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Pravestas įstatymas,
draudžiantis kenkti
visuotinai pripažintiems
moralės principams

Nr. 30

E. Kunevičienė: Dabartinė
vyriausybė kasė duobę
būsimoms
Vilnius, vasario 7 d. (AGEP)
— Skolose paskandinta valsty
bė, įmonės prasiskolinusios vie
nos kitoms ir Lietuvos žmonės
nuskurdinti — tai išeinančio
premjero palikimas, teigė Seimo
narė Elvyra Kunevičienė per
spaudos konferenciją. Politinių
kalinių ir tremtinių „Laisvės"
frakcijai priklausanti Seimo
narė mano, kad jau 1993 m. da
bartinė vyriausybė pradėjo da
ryti nepataisomų klaidų, kurių
padariniai iki šiol skaudžiai
juntami.
E. Kunevičienė, buvusi fi
nansų ministrė, pirmąja klaida
pavadino tuometinį privatiza
vimo sustabdymą: kai buvo
nuvertintas visas valstybės ir
privačių įmonių turtas, jos
neteko apyvartinių lėšų. Be to,
bankams užstatu teikiamas tur
tas neteko realios vertės, todėl
bankai negalėjo įvertinti blogų
paskolų masto.
Kita klaida, anot E. Kune
vičienės, buvo tais metais
Seimo patvirtintas vyriausybės

nutarimas dėl užsienio valiutos,
kuris paralyžavo Lietuvos Ban
ko veiklą; tad šiandien į bėdą
patekusius šalies bankus turi
gelbėti ne Lietuvos Bankas, o
užsienio kreditai ir paskolos.
Taip Lietuva tampa priklauso
ma nuo užsienio šalių.
Nuo 1994 m. atsiradęs vals
tybės biudžeto deficitas,
prasidėję įmonių bankrotai,
atsiradęs paslėptas nedarbas,
blogai naudojamos užsienio
paskolos — tai vis tebesitę
siantis dabartinės vyriausybės
klaidų sąrašas, teigė E. Kune
vičienė. Paskutiniąja klaida
buvusi ministrė pavadino ban
kų krizę, kurios, jos manymu,
buvo galima išvengti.

Vilnius, vasario 5 d. (LR) — čytė teigė, jog teisėjai vadovau
Seimo posėdyje vasario 1 d. Sei jasi įstatymu. Tačiau, pasak jos,
mo nariai balsavo už nemažai nereikia manyti, kad teisėjai
diskusijų sukėlusi įstatymo pro yra atitrūkę nuo gyvenimo ir
jekto papildymą, draudžianti kad jie nežino, kokie yra pa
skelbti informaciją, kuri pročiai, kokia yra moralė, kas
,,kenkia visuotinai pripa yra dora ir kas ne. „Teisėjas ver
žintiems (tradiciniams) moralės tins savo nuožiūra, nes įsta
principams", rašo Artūras tymas jam suteikia teisę tai
daryti", pažymėjo Seimo narė.
Račas „Lietuvos ryte".
Ji pridūrė, kad tokia praktika
Už tai balsavo 47 iš Seimo
egzistuoja
ir dabar, kai būtent
posėdyje dalyvavusių parla
teismas,
o
ne įstatymas nus
mentarų (prieš — 7, susilaikė
tatydavo,
kiek
tūkstančių litų
16). „Lietuvos rytas" pabandė
išsiaiškinti, kaip balsavusių už turi būti įvertintas garbės ir
Arti tūkstančio Lietuvos Akciniu Inovacinio BalsVo ir Litimpeks banko indėlininku sausio 25
minėtą nuostatą Seimo narių orumo pažeidimas.
d. prie Vilniaus savivaldybes dalyvavo šių banku Aptlininkų iniciatyvinės grupes suorganizuotoje
Buvęs televizijos diktorius,
nuomone, tokia nuostata gali
demonstracijoje, kurioje reikalavo kuo greičiau išspręsti indelių grąžinimo problemą. Kalba
Seimo narys J. Baranauskas
būti įgyvendinama.
indėlininkų teisių gynimo grupes vadovas Henrikas Paulauskas. Vasario 9 d. žiniomis, finansų
ministerija pranešė, kad ne anksčiau kaip vasario 12-oeios savaitę bus pradedama išmokėti dalį
Papildymą pateikusio Seimo (LDDP frakcija) „Lietuvos
Elvyros Kunevičienės nuomo
indėlių, gavus pajamas iš valstybės vertybinių popierių emisijos.
Švietimo mokslo ir kultūros rytui" sakė, jog visuotinai pri
ne,
Šleževičiaus vyriausybės
Nuotr. R. Danisevidiaus „Dienoje"
komiteto vadovas Bronislavas pažinti moralės principai — tai
vykdomos politikos neigiami re
Genzelis teigė, jog „visuotinai prigimtinės teisės normos,
Seimo konservatorių frakcija
zultatai turėjo iškilti tik po
pripažinta yra tai, kas nusisto mūsų elgesio taisyklės, apibrėž
jau yra pareiškusi, kad nebal
kelerių metų, todėl nors vyriau
vėję". Jis tvirtino, kad pateikti tos visuose įstatymuose". Pap
suos už visuomenės informavi
sybė to nesitikėjo, ji gavo tai, ką
įstatymo papildymą paskatino rašius įvardyti bent vieną tokį
mo įstatymą, jei jame liks drau
norėjo kad gautų būsimos vy
„Radijo šou" laidos, kuriose, įstatymą Baranauskas teigė, jog
dimas skelbti informaciją apie
riausybės.
pasak jo, „išjuokiama serbų ir jų yra labai daug, tačiau
politikų privatų gyvenimą.
kroatų kova, Mažvydo katekiz konkrečiai nurodyti bent vieną
Vilnius, vasario 9 d. (AGEP) Algirdas Saudargas penkta „Toks draudimas leistų dangs
mo eilutė „imkit mane ir sakė negalįs, nes neturis jų po — Lietuvos Seimo krikščionys dienį spaudos konferencijoje tyti politikų aferas ar nemoralią
skaitykit" lyginama su moters ranka. Vietoj to jis pateikė du demokratai pakeitė savo pozi sakė, jog, frakcijos nuomone, veiklą, kenktų teisinei valsty
prievartavimu, išjuokiamas visuotinai pripažintų moralės ciją ir dabar jau pasisako už politikos kelią pasirinkę ir bei", mano konservatorių parti
trispalvės iškėlimas ant kalno, principų pažeidimo pavyzdžius: skelbimą žinių apie politikų valstybės darbą dirbantys jos valdybos pirmininkas Gedi
šaipomasi iš Pasaulio lietuvių keikimasis ir vaikščiojimas nuo asmeninį gyvenimą tam tikro politikai privalo aukoti dalį minas Vagnorius.
Vilnius, vasario 12 d. — mo bruožų.
gam
Gedimino
prospektu.
Pa
Iš tikrųjų A. Šleževičiaus nu
žaidynių, trispalve aprišami ly
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos
mis aplinkybėmis. Penktadienį savo privataus gyveninio.
šalinimas
turėtų reikšti visai
Seimas
dar
nenubalsavo
už
vi
ties organai". Visi šie dalykai, klaustas, ar kenkia tiems prin krikščionių demokratų frakcija
Konservatorių) pirmininkas
Paklaustas, kaip balsuos
anot B. Genzelio, nesuderinami cipams „Lietuvos ryte" pernai passTslhi siūlanti pataisyti Sei frakcija, jeigu Aus atmesta są 8-ąjį straipsni, kuriame yra Vytautas Landsbergis pirma kitką; Lietuvos grįžimą į demo
su visuotinai pripažintais mora spausdinta knyga „Mylėk mane me svarstomo Visuomenės in krikščionių demokratų pasiū šis daug diskusijų keliantis dieni paskelbė pareiškimą dėl kratinių permainų bei ūkio
geriau, brangusis", J. Bara
lės principais.
formavimo įstatymo jau priimtą lyta pataisa, A. Saudargas sakė, draudimas. Gali būti, kad bus Adolfo Šleževičiaus propagan reformų kelią be neokomunisnauskas tepasakė: „Čia labai
Seimo Valstybės ir teisės sudėtingas klausimas, priklau nuostatą, draudžiančią skelbti kad dar sunku komentuoti gali perbalsuojama ir dėl jau priimtų dos, pakenkusios Lietuvai. tinių iškraipymų, vėl pasitel
kiant viešumą ir konkurenciją,
šio straipsnio punktų.
Jame rašoma taip:
informaciją apie politikų pri mas svarstymo išvadas.
komiteto narė Zita Sličytė, pa so nuo to, kaip žiūrėti".
„Priešindamasis neišvengia laikantis įstatymų, realiai kovo
vatų gyvenimą.
klausta, kokiame iš Lietuvoje
mam nušalinimui, buvęs mi jant su korupcija ir kitais misi
Seimo demokratų frakcijos Prie* savaite Seime' balsuo
veikiančių teisinių aktų yra
nistras pirmininkas A. Šle kaltiniais.
apibrėžti visuotinai pripažinti vadovui Sauliui Pečeliūnui jant už tokią nuostatą, jai
įstengus atstatydinti A. Šleže
ževičius griebėsi įvairiausių
moralės prinicipai, sakė: „Lie pateiktas klausimas, kur rei pritarė 9 ii 10 posėdyje dalyva
vičių
anksčiau, gal būtų buvę
spaudimo
ir
gąsdinimo
priemo
tuvoje tai yra dešimt Dievo kėtų ieškoti teisinio visuotinai vusių demokratų. Tuo tarpu
užbėgta
už akių ir bankų krizei.
nių,
tarp
jų
—
ir
tarptautinės
pripažintų
moralės
normų
api
įsakymų, nes Lietuva yra krikš
dabar jie konstatuoja, kad
propagandos.
Skubiai
buvo
pra
Galų
gale,
kad iš valdžios nu
brėžimo,
taip
pat
pasirodė
„tik
čioniška ir katalikiška šalis, ir
„asmenys, užimantys postus
dėta
platinti
mitas,
neva
A.
šalintas
žmogus,
kuris tolydžio
rai
labai
sunkus".
Tokia
nuostata
neleis
visuo
ta tikyba yra vyraujanti".
Vilnius, vasario 6 d. (AGEP)
visuomeniniame gyvenime taip
Šleževičius
—
nuoseklus
reforkalbėjo
netiesą,
kuris
apgaudi
menei
sužinoti,
jokių
faktų
apie
„Jei
balsuojama
už
dalyką,
pat turi teise į privataus gy — Lietuvos Radijos ir Televizi
Politinių kalinių ir tremtinių
mininkas,
puolamas
dėl
perei
nėjo
net
Pasaulio
Banką
ir
juos
valdančių
asmenų
moralę.
kurio
neįmanoma
apibrėžti,
bet
venimo apsaugą, išskyrus atve jos Asociacijos taryba teigia, kad
frakcijai priklausančios Seimo
namojo
laikotarpio
sunkumų,
Tarptautinį
Valiutos
Fondą.
Tai
Pavyzdžiui,
prieš
Seimo
rin
visi
suvokia,
ko
nori,
tai
atsi
jus, kai jų privatus gyvenimas Seimo priimtas draudimas skelb
narės teigimu, „mums visiems
yra aišku, kad dešimt Dievo randa laiko įrašyti labai kon gali turėti įtakos visuomeni ti informaciją apie politikų kimus Lietuvos visuomenė nie neva be jo Lietuvos ateitis tik atveria galimybes atkurti
privatų gyvenimą kelia didelę ko nesužinos apie kandidatus į neužtikrinta. Tuo būdu tarp pasitikėjimą Lietuvoje ir Lie
įsakymų yra visų pagrindų pa krečius dalykus", — aiškino niam gyvenimui".
grindas, ir kas jiems priešta Saulius Pečeliūnas. Pripažin Krikščionių demokratų parti grėsmę demokratuos gyvavimui Seimo narius, net jei jie bus tautiniam Lietuvos įvaizdžiui tuva", baigiamas Vytauto Lands
(morališkai nusmukę) asme pridėta dar naujų nepatikimu bergio pareiškimas.
damas, jog juridiškai pasinau jos pirmininkas, Seimo narys Lietuvoje.
rauja, yra amoralu".
nys", teigiama antradienį
Pasidomėjus, ar teisėjui, prieš doti šia nuostata yra beveik
išplatintame asociacijos pre
priimant sprendimą dėl vienos neįmanoma, jis teigė, jog balsuo
zidento
Gintaro Songailos pa
jant
už
ją
buvo
norima
atkreip
ar kitos informacijos atitikimo
reiškime.
ti
dėmesį
ir
pabandyti
išsiaiš
visuotinai pripažintiems mora
Vasario 1 d. svarstydamas Vi
lės principams, pakaks atsivers kinti, kas yra tos visuotinai
Vilnius, vasario 12 d. (BNS) pirmininko pavaduotojas Justi
suomenės informavimo priemo
ti dešimt Dievo įsakymų, Z. Šli- pripažintos normos. „Jeigu
nepavyks to išsiaiškinti, tada
nių įstatymą, Seimas patvirtino — Valdančiosios Lietuvos De nas Karosas korespondentui.
Iš penkiolikos prezidiumo
reikės išbraukti", sakė Sei
draudimą skelbti informaciją mokratinės Darbo Partijos pre
Taline jau paminėta gal
posėdyje
dalyvavusių narių
mo narys.
apie asmeninį žmogaus gyveni zidiumas šeštadienį pasisakė už
Vilnius, vasario 7 d. (AGEP) mas", sakė P. Gylys.
keturi
balsavo
už Šleževičiaus
tai,
kad
pašalintas
ministras
Vasario 16-oji
Ministrai pranešė susitarę per mą, net ir tada, kai žinios susiję
Seimo juridinio skyriaus — Trijų Baltijos šalių užsienio
palikimą
pirmininku,
vieno bal
pirmininkas
Adolfas
Šleževičius
vadovo pavaduotojas V. Vėgelis, reikalų ministrai palankiai kelis mėnesius parengti doku su pareigūnais ir visuomeninėje
Vilnius, vasario 9 d. (Elta) - komentuodamas Seimo sprendi atsiliepė apie galimybę susitikti mentus, reikalingus bendrų ar politinėje veikloje dalyvau liktų partijos pirmininko parei savimo lapelis nustatytas nega
liojančiu.
Taline Estijos koncertų salėje mą, teigė, jog priimta formu su naujuoju Rusijos užsienio rei tranzito taisyklių įvedimui ir jančiais asmenimis.
gose.
LDDP prezidiumas taip pat
vasario 8 d. įvyko simfoninis luotė nėra visai gera teisiniu kalų ministru Jevgeny Prima- muitų panaikinimui tarpusavy
Prezidiumo nariai nutarė pa
Tokia pataisa neleistų žurna
koncertas, skirtas Lietuvos požiūriu, tačiau, pasak jo, ne kov. „Visos trys šalys suinte je prekiaujant žemės ūkio pro
tikrinti apklausos firmų nusta nutarė rekomenduoti, kad
valstybės atkūrimo 78-osioms viską galima įvilkti į teisės resuotos gerais santykiais su duktais. Taip pat ketinama listams skelbti visuomenei svar tytą Šleževičiaus populiarumą, LDDP taryba taip pat priimtų
bios informacijos, mano Lietu
metinėms paminėti. Jį surengė normų apvalkalą.
kaimyninėmis šalimis, taip pat ruošti visoms bendrą planą val vos Radijo ir Televizijos pasakė LDDP frakcijos Seime tokį sprendimą.
Lietuvos ambasada ir „Eesti
„Šiuo atveju viskas priklausys ir Rusija", sakė Lietuvos dymui valstybei kritiškų situa Asociacijos (LRTA) taryba. Ji
koncert".
nuo įstatymo vykdytojų, jų ver užsienio reikalų ministras cijų metu.
jų Aliansas. Pastaroji sukurta iš
pažymi pripažįstanti ir gerbian Lenkija turi naują
Grojo Juozo Domarko diriguo tinimo ir moralės", sakė V. Povilas Gylys po susitikimo su
buvusių komunistų ir kairiųjų
Derinti ir veiksmai šioms ti žmogaus asmeninio gyvenimo
premjerą
jamas Lietuvos nacionalinis Vėgelis. Beje, pasak jo, ir dabar Latvijos ir Estijos kolegomis
partijų, ir sudaro didžiausią
trims šalims dalyvaujant NATO neliečiamumo principą, bet jis
simfoninis orkestras, dainavo veikiančiame Darbo sutarties trečiadienį Vilniuje, kur aptar
bloką Lenkijos Seime.
pajėgose buvusios Jugoslavijos „negali apimti politikų ir kitų
solistas Virgilijus Noreika, įstatyme yra numatyta, jog ti bendri veiksmai tarptautinėje
Varšuva,
vasario
7
d.
(AP)
W. Cimoszewicz, 45 metų, ne
konflikto užbaigime ir jų inte asmenų privataus gyvenimo
skambino estų pianistas Matti atleisti iš darbo galima už politikoje bei trišalis bendra
gracijoje į Europos organiza įvykių, kurie turi įtakos visuo Naujuoju Lenkijos ministru pir priklauso jokiai politinei parti
Mikalai. Skambėjo Mikalojaus amoralų elgesį. „Tačiau niekur darbiavimas.
mininku prisaikdintas Wlodzi- jai. Jis žadėjo, kad jo vyriausy
cijas.
menės gyvenimui".
Konstantino Čiurlionio sim nėra suformuluota, kas yra
mierz Cimoszewicz, kartu su 20 bė tęs buvusio premjero darbą,
Spaudos konferencijoje minis
Povilas Gylys pabrėžė, kad
foninė poema „Jūra", L. van amoralus elgesys", priminė V.
ministrų, sudarančių jo kabine skatinant ekonominį augimą,
Tai
yra
demokratiniame
pa
trai nepatvirtino žinių, kad jau visų trijų valstybių vyriausybės
Beethoven, F. Liszt ir kitų Vėgelis.
tą.
Jis pakeičia buvusį ministrą bet daugiau dėmesio kreips į tei
saulyje
visuotinai
pripažįstama
suplanuotas jų susitikimas su yra už politinį, ekonominį, ka
kompozitorių kūriniai. Koncer
Jozef
Oleksy, atstatydintą, ap sėtvarką.
norma,
įrašyta
Europos
Tarybos
„Jokio apibrėžimo teisiniuose JAV Kongreso tarptautinės rinį bendradarbiavimą, bet ne
to klausėsi Estijos parlamento
kaltinus
jį šinipnėjimu Mask
Parlamentinės
Asamblėjos
pri
politikos atstovais. „Visa tai dar remia gynybinės sąjungos idė
ir vyriausybės atstovai, diplo aktuose, be abejonės, nėra",
vai.
Wlodzimierz
Cimo8zewicz ir
KALENDORIUS
imtame
žurnalistinės
etikos
ko
tik idėjos lygyje, o kiekviena jos. Tačiau labai svarbu akty
matinis korpusas, Talino lietu Lietuvos rytui" tvirtino ir ad
jo
kabinetas
sudaro
septintąją
dekse,
kuriam
vienbalsiai
jau
šalis su Amerika bendradar viai bendradarbiauti karinėje
vių bendruomenės nariai. Jį tie vokatų tarybos pirmininkas K.
Vasario 13 d.: Kotryna, Bebiauja pagal dvišales progra srityje, sakė Estijos užsienio yra pritaręs Lietuvos Seimas, Lenkijos vyriausybę nuo komu
Lipeika.
Jo
teigimu,
teismai
siogiai transliavo dvi radijo
nignas, Algaudas, Raudė, Ugnė.
pažymi asociacijos prezidentas. nizmo žlugimo 1989 metais.
taiko
įstatymus
ne
vien
pagal
reikalų ministras Siim Kalias.
stotys.
Vasario 14 d.: Šv. Kirilas,
Viso visuomenės informavimo Ši vyriausybė yra kūrinys tos
apibrėžimus, bet ir patys nu teismo — tai yra vienas iš viePo koncerto surengtame priė s t a t y d a m i yra tok7dalyk« J ™ " teisės principų", pa- Jis pabrėžė, kad reikia nepa priemonių įstatymo priėmimas pačios kairiųjų koalicijos val vienuolis (mirė 869 m) ir Meto
mime Estijos prezidentas Len- kaip visuotinai pripažintos *?**>* • Lipeika Jo nuomone, miršti istorijos pamokų, kai toks greičiausiai dar užtruks, ir džiusios Lenkiją nuo 1993 metų. dijus, vyskupas (mirė 885 m.),
nart Meri pasveikino susirin moralės normos, ar ne. „Bet kiekvieną ginčą dėl Seimo pn- bendradarbiavimas prieš Ant neatmetama galimybė, kad bus Joje tos pačios partijos kaip ir slavų apaštalai; Valentinas,
kusiuosius Lietuvos valstybės koks įvertinimas priklausys nuo imtos nuostatos interpretevimo rąjį pasaulinį karą buvo labai pakeista ir ši LRTA kritikuo- buvusioje: Lenkijos Valstiečių Saulius, Saulė, Žynė. Valentino
silpnas.
atkūrimo dienos proga.
jama įstatymo nuostata.
Partija ir Demokratinis Kairių diena.
tikriausiai turės spręsti teismai.

Krikščionys demokratai
ragina panaikinti draudimą
viešinti politikų gyvenimą

Landsbergis piktinasi
Šleževičiaus propaganda

Televizininkai: Negalima
slėpti žinių apie politikų
privatų gyvenimą

Baltijos užsienio ministrai
nori susitikti su Rusijos
kolega

LDDP nori Šleževičių palikti
partijos pirmininku
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DRAUGAS, antradienis, 1996 m vasario mėn. 13 d.

DRAUGAS
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Dr. J Ū R A T Ė NESAVAS-BARSKY
'Tęsinys)

kiekio ir pradeda ryškėti „riebalų
maišeliai". Prieš akių
Smulkios raukšlelės apie
vokų
operacijos
procedūrą, svar
lūpas, akis ir kaktoje gali būti
bu
pasitikrinti
akis.
Procedūra
panaikintos ..Zyderm" arba
„Zyplast collagen" injekcijomis. atliekama gydytojo kabinete su
Kolagenas suleidžiamas tiesiai vietine anestezija (nuskaus
Liolių bažnyčia - viena seniausių išlikusių medinių bažnyčių Lietuvoje, statyta 1768 m.
minimui. Išsitempusi, atlie
į raukšlę. Po 12 vai. pradinis pa
tinimas praeina ir pagerinimas kama oda, dalis voko raumens
tvarkomi ekonominiai reikalai.
tęsiasi nuo 6 mėn. iki 1 metų. ir riebalų susitelkimas pašali
Kun. A. Jagelavičius pažadėjo
BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
Šis metodas yra labai patogus, namas Operaciją galima atlikti
artimiausiame nuolatinio kuni
PASAULYJE ;
nes gydymas užtrunka kelias kartu su cheminiu lupimu,
gų ugdymo susirinkime supa
kuris
buvo
anksčiau
aprašytas.
minutes. Prieš pradedant pirmą
žindinti arkivyskupijos kunigus
Suvažiavime dalyvavo trylika su CIC reikalavimais šiais
sesiją, būtina padaryti tyrimus Tuo pagerinama visos veido SUSITIKO KATALIKIŠKŲ
Telšių, Kauno, Kretingos, Šiau klausimais.
MOKYKLŲ SĄJUNGOS
kokybė.
Rezultatai
(paprastai daromi 2). ar pacien odos
lių ir Panevėžio katalikiškų
NARIAI
neišnyksta apie 10 metų.
tas nėra alergiškas kolagenui
VILKAVIŠKIO
mokyklų delegatų bei du Plun
Šiam tikslui nedidelis kolageno
Senesnėje odoje yra daug įvai
VYSKUPIJOJE
gėje
bei
Žemaičių
Kalvarijoje
Sausio 5 d. Telšių V. Borisekiekis įleidžiamas j rankos odą rių dėmių ir augliukų. Netgi pa
ir po 4 savaičių, jeigu nebuvo prasti apgamai su amžiumi pa vičiaus vidurinėje mokykloje steigiamų katalikiškų mokyklų
1995 m. gruodžio 19 d. vysku
Į,
jokios reakcijos, procedūra vėl laipsniui didėja. Nauji augliai Katalikiškų mokyklų pedagogų atstovai.
pijos
kurijoje įvyko Kunigų
sąjungos
nariaistarėsi
dėl
pakartojama. Praėjus dar 4 sa gali būti piktybiniai, todėl svar
tarybos posėdis, kuriame daly
ĮSIKŪRĖ CARITAS
vaitėms, galima kolageną bu į visus apgamus 'ypač paki tolesnių organizacijos veiklos
vavo tarybos nariai bei į posėdį
krypčių. Prelegentai, pabrėžė,
CENTRAS
suleisti Į raukšles.
lusius i kreipti dėmesį.
pakviesti
Lazdijų vicedekanas
Dažnas Amerikoje reiškinys jog jau užmegzti ryšiai su
Gilesnėms raukšlėms panai
kun.
V.
Prajara
ir vyskupijos
Europos katalikiškų, mokyklų
Kauno arkivyskupijos Ekono
kinti naudojama „microlipi in- yra odos vėžiai - kasmet diag
Caritas
direktorius
kun. D.
nozuojama apie 600.000 atvejų. sąjunga, vienijančia panašias minė tarnyba pranešė, kad 1995
jection". kai paties paciento kū
mokyklas
septyniolikoje
šalių.
m. buvo suremontuotos ir nau- Brogys, .
no riebalai ištraukiami su Dažnai randami yra vadinamieLietuvos katalikiškų mokyklų dotis perduojtosjpatalpos, kurioVilkaviškio vyskupas J. Ze;•
..BCC".
Stos
rūšies
vėžiai
gali
švirkštu ir nedelsiant šulei
vadovus ketinama pasiųsti su se įsikūrė arkivyskupijos Cari- maitis, MIC, apžvelgė vyskupi''ūti
visiškai
išgydyti.
džiami j gilesnes raukšles.
Melanoma yra daug pavojin sipažinti su šių mokyklų veikla. tas centras, Caritas bažnytinių jos padėtį, ragino aktyvinti
Metodas buvo išvystytas Pran
1996 m. spalio 4-6 d. Katali drabužių siuvykla bei vaistinė, pastoraciją ir siūlė vyskupijoje
cūzijoje, o dabar plačiai paplitęs gesnis auglys. Kiekvienais
kiškų
mokyklų sąjunga Kretin taip pat arkivyskupijos Kate- įsteigti komisijas, kurios rūpinir Amerikoje. Savo praktikoje aš metais melanomų skaičius di
gos
Šv.
Antano Katalikiškųjų chetikos ir;[Evangelizacijos tusi .atskiromis sielovados
mažai naudoju kolageną, bet pa- dėja. Kit' piktybiniai augliai
kryptimįs.
studijų
institute
ketina surengti centrai.
yra „lymphoma'*. =urišta su
grindnė gilių raukšlių panaiki
Generalvikaras mons. prof.
mokslinę
ir
praktinę
konferen
kraujo ląstelėmis, ir „Kaposi's
nimo procedūra yra ..lipoinjec
O
dr.
V. Baltuška informavo apie
ciją,
kurioje
bus
gvildenama
tion". Mes visi turime neribotą sarcoma". dažniausiai pasitai
„Lietuvos
kankinių" beatifika
tema
,,Katalikiškos
mokyklos
ARKIVYSKUPIJOJE
kantys
pacientuose
su
AIDS
kiekį riebalų savo kūne ir todėl
cijos.bylą.
bendruomenės kūrimas. Moky
veido kontūrus jų pagalba virusu.
Buvo, syarstyta, kaip pasielgti
1995 m. gruodžio 7 d. įvyko
galima lengvai pagerinti Ka
Iš visu odos vėžio rūšių tojo kataliko pilietinė pozicija."
su
Rudaminos bažnyčios šventoKonferenciją
ketinamft.organi
Kunigų tarybas posėdis, kuria
dangi pacientas negali būti aler dažniausiai i-andamas BCC. Jis
me
dalyvavo
vyskupai
Vladisloriųje
pastatytu paminklu pasauzuot
i
ir
1996
m.
balandžio
12
d.
giškas savo paties kūno audi prasideda iš ..Epidermis basavas
Micheleyičius
ir
Sigitas
liečiui.
Nuspręsta, kad šventoKaune.
niams, tai alergijos tyrimai ne linio" sluoksnio, dažniausiai
Tąmkevičįus^unigai
—
JBariuose
apskritai
nedera statyti
reikalingi. Adata traukiant rie veido odoje arba ant ausų.
„Saulės garbintojams" yra labai bonas, E. Samulis, V. Grigara- paminklų pasauliečiams,
balus, reikalingas paviršutinis Anksčiau BCC buvo randamas
svarbu pasitikrinti pas odos ligų vičius, R. Grigas. A. JagelaviKatechetikos centro vedėja s.
nuskausminimas. Visa procedū tik pas vyresnius asmenis, bet
specialistą (dermatoTŽfeą),
nes čius, mons. KI Jakaitis, mons. L. Rimkevičiūtė informavo apie
llrr *
ra užima apie valandą laiko, o pastaraisiais metais vis dažniau
patinimas užtrunka 2-3 dienas pasirodo pas jaunesnius. Šio ankstyva odos vėzWftiagnoze y . Jalinskas, P. Meilus, mons. tikyboj dėstymo vyskupijoje pa
gali išgelbėti gyvybę. •
L. VaičiuliooįsįV. Vaičiūnas ir dėti Js6jQ,202 mokinių tikybos
(gali tose vietose atsirasti mėly vėžio išsivystymui tiesioginę
Yra daugybė įvairių 'auglių,
mokosi 81.6 proc. Prelegentė
E. Zeidotas.
nė, bet tai netrukus pradingsta). jtaką turi saulės spindulių ra
Vi
kurie nepiktybiftidfeb&feY juose
Posėdžiui
piipiininkaves
vyspabrėžė, jog suaktyvėjo nepalanSenėjimo procesas sulėtina diacija BCC auga lėtai, papras
randamas 'pigm^nTaW'Tokie kupas S. Tanįjjevičius pristatė kūs tijsyjbos dėstymui mokytojai
žmogaus metabolizmą, todėl kai tai i limfinius mazgus nepe
augliai (apgamai) galr'&uti leng naują KunigjjL darybos narį - bei padidėjo nereligingų šeimų
kuriose kūno vietose pradeda reina, bet naikina visus au
vai pašalinami be jolHtf'randų. kun. V. Grigaravičių, kuris įtaka. Ji laip pat akcentavo, kad
susikaupti riebalai. Dieta ir dinius, pasitaikančius jo augimo
Dermatologai tokrofc «ruglius pakeitė į Roma studijuoti išvy- katechetai nėra pakankamai
mankšta padeda tik iki tam kelyje, netgi kaulus.
lengvai gali atskirtf^fe pikty kusį kun. R^Norvilą.
gerai .pasirengę savo darbui,
tikros ribos, bet vėliau jau
Melanoma prasideda iš odos binių. Jeigu kyla hiihT maža
I posėdį pakviestas. Šiaulių todėl putina kelti tikybos
reikia pašalinės pagalbos. Šiam ląstelių, vadinamų „melanocyabejonė apie naujai pasirodžiu Švč. Mergelės Karuos Nekaltojo mokytojų kvalifikaciją. 1994 m.
tikslui plačiai vartojamas tes". Tos ląstelės gamina odos
sių dėmę, apgamą "kt auglį, Prasidėjimo .bažnyčios ad- 106 katechetai baigė aukštuo„liposuction" metodas.
pigmentą — melaniną. Dažniau atliekama biopsija. " "
ministratoriųs supažindino su sius kursus,
Tai nėra svorio numetimo me siai melanomos turi įvairius juo
Odos vėžiai daugiausia gydo bažnyčios atsidymo darbų eiga.
Caritas direktorius kun. D.
todas. „Loposuction" operacija dus ir rudus atspalvius. Pas vy mi chirurginiu būdu. -y,Chemo- Tarybos narią[. akcentavo, jog Brogys apibūdino Caritas veikatliekama gydytojo kabinete tik rus melanoma dažniausiai pasi therapy" reikalinga tik vėles£ £ ^ i ę į g r i i ą būtinas lą. Vyskupijoje veikia 5 senelių
su vietiniu nuskausminimu. taiko ant krūtinės ir nugaros nės melanomos formom. Visos projektas.
V
namai, 12 vargšų valgyklų. IšVartojant tam tikrus ins odos. Pas moteris melanoma kitos odos vėžio rūšys paprastai
Buvo
aptaria,
sunki
Kriukų
sakyta mintis, jog valstybei
trumentus, nervai, kraujagyslės dažniausiai randama ant kojų, gydomos chirurgiškai. Tačiau,
parapijos
finansinė
padėtis
ir
derėtų
paremti Caritas veiklą,
bei raumenys nėra pažeidžiami, bet. aišku, pasitaiko ir kitose net kai odos vėžys buvo visiškai
būdai
esamiems
sunkumams
nes
ši
organizacija tarnauja
todėl nėra kraujavimo. Procedū kūno vietose Ankstyva diagno pašalintas, aš rekomenduoju
įveikti.
"
visiems
gyventojams.
ros metu riebalai pašalinami zė, kai melanoma dar nejaugusi pasitikrinti 2 kartus metuose, o
Kunigų
taryba
kritikavo,
kad
Vyskupijos
ekonomas kan. D.
visam laikui, bet tai nereiškia, gilyn j odą. yra labai svarbi, nes žmogus pats save turi apžiūrėti
kai
kuriose
parapijose
jaunaveJasulaitis
informavo
apie Marikad kitose kūno vietose jie vel tuomet vėžio prognozė gera visu kas 6-8 savaites. Pastebėjęs nau
džiai nėra rengiami santuokos jampolės akcinių įmonių „Miš100
procentu.
nepradės kauptis, jeigu bus
jų auglių arba pasikeitimą sakramentui uniėl to pasitaiko kas" ir „Fasa" Marijampolėje
sunaudojamas kalorijų pertek
Melanomos augimo gilyn pra senuose apgamuose, turi tuojau
atvejų, kai sudaroma negalio- bei Vilkaviškio akcinės įmonės
lius, todėl nepaprastai svarbu džia nelengva pastebėti. Kai kreiptis pas dermatologą.
janti santuoką. .Taryba pasiūlė „Žemkalnija" padėtį. Vyskupipo procedūros tinkama dieta ir auglys pradeda kraujuoti ir
Po šios odos senėjimo ir ga pasiųsti į šias parapijas Kunigų ja turi įsigijusi šių akcinių
nuolatinė mankšta.
neužgyja, paprastai reiškia limų jos ligų apžvalgos, noriu
tarybos komišką.
bendrovių akcijų. Jis taip pat
Dažnai atliekama ir kosme vėlyvą diagnozę, nes melanoma pastebėti, kad, tiesa, senėjimo
Tarybos
nariai
pritarė
naujų
pranešė, kaip remontuojamas
tinė akių vokų operacija. Žmo greitai išsiplečia į limfinius procesas yra visuotinis ir neiš
bažnvčių
statybai
Kauno
miesto
pastatas Katechetikos centrui
gui senstant, akių vokų oda mazgus, kepenis, plaučius ir kt. vengiamas, bet yra būdų ir prie
Vilijampolės
v
Šilainių
raMarijampolėje,
informavo, kad
Reta melanomos forma neturi monių padėti kiekvienam ge
suplonėja ir išsitempia. Raume
jonuose.
rengiamas
Marijampolės
Kuninys ir kiti audiniai nepajėgia at pigmento. Tuomet ji vadinasi riau atrodyti, o tuo pačiu ir ge
Kunigų
tarybai
taip
pat
svarsgų
senelių
namų
projektas,
melanoma. riau jaustis. Kai kas mano, kad
laikyti padidėjusio riebalu ..amelanotic"'
te, kaip parapijose turėtų būti
noras išlaikyti jaunatvišką iš
NAUJI PASKYRIMAI
vaizdą yra tuštybė ir reiškia
VILKAVIŠKIO
žmogaus kultūrinį nuosmukį. gera išvaizda. Štai keli mano
VYSKUPIJOJE
patarimai,
kaip
išlaikyti
gražią
Sakoma, kad vyresnėms mote
rims reikėtų didžiuotis savo sveiką odą;
1995 m. gruodžio mėnesį
1. nebūti saulėje be „sunveido raukšlėmis, pažyminčio
įšventintieji
kunigai pastoraci
mis jų ilgą ir prasmingą gyveni screen".
nę
praktiką
atliks
šiose parapi
2. nerūkyti;
mo kelią, tačiau iš etikos
jose: kun. Arnas Abraitis Alek
3. vengti stiprių muilų ir
žinovų, teologų, filosofų ir mo
soto parapijoje, Kaune, kun.
„astrigeno";
terų organizacjų mes girdime
Rimantas Baltrušaitis Alytaus
4. vengti per daug kalorijų;
šiuo klausimus įvairiausių nuo
Švč. M. Marijos krikščionių
5. mankštintis.
monių.
Pagalbos parapijoje, kun. Gin
Statistika rodo, kad vyresnės
Aš asmeniškai netikiu, jog
tautas Kuliešius Lazdijų parapi
susiraukšlėjęs, sudribęs, dėmė moterys (ir vyrai), kurios atgavo joje, kun. Paulius Marčiulionis
tas veidas yra įrodymas, kad aš fizinį patrauklumą, labiau Kalvarijos parapijoje, kun. Min
pergyvenau ilgą gyvenimą ir rūpinasi savimi, savo sveikata, daugas Puidokas Kauno Aukš
Jie rūpinasi Lietuvos žmonių sveikata Iš ;tires: Vilniaus universiteto
privalau didžiuotis tokiu savo daugiau bendrauja su visuo tosios Panemunės parapijoje,
t a n s k i u universitetines l i g o n i n . - aukšto- :7iko* g)mrl> vių neonatologe <
mene, save daugiau vertina ir kun. Arūnas Užupis Vilkaviš
Daiva Mikutiene. VU Ekonomijos inform;;' m i o skyriaus dėstytojas Rimvydas iftvaizdos rezultatu.
kio parapijoje, kun. Darius
Skyrius ir Kauno Medicinos ak.idemijos naujagimių neonatofoge dr Rita
Mes turime sau padėti gerai ilgiau gyvena.
.
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Vasiliauskas Alytaus Šv. Kazi-

SecomrJ daas postas* paid atCtneafo, IL and aedrtjooal meiling offices.
Subseription Batas: $96.00. Foreign countria* 1110.00
Priatmaetor Sand sddrsss dtaagas to Draugas - 4545 W 63rd St,
Chkago, IL 60639.
Pašto išlaidas mstinsnt, pakvitavimai ui gautas prenumeratas
neuun&ami. Ant DRAUGO prie kiakvi—u skaitytojo adreso, gavus ii
jo mokesti, patylima, iki kada yra (išsimokėjęs.

D R A U G O praanaaaraU n u k a s a * i t i

JAV
Kanadoje ir kitur

metami t» metu
$96.00 $56.00
(U.S.) $110.00 $60.00

3 mėn.
$36.00
(40.00

TOt H H s J j i n J c laida:

JAV
Kanadoje ir kitur

$55.00
f.
(U Š.) $60 00

$40.00
$45.00

130.00
$36.00

Usaakaj* i Iietova

(Air cargo)
Tik šeštadienio laida

$100.00
$65.00

$55.00

Utoakaac j iiteienj
oro p a t t a

$500.00 $250.000

Tik šeštadienio laida

$160.00

$86.00

Vyriausia redaktore Danute Bindokienė
Administratorius Pyus Stoncius
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
* Redakcija u* skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos prisiunrHainne, gavus prašymą ka
nors i

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopija-

miero parapijoje, kun. Rimantas Petro ir Povilo bažnyčios
Venslova Garliavos parapijoje. vikaru.
Pastoracinę praktiką atlikti
• Kun. J o n a s Depšys pa
diakonas Edvardas Baniulis skirtas Žemosios Panemunės
paskirtas į Marijampolės Šv. (Šakių raj.) klebonu.
Vincento Pauliecio, diakonas
• Diakonas Mindaugas
Saulius Kasmauskas — į Aly
taus Šv. Angelų Sargų parapiją, Pūkštys paskirtas Kauno Vili
diakonas Arūnas Sederavičius į jampolės parapijos diakonu.
Prienų parapiją.
SUNG L C H O U , M.D.
• Kun. Žydrūnas Paulaus
Vidaus Ilgos, akupunktūra
kas atleistas iš Kauno Kristaus
HOLYCROSS
Prisikėlimo parapijos vikaro
PHYSICIANS PAVIUDN
pareigų h* paskirtas Šiaulių šv.
3 fl. South, Eact Sunas
LHhuanian Plaza Ct.
at CatHornia Ava.
UNAS A. SJORYS. M.D.
Ophtalmoiogaa/Akių Chirurgas
Chteago, IL 60629
i S. NMgaeand Ave.
(312)-471*6142
44416
Karibam* Natuviskal
4 1 4 * W. Sarai S*.
311-1
E U G E N E C . D E C K E R , D O S , P.C.
4 * 4 7 W. 103 S*., Oak Laem. IL
Pirmas apyt su Nofthmrestern un-to
diplomu lietuviams sutvarkys oMntis už
poemamą katną Pacientai priimam.
absoliučiai punktualiai Susitarimui
(kalbėt angliškai) tai. 704-422-4240

DR. A. B. GLEVECKAS
G Y O y T Q j A S IR CHIRURGAS
SPECiALVBE
AKIŲ LIGOS
M SI. Tet (70S) 412-0101
va:anoos pagal s u s i i a ^ ^ a
; J « p p " » - a-t-c • ? 30 i < p a
r-ecc j7tfa'vta «etvd I 3 v p p
ov*:
' fįešid 9 v i i ? v p p

•132 S Keeate A«e.. CMcsee
(312) 7 7 S » t « e a s a (312) 4 M - 4 4 4 1
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HOLY CROSS FAMILY
MEDICAL CENTER
746 W. 31st St.
Cnleaao, IL 60616,
(312)-225-0695
Cerdlac Magnosls. Ltd.
6132 S. Ketfzie Ave.
CNcago. IL 40429
Tel. 312-436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA. M.D.
Širdies " Krauiagysliy Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS
ODOS J G Ų SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KO."y VENAS
KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
Danty Gydytoja
33'' 5 W 55tri Sl Ciicago K
Tet ( 3 1 2 ) 4 7 4 - 2 1 1 2
9525 S 79th Ave HiCkory H.ns IL
Tet (704) 9 M - 4 1 0 1
Vai pagal sus'tanm^
Tel kabineto Ir bule: (704)452-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 l o s o m A v e . . Cicerą
Kasdien 1 iki 8 v v
šskyf'js treč šest 12 ik. 4 vai p p

M . ŽISUTt ZAPARACKA6
DR. PAUL KN1PP1R
AKIŲ LIOOS — CHIRURGIJA
1 M I . fc4JMftar, S * P s » 4 t l
valandoe pagal susitarimą
Tai. - (1-31*) S S 7 - 1 I K

SURENDER LAL, MD
Specialybe — Vidaus ligos
7722 t. Keaste. CMeago. IL 4 0 4 ( 2
Tel. 312-434-2123
Moty Croee Ptiyelclen Center
• 0 4 4 S. Archer, C M c s f o , IL I
Tel. 312 4 4 4 ^ 1 5 5
Valandos pagal susitarimą
K44). M . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 6
VIDAS J. N E M I C K A S , M.D.
KARDIOLOGAS -

S l R D I € S LIGOS

rrn %. K«4»S A**.,
CMcat*. tk 66663

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CMIRURGUA
116S Ourtdee A v e . . eigln. III. 40120
Tel. (704) 742-0255
Valandos pagal susitanma

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberte Kd . Hlekory Hllls. IL
i mylia i vana'us nuo Harie-^ A^e
Tel. (704) 596-4055
Valandos pagai susiia-" ~ a

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
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LAISVĖ MUS VIENIJA
VYTAUTAS BIELIAUSKAS
Šiais metais vasario 16 dieną
švenčiame 78 metų sukaktį nuo
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 1918 m. Su džiaugsmu
tada Lietuva įžengė į laisvų
valstybių eiles ir per 22 metus
kasmet šventė Vasario 16, kas
met augo ir tvirtėjo.
Bet po 22 metų atėjo sovietų
okupacija, kuri Lietuvos nepri
klausomybe sunaikino ir visus
lietuvius padarė žmonėmis be
savo identiteto. Per penkiasde
šimt metų Lietuva buvo dalimi
Sovietų Sąjungos, kurioje tau
tinis identitetas ir žmogaus
laisvė nebuvo pripažįstami. Ir
štai, sovietų imperijai žlugus,
Lietuvai pasisekė atstatyti savo
nepriklausomybe. Bet tai įvyko
jau ne vasario mėn. 16 dieną,
nes laisvės ieškojime datos
nepasikartoja, net jei to ir
norima. Tai įvyko 1990 kovo 11
d., kada Lietuvos Aukščiausioji
Taryba, paskelbė Lietuvos
nepriklausomybės atstatymą.
Š i s , kaip ir pirmasis Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimas, reikalavo laiko, kol
jis buvo įgyvendintas Šiam
tikslui daug padėjo sovietų im
perijos žlugimas, kuris įvyko
1991 m e t a i s . (Kai kurie
istorikai mano, k a d Lietuva
buvo tas akstinas, davės pradžią
sovietų imperijos pražūčiai).
Ir štai dabar Lietuva jau ne
trukus švęs šeštus savo nepri
klausomybės atstatymo metus.
Ar kas galėjo prieš šešerius me
tus tikėti, kad tai tikrai įvyks
ir pasiliks? Sunku pasakyti, bet
kai kurie žmonės Lietuvoje, ir
kai kurie iš mūsų užsienyje, jau
1988 metais pranašavome, su
Sąjūdžiu kartu tikėjome ir dir
bome dėl Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo. Atsimenu,
kai 1988 metais viename lietu

vių susirinkime buvau paklaus
tas, ar tikrai manau, kad Lie
tuva vėl taps laisva, kai at
sakiau — „taip, aš tuo tikiu",
tuo metu nė vienas tokio at
sakymo rimtai nepriėmė. Aš bu
vau tik grįžęs iš pirmojo Są
jūdžio seimo, kuriame atstova
vau Pasaulio Lietuvių Bendruo
menei, ir atrodo, turėjau sun
kumų ten patirtą entuziazmą
perkelti į čia.
Bet tai įvyko, ir dabar mes jau
šešti metai švenčiame Vasario
16 d. kartu su laisva, nepri
klausoma Lietuva. Bet, atrodo,
kad nepaisant visų laimėjimų,
yra kažkas įvykę visų mūsų gy
venime, k a s tą Vasario 16
džiaugsmą pridengia susirūpi
nimo nuotaika. Atrodo, kad
kažkaip mes visi, jau pripratę
prie laisvos Lietuvos fakto,
esame paskendę dienos pro
blemose ir tarpusavėje kritiko
je, tarytum praradę entuziazmą,
kuria, Lietuvai esant okupuotai,
buvo toks gražus ir galingas.
Mes dabar net įvairiose naujose
datose paskendę: esame susikū
rę ir kitų švenčių, kurios
nustelbia kartais ir Vasario
16-tąją. Kai kitoms tautoms
užtenka vienos pagrindinės
tautines šventės, mums net
kelių beveik neužtenka.
Gal Lietuvoje valstybinių
švenčių gausumas duoda dau
giau progų išreikšti savo
džiaugsmą, bet mums, gyvenan
tiems užsienyje, tai suteikia tik
daugiau išsiblaškymo ir tam
tikra prasme — pasimetimo. Va
sario 16 seniau mums buvo
vienintelė svarbiausia diena ir
ta proga susieidavome, susi
kaupdavome, susivienindavoroe. Tada mus visus jungė Lietu
vos laisvės troškimas. O dabar,
kai ta laisvė yra atgauta, atro
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Arčiau privažiavus, ji didelio įspūdžio nebedaro:
sienų tinkas aptrupėjas ir dažai išblukę. Katedros viduje,
kaip ir daugelyje, kurias keliaujant teko matyti,
daugybė ikonų; iš jų žvelgia rūstūs, tamsios spalvos Kris
taus ir šventųjų veidai. Vaikai ilgai žiūrėti įjuos nenori,
po kito slenka pro duris į lauką.
Apie bažnyčią erdvus šventorius, kurį supa mūro
i ir šimtamečiai klevai, o juose triukšmą kelia be
galės paukščiui Pastogėje ir ant palangių snausdami
burkuoja balandžiai. Šventoriuje, kaip ir bažnyčioje,
tuščia, žmonių nesimatyti. Vaikštome būreliais po šven
torių ir apžiūrinėjame bažnyčią iš lauko. Vienoje vie
toje užtinkame ant suouukotrk dvasininkus: vidury sėdi
vyresnio amžiaus, ilga banda ir plaukais ant pečių,
juodą sutaną vilkintis dvasininkas, o šalia jo du jau
nesnio veido, jų ir bandos dar ne tokios vešlios, bet ir
jų veidai rūstūs. Mes stabtelime prie jų, mokiniai pasi
ruošia fotoaparatus ir taikstosi fotografuoti. Aš
užkalbinu dvasininkus, atsiprašau jų už sutrukdymą ir
klausiu, ar jie neturėtų nieko prieš, jei mokiniai juos
nufotografuotų. Jokio atsakymo. Jie sėdi nejudėdami ir
tylūs, o tylesniojo lyg iš ikonos žvelgia veriančios piktos
akys. Jų visišku į mus nereagavimu buvome nustebinti,
o aš sumišau ir nebežinojau, ką toliau besakyti. Staiga,

do, lyg ji mūsų suvienyti jau
nebegali.
Gal, tiek metų dirbę ir kovoję
dėl pavergtos Lietuvos, esame
išsisėmė ir pavargę, tad nesuge
bame savo ir mūsų krašto pasie
kimais džiaugtis? Gal esame
kiek nusivylę dabartine Lietu
vos politika ir jos vadovais, bet
tai negali duoti pagrindo mums
savo tautos laisvę po debesiu
kišti.
Dabar mums, užsienyje gyve
nantiems, Vasario 16 turi
priminti n e tik laisvą Lietuvą,
bet ši data turi atgaivinti mu
myse ir ypatingą pasiryžimą tą
laisvę išlaikyti. Ši data turi mus
visus paskatinti sustiprinti savo
bendruomeninį darbą, įtvirtinti
tautinius kultūrinius pasieki
mus ir palaikyti lietuvišką
dvasią mūsų jaunojoje kartoje.
Užsienio lietuviams dabar
gresia didelis pavojus prarasti
savo identitetą, kurio netekę,
mes žūsime ir Lietuvai, ir sau.
<i AV lietuviai ir JAV lietuvių
Bendruomenė yra daug sukūru
si ir Lietuvai, ir sau, ir taip pat
daug davusi mums prieglaudą
suteikusiam kraštui. Mūsų čia
atvežtos ir įgyvendintos ver
tybes, mūsų talentai ir uolumas
yra davęs daug paskatinimo vi
siems šio krašto gyventojams.
Mes turime teisę didžiuotis esą
lietuviai-amerikiečiai, nes
žinome, kad, mylėdami tėvynę
Lietuvą, širdyse taip pat ran
dame daug vietos savo dabarti
nei tėvynei — Amerikai.
Dabar, minėdami Vasario 16,
norime dalintis savo džiaugsmu
dėl atgautos Lietuvos laisvės.
Šia proga mes turėtume rodyti
ne tik sau, bet ir visiems šio
krašto žmonėms, Lietuvos kul
tūrinius pasiekimus. Tai yra
proga mums parodyti savo me
ną, muziką ir literatūrą; tai yra
proga, kai galime pasididžiuoti
savo jaunaisiais ir vyresniai
siais tautiečiais, kurie yra stip-

Buvusi Rytų Vokietija yra s u NATO, Jelcinas telefonu su
stipriai remiama vakarinės jos j u n g t a s su H. Kohliu, tad
dalies. Apskaičiuojama, kad į europiečiams nereikėjo žemai
prijungtas naujas žemes jau nusilenkti".
Panašiai pasisako ir Liuksem
investuota daugiau kaip ISO
bilijonų markių (apie 140 bili burgo dienraštis „Luzemburger
jonų dol.), tuo pačiu pakeliant Wort". Jis rašė: „Kodėl toks
skubotumas? K a s atsitiktų,
jos ekonominį gyvenimą.
1990 m. prųungtųjų žemių atidėjus šį klausimą? Jelcinui
gyventojų tarpe buvo atlikta būtų staigmena, tačiau tikrai jis
apklausa, norint sužinoti, kokia nesiųstų į Vakarus atominių
visuomeninė sistema yra ge raketų. Griuvus komunizmui,
resnė: vakarų ar rytų? Tais Maskva priklauso nuo Vakarų
metais 51 proc. pasisakė už pasaulio, remiant finansiškai
vakarus, 11 proc. geriau patiko Rusijos reformas. O ką daro
rytų sistema, likusieji gyven Jelcinas? Jis laužo nusiginkla
vimo sutartį, degina Čečėnijos
tojai svyravo.
Kokie duomenys po penkių žemę, išmesdamas iš vyriau
laisvo gyvenimo metų? Paten sybės paskutinį reformos šali
kintų skaičius krito iki 33 proc, ninką. Nepakenktų ir neįvyktų
o už senąjį režimą — komunis didelė nelaimė, jeigu priėmimas
tinį pasisakė net 22 proc! Ir tai, būtų atidėtas dvejiems me
nepaisant investuotų bilijonų tams".
Varšuvos „Rzeczpospolita"
markių, atidarytų durų į „lais
vąjį pasaulį". Lietuvos niekas sausio 26 d. rašė: .jeigu ji ne
neremia finansiškai, tad nesi būtų galybė, neturėtų atominių
stebėkime, kad ir mūsų ginklų bei strateginių žaliavų —
protėvių žemėje daug kas dar Rusija niekuomet nepatektų į
Europos Tarybą. Nutarimas
simpatizuoja senam režimui.
Politinėse žiniose vokiška buvo padarytas spaudžiant
spauda rašė, kad Latvijos žydai, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos
parašytuose laiškuose Vokie vyriausybėms. Taigi, nutarimas
tijos prezidentui ir kancleriui turėjo politinį atspalvį. Rusijos
pranešė, kad jie atsisako nuo 60 komunistai ir nacionalistai
markių mėnesinės paramos už rėmė priėmimą, norėdami iš
kančią koncentracijos stovyk naudoti politines sąlygas, nes
loje. Jie nelaiko savęs elgetomis jiems visiškai nerūpi Rusijos
ir 50 markių laiko gėdingu demokratija.
žingsniu, ųžgavimu. MiuncheŠveicarijos Ciuricho dienraš
niškis „SuetSieutsche Zeitung" tis „Tages Anzeiger" klausia:
taip pat m atnešė, kad ir Lietuvos „Rusija — ši nuostabi, keliau
žydai atsisakė tos „ubagiškos" janti imperija, kurios demokra
paramos.
tija y r a trapi ir ant jos žemės
Rusija priimta į Europos klesti mafijai Ir tokia valstybė
Tarybą! Tai skandalingas priimta į Europos Tarybą. Deši
žingsnis, išsaukęs Europos n y s i s e k s t r e m i s t a s V. Žispaudoje priešingus balsus, ypač rinovskij Strasburge pasakė:
dabar, kai vyksta karas Čečėni 'neigiamas atsakymas man bū
joje. Mano artimo miesto dien tų dovana' ".
,Antausis demokratinei Euro
raštis „Mannheimer Morgen"
sausio 26 d. rašė: „Rusija ko pai" — rašė sausio 27 d. liberali
jomis mindžioja visas žmogaus n i s Miuncheno dienