Parko apylinkės narių metinis darbščius asmenis, kuriems
susirinkimas. Buvo šaltas, šal rūpi lietuvybės išlaikymas išei
tas rytas. Žmonės negausiai vijoje ir parama tėvynei. Biru
rinkosi lietuviškoms Mišioms tė Jasaitienė nušvietė vyresnio
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. amžiaus žmonių aptarnavimą
P r a ė j u s i ą s a v a i t ę , kai Čika
Tuoj po Mišių visi buvo soc. reikalų įstaigoje. Algis Re
Tauragės Lietuvių klubo
gą buvo sukaustęs rekordinis vi
kviečiami į parapijos mokyklos gis vaizdžiai nusakė, kaip svar
m e t i n i s s u s i r i n k i m a s šau
salę. Apylinkės valdybos iždi bu yra mums visiems kovoti už
kiamas sausio 30 d., 2 vai. po duržiemio šaltis. į miesto įstai
ninkė Alina Vadeišienė su lietuvių teises Šv. Kazimiero
pietų Šaulių namuose. Nariai gas kreipėsi daugiau kaip 7,000
talkininkais buvo pasiruošę kapinėse, būtent: pagarbų palai
kviečiami susirinkime dalyvau žmonių, kurių butai nebuvo
pakankamai apšildomi. Miestas
greitai aptarnauti, priimant LB dojimą ir šių kapinių priklau
ti.
buvo pasamdęs per 200 in
solidarumo įnašą bei aukas. Ne somumą lietuviams. Tačiau
Alto Čikagos skyriaus val spektorių, tikrinančių, ar skun
reikėjo niekam ilgai eilėje sto mes neturime nuošaliai sto
dybos ir tarybos posėdis bus sau dai teisėti, ir žmonėms buvo
vėti. Tad tą bendruomeninį vėti ir šį reikalą palikti tvar
sio 28 d., penktadienį, 6 vai. teikiama skubi pagalba.
reikalą susitvarkę, pasiėmę ka kyti vienam kuriam asmeniui.
vakare Alto centro patalpose,
vos ir užkandį sėdosi ir laukė Pasauliečių teisėms ginti komi
Šaltis miestui padarė ir dau
6500 S. Pulaski. Tai bus pasku
susirinkimo atidarymo, ką tetas vis mažėja su kiekvienu
giau problemų. Dvi dienas visos
tinis ir labai svarbus posėdis
pirmininkė, S. Daulienė nedels amžinybėn iškeliaujančiu ir
mokyklos turėjo būti uždarytos;
prieš Vasario 16 minėjimą. Visi
Maironio lituanistinės mokyklos Lemonte Kalėdų eglutės vaidinime „Liūdnos Linos legenda"
dama ir padarė. Ji pasidžiaugė todėl kitiems reikia stoti į jų
sutrukdytas šiukšlių išvežimas:
maloniai kviečiami dalyvauti.
snaigės ir eglės saugoja karalaitę Liną.
gausiu atsilankiusiųjų būriu, vietą, kad vyskupijos Kapinių
d a u g v a n d e n s vamzdžių po
Atskiri pakvietimai nebus
nebijojusių šalčio ir dėkojo jiems taryba žinotų, jog mes neužmirgatvėmis ir namuose sprogo nuo
siunčiami.
POPIETE
SU
DAILIUOJU
J
o
n
a
s
Sakas
nuolat
ieško
r
Čikagos
policijos
vado
(Matt
už tautinį solidarumą, jaučiant šome ir neleiskime jiems
šalčio: kilo nemažai gaisrų iy pač
iobių,
bet
tai
ne
auksas
ar
kitos
ŽODŽIU
Rodriguez) išleistame biule
pareigą atvykti į metinį susi užmiršti, kas įsteigė šias
Kun. Kęstutis Trimakas nuo pasenusių ir neatsargiai
įprastos
brangenybės,
o
lietuvių
tenyje
vis
dar
tvirtinama,
kad
„Draugo" renginių komitetas, rinkimą. Ji supažindino su sve kapines ir kam jos šiandien pri
aukos šv. Mišias Jėzuitų kop vartojamų elektrinių krosnelių),
kultūrai
ar
istorijai
vertingi
1993
m.
mieste
didžiųjų
vadovaujamas Marijos Reinie čiais, Birute Jasaitiene, JAV LB klauso.
lyčioje Palaimintojo arkivysk. o miesto benamiams reikėjo
dokumentai,
leidiniai.
Atsi
nusikaltimų
skaičius
suma
Jis kvietė po susirinkimo pri
nės, s u r u o š ė čikagiečiams Socialinių Reikalų Tarybos
J u r g i o M a t u l a i č i o m i r t i e s parūpinti šiltą nakvynę.
t
i
k
t
i
n
a
i
jis
turėjo
progą
žėjęs:
žmogžudystes
—
9%,
api
sirašyti
prie šio komiteto, užsi
malonią atgaivą po praėjusios pirmininke, Kaziu Laukaičiu,
Tačiau Čikagai pavyko neblo
67-ųjų metinių paminėjime,
!
susipažinti
su
l
a
b
a
i
retu
plėšimai — 89c, įsiveržimai — | savaitės speigų. Galima sakyti, Vidurio Vakarų apygardos mokant 1.00 dol. nario mokestį
kurį ruošia Nekaltai Pradė gai su visais netikėtumais bei
leidiniu:
lenkų
kalba
išleistu
7%, užpuolimai — 3%. Tačiau kad ir gamta kooperavo, užmir- pirmininku, ir Šv. Kazimiero ir įsigyjant nario knygelę.
tosios Marijos seserų rėmėjų krizėmis susitvarkyti, o atolai
1885
m.
Krokuvoje;
autorius
vagystės
pagausėjusios 1%. susi žemiau nulio temperatūras ! kapinėse pasauliečių teisėms Vienintelė narių pareiga bus
valdyba. Mišios bus šį penkta dis suteiks progą truputį leng
Jozef
Wolff,
„Senatorowie
i
Žinoma, tokia optimistiška sta-' ir sniego pūgas, papuošusi ginti komiteto pirmininku dalyvauti metiniame kapinių
dienį, sausio 28 d.. 6:30 v.v. Po v i a u a t s i k v ė p t i į s t a i g o m s ,
Dygnitarze
Wielkiego
Księstwa
tistika
nedaug
reiškia padangę saulute, o miestą — Algiu Regiu. Tada pakvietė savininkų susirinkime. Po to
Mišių — vakaronė kavinėje. k u r i o s t u r ė j o labai v i k r i a i
Litevvskiego
1386-1795".
Tai
są
nusikaltimų
aukoms,
kurių beveik pavasarišku oru. Dėl to : kun. F. Kireilį sukalbėti maldą, buvo valdybos pranešimai.
Kalbės ses. Margarita, bus ir suktis, kad patenkintų visus
rašas
visų
didžiųjų
valstybinių
tarpe pasitaiko ir lietuvių. ir į Kęstučio Genio rečitalį o po to pirmininkė perskaitė Pirmininkė S. Daulienė pateikė
vaišės. Visi maloniai kviečiami reikalavimus.
tarnybų
ir
asmenų,
kurie
tose
Palyginus su 1992 m., nusikal-' publikos prisirinko kupina 1993 metais mirusiųjų sąrašą ir metinę valdybos
veiklą,
dalyvauti.
Mašinos
prie
Dr. A n t a n a s A d o m ė n a s ir
tarnybose
dirbo
per
daugiau
timų
skaičius
sumažėjęs
ir
sukalbėjo už juos „Amžiną nusakydama atliktus darbus.
Jaunimo centro kavinė.
Jaunimo centro turės apsaugą. dr. Dominic Pacyga aptars dr.
kaip 400 metų laikotarpį. J. 8-tame policijo- distrikte,
Smagu buvo matyti daug nau atilsį". Į darbo prezidiumą Valdyba nepasikliauna vien
Vasario 16-sios minėjimas, Adomėno knygą „Lithuanian Sakas pasirūpino, kad knyga kuriam priklausė Marąuette
jai iš Lietuvos atvykusių, kurie pakvietė Juozą Masilionį susi aukomis, bet pati dirba, kad
kaip ir kiekvienais metais, Diaspora: Koenigsberg to Chica- būtų padauginta (xerox būdu Parko apylinkė f Chicago Lawn).
aktorių-poetą K. Genį prisi rinkimo pirmininku ir Joną sukeltų lėšų lietuviškai veiklai.
ruošiamas vasario 16 d., trečia go"\ sausio 28 d., penktadienį. padarytos 8 kopijos) ir bus
Iš savo iždo rėmė švietimą,
mena iš tėvynės. Popietę pra Gradinską sekretoriauti.
dienį, 7:30 vai. vakaro Jaunimo 7:30 vai. v. Balzeko Lietuvių skiriama Vilniaus universi
Tradicinė Kaziuko mugė, dėjo „Draugo" redaktorė D. BinPo darbotvarkės pristatymo ir spaudą, radijo programas,
centro kavinėje. Ruošia JC k u l t ū r o s muziejuje. Po pro t e t u i . Mažvydo bibliotekai, Čikagos skautų ir skaučių
dokienė, trumpai supažindin jos patvirtinimo Danguolė Ilgi- kultūrinius vienetus, Lietuvos
valdyba ir Jaunimo centro gramos — vaišės.
Kauno universitetui, Klaipėdos rengiama Jaunimo centre š.m.
dama su svečiu ir kviesdama nytė perskaitė 1993 m. metinio gen. konsulatą Čikagoje, JAV
Moterų klubas.
universitetui, o išeivijoje galbūt kovo 9 d., sekmadienį, bus pra
susirinkusius su juo artimiau susirinkimo protokolą. Jis buvo LB įstaigą Washingtone ir
Balfo C i c e r o 14 skyriaus
Pasaulio Lietuvių ir Alkos dėta šv. Mišiomis 9 vai. ryto
Nekalto Prasidėjimo parapiją.
susipažinti per atliekamą patvirtintas ir toliau vyko
Virgo mergaičių c h o r a s iš valdyba praneša, kad sausio 30
archyvams. Knygos kopijavimo Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Ofi
Ateities
planuose yra numatyta
programą, nes iš tikrųjų sveikinimai bei trumpas žodis
Vilniaus koncertuos Jaunimo d., sekmadienį, 12 vai., įvyks
išlaidas
finansavo
Tautos
fon
cialus mugės atidarymas duomenų apie K. Genį mažokai pakviestųjų svečių. Kazys Lietuvos Nepriklausomybės
centre vasario 18 d., penkta svarbus metinis nariu susirin
das.
Brooklvn,
N
Y.
Knyga
354
minėjimas vasario 20 d., birželio
Jaunimo centre — 10:15 vai. r. turima. Mums jis yra „neatras Laukaitis paskatino visus veikkimas Šv. Antano parapijos sa
dienį. Kviečiami rezervuoti tą
psl.
trėmimų
į Sibirą minėjimas bei
Visuomenė kviečiama įvertinti toji žemė, į kurią pateksime liai
dalyvauti
Tarybos
lėje, 50 Ave. ir 49 Ct. Prieš susi
vakarą šauniam koncertui.
kiti renginiai.
lietuviškos jaunimo auklėjimo popietės eigos metu".
rinkimuose, kurie turi įvykti
rinkimą, 11 vai. r. bus auko
L i e t u v o s v y č i ų Vidurio jamos šv. Mišios Šv. A n t a n o
Iždininkės pranešime pa
organizacijos pastangas gausiu
K. Genys yra tikras dekla balandžio 30 — gegužės 1 d. ir
Amerikos rajono kasmetinis parapijos bažnyčioje. Valdyba
aiškėjo, kad 1993 m. valdyba
atsilankymu.
muojamo žodžio meistras ir
žymenų banketas —jau 34-tasis kviečia visus n a r i u s Mišiose ir
turėjo
14,646 dol. pajamų ir
klausytojus sudomino savo
— įvyks sekmadienį, vasario 6 susirinkime dalyvauti. Po susi
10,613
dol. išlaidų. Kontrolės
Dr. Z. Zaparackas, Chicago, tarsena, artistišku atlikimu ir
IS ARTI IR TOLI
d.. 4:30 v. po pietų Martiniąue rinkimo b u s ir pasivaišinimas.
IL, parėmė „Draugo" leidimą iš dalies eilių tematika (nors la
komisijos pirm. Juozas Žadeikis
salėje. Bankete bus pagerbtos
100 dol. auka, kurią pridėjo, bai norėjosi, kad programa būtų
patvirtino iždininkės pateiktus
dvi dar veikiančios Čikagos
duomenis ir perskaitė revizijos
atsiųsdamas metinę prenumeratą. įvairesnė). Aktorius ribojosi
x „ L i e t u v o s a i d a s " , valsty
LIETUVOS
arkidiecezijos
lietuviškos
aktą, pagirdamas iždininkę už
savo kūryba, kurią deklamavo
binio, patriotinio turinio dien
NEPRIKLAUSOMYBĖS
parapijos: Švč. M. Marijos Gimi
tvarkingą
knygų vedimą.
raštis Vilniuje, plačiai skaito
Agota Šuopienė, Chicago, a t m i n t i n a i . Galima buvo MINĖJIMAS ROCKFORDE
mo Marquette Parke (klebonas
Keturiems
valdybos
nariams
mas JAV ir Kanadoje, ir ..Lietu
IL, mokėdama sąskaitą už lengvai įsivaizduoti, kad jo
kun. J o n a s K u z i n s k a s ) ir
baigėsi dvejų metų terminas, o
vos aido" leidyklos leidžiamas
..Draugo" patarnavimą, atsiun deklamuojami žodžiai labai
Amerikos Lietuvių Tarybos viena narė dėl sveikatos pasi
Nekalto Prasidėjimo Brighton
savaitinis ž u r n a l a s ..Veidas"
tė ir 100 dol. kasdieninėms dien veikė minias Atgimimo metu, Rockfordo skyrius Lietuvos
Parke 'klebonas kun. Antanas
traukė iš valdybos, vienas narys
pratęsė 1993 metų prenumera
raščio leidimo išlaidoms k u r j i s masiniuose susi Nepriklausomybės 76 metų
Puchenski). Bilietų galima
valdybos veikloje visai neda
t ų sumokėjimo terminą vienu
sumažinti. Jos auka labai įver rinkimuose dažnai stodavo prie atkūrimo minėjimą rengia š.m.
gauti Švč. M. Marijos Gimimo
lyvavo,
tad reikėjo išrinkti
mikrofono.
mėnesiu, iki 1994 sausio 31 d.
tinama.
vasario 6 d., sekmadienį.
parapijos klebonijoje arba skam
šešis narius. I naująją val
Programa buvo su neilga per
Dabar j a u laikas pratęsti
Minėjimas pradedamas šia dybą įeina 9 asmenys: Rita
binti Evelyn Oželienei tel.
Elena
Černius,
Worcester,
trauka, kurios metu K. Genys
..Lietuvos a i d o " ir .,Veido"
312-254-7553.
Dr. Birutė Z. Balčiūnaite.
Mass. pakeisdama adresą, taip pasirašinėjo įsigijusiems jo tvarka: 1 vai. p.p. pamaldos Šv. Darienė, Salomėja Daulienė,
p r e n u m e r a t a s 1994 metams oro
rašo .,Draugo" administra knygą „Lietuva — kaip sąžinė" Petro ir Povilo bažnyčioje, 617 Vytautas Dijokas, Jonas Grapaštu t a pačia kaina <85.00
Adolfas Merkevičius, \VestKO J L LIGŲ
toriui: „Siunčiu Jums 200 dol. ir mielai su visais kalbėjosi. Lincoln Avenue. Pamaldų metu dinskas, Danguolė Ilginytė, Vy
„ L A . " ir 98.00 „Veidas") kaip
land. MI. atsiuntė prenumeratą
SPECIALISTĖ
— 90 už naują prenumeratą, Pirmasis susitikimas su Kęs giedos solistė Audronė Gaižiū- tautas Juodišius, Valentinas
ir
1993
metais.
Buvusiems
1993
už 1994 m., o taip pat pridėjo
kuri baigiasi kovo 1 d., o 110 tučiu Geniu buvo susirinku nienė. Oficialioji minėjimo dalis Račiūnas, Vitalius Utara, Alina
m. p r e n u m e r a t o r i a m s prenu
220 dol. auką - už kalendorių,
.,Corro?.za Foot Clinic" biule- dol. auką „Draugo" gyvavimui siems įdomus ir net įspūdingas. bus 2:30 v. p.p. Rockfordo Lietu 1 Vadeišienė.
m e r a t o s a t n a u j i n i m o prane
vių klubo salėje, 716 Indiana
kalėdines korteles ir dienraščio
Susirinkime buvo paprašyti
šimai j a u išsiųsti. Tačiau kvie tenis'Fall 19931 supažindina su savo vyro a.a. Jono atminimui. Būtų gera aktorių dar kartą Avenue.
leidimo išlaidoms sumažinti.
dr.
Birute
Z.
Balčiūnaite,
kuri
kandidatuoti
atstovais į Vid.
Jis
buvo
uolus
„Draugo"
skai
savo tarpe turėti, jau tikroje
čiami ir nauji prenumeratoriai
Minėjimo programą atliks Vakarų apygardos metinį susi
Labai dėkui.
toje
klinikoje
pradėjo
dirbti
pra
tytojas.
Esu
patenkinta,
kad
scenoje, deklamuojant Donelai
1994 metams. Prenumeratos su
mums visiems gerai žinoma rinkimą ir jiems sutikus patvir
ėjusių
metų
rugpjūčio
mėn.
ir
Worcesteryje
„Draugą"
gaunu
tį,
Aistį ar kurį kitą poetą, ar
čekiais ..Lietuvos aidas" vardu
šokių
grupė Klumpė. Vytauto tinti šie asmenys: Kazys
x Dėkojame naujiems na
vyresniųjų reguliariau, negu Floridoj". ba atliekant monologus iš jo
siųsti J A V įgaliotiniui Broniui specializuojasi
Didžiojo
rinktinės šauliai su Daulys, Ona Gradinskienė,
riams Vina ir Donald Pets u k u r t ų scenos bei filmų
J u o d e l i u i , 239 B r o o k s i d e žmonių bei cukralige sergančiu Dėkojame už auką.
vėliavomis dalyvaus bažnyčioje Aleksas Smilga, Vytenis Šilas ir
kams už $2000 dovaną skirtą
vaidmenų. Toks rečitalis būtų
L a n e , W i l l o w b r o o k IL 60514, kojų negalavimais.
Anelė
Žukauskas,
Sunny
ir salėje. Po programos bus pie Vida Šilienė.
Pasaulio Lietuvių centrui. Norė
Dr. Birutė Z. Balčiūnaitė yra
dar didesnė sielos šventė, nes
t e l . 708-986-1613.
Hills.
FL,
atsiųsdama
„Draugo"
tūs,
kuriems bilietai bus par
tume, kad ir kiti pasektų p.p.
chirurgė pediatrė, baigusi WisKontrolės komisiją sudaro:
retai turime progą išgirsti gerą
fsk)
prenumeratą
už
1994
metus,
duodami prie įėjimo. Visi rock- Nelia Paulauskaitė, Petras PePetkų pavyzdžiu ir įsirašytų į
concino universitetą Parkside ir
aktorių, atliekantį dailiojo žo diškiai, kaimyninių apylinkių
PLC aukotoju sąrašą.
Scholl College of Podiatric Me- pridėjo ir 110 dol. auką. Nuošir džio programą.
A.T.B. lietuviai ir jų draugai nuošir leckas ir Juozas Žadeikis.
x Baltia Express greitai ir dicme Čikagoje. Rezidentūrą džiai ačiū.
(sk)
D. S.
patikimai pristatys jūsų siun
džiai kviečiami dalyvauti taip
atliko
VA
Medical
Center,
Hot
x T A L P I N T U V A I P E R tinius į Lietuvą laivu arba
mums brangioje šventėje.
Vitalis ir Gražina Damijo
. T R A N S P A K . . ačiami kas sa lėktuvu. Baltia Express, 3782 Springs, South Dakota ir taip
A.L.T. Rockfordo skyrius
įvairiose
klinikose,
naičiai, Western Springs, EL at
vaite. Skubius siuntinius siun W. 79 St., Chicago, IL 60652. pat
siuntė 200 dol. auką mūsų dien
čiame AIR CARGO. Pinigai tel. 1-80O-SPARNAI arba veikiančiose indėnų draus
tiniuose. Indėnai juose gyvena
raščio paramai. Tariame jiems
pervedami doleriais. TRANS- 1-800-772-7624.
labai skurdžiai, apie 30
tvirtą ir nuoširdų ačiū.
PAK, 2838 W. 69 St., Chicago,
(sk) procentų serga diabetu, kuris
KEIČIAMA
DRAMOS
IL 60629, tel. 312-436-7772.
SAMBŪRIO PASTATYMO
sukelia ir kojų negalavimus. Dr.
(sk)
x Polikaitis Accounting & Balčiūnaite jiems stengėsi, kiek
DATA
ATSIŲSTA PAMINĖTI
Tax Service pildo pajamų įmanoma, padėti.
x Parduodame bilietus ke
ir kitų įvairių mokesčių for
Los Angeles Dramos sambū
Biuletenyje rašoma, kad ji
lionėms i Lietuvą ir į visus pa mas. Reikalui esant, atvyksta
rio
sausio 29 numatytoji drama
• Rūta Klevą Vidžiūnienė.
šaulio kraštus geriausiomis kai į namus. Kreiptis: Raymond gerai kalba lietuviškai, studi
turgo
Algirdo
Landsbergio
„Vė
j
„Sąžinė".
Novelių rinkinys,
juodama
buvo
įsijungusi
į
lietunomis. Skambinti: T. L*s- C. Polikaitis, Accountant,
jas
gluosniuose"
premjera,
dėl
|
Išleido
UAB
„Valstiečių laik
niauskienei, TravelCentre, tel. 708-597-9454 arba 708- vių ir sporto veiklą (yra
įvykusio
žemės
drebėjimo,
raštis" Lietuvoje 1994 m. R. K,
atletė-bėgikė). Jos reklamą
Ltd., tel. 706-626-0773.
371-2184.
nukeliama
į
šeštadienį,
vasario
Vidžiūnienė
yra geriausiai pa
galima rasti „Drauge".
(sk)
fsk)
19 d., 7:30 v.v. Vaidinimas bus žįstama kaip žurnalistė (ji taip
kartojamas sekmadienį, vasario pat Lietuvių Žurnalistų są
Apolinaras V a r n e l i s iš
20 d., tuoj po lietuviškų šv. Mi jungos pirmininkė), bet reiš
Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui —
Dowagiac, MI si: 100 dolerių
šių. Pastatymas vyks Šv. kiasi ir kaip rašytoja. Ši knyga
tapo Draugo fondo rėmėju.
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.
Kazimiero parapijos salėje. Iš - j o s j a u ketvirtoji. Knygoje 17
Dėkojame.
Čekius rašyti:
anksto įsigyti bilietai galioja. ilgesnių ir trumpesnių išeivijos
Visuomenė
maloniai kviečiama lietuvių buities vaizdų-novelių,
Casimira J a n k a u s k a s iš
DRAUGAS
atsilankyti. Šiais spektakliais parašytų įprastu ir mums pažįs
Daytona Beach FL Draugo fon4545 W. 63rd St., Chicago, It 60629
VieAnia ift Aurtralijoa Dovil* Uiubalyt* Zduobien*. vi«#ėd«ma Čikagoje, bus pažymėta Dramos sambūrio tamu autorės stiliumi. Kelios
dui
atsiuntė
50
dolerių.
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio.
lankėsi „Draugo" redakcijoje ir vieinagea bei kelione* įspūdžiais paaidalyo 40 veiklos metų sukaktis.
knygos gaunamos ir „Drauge".
Dėkojame už paramą.
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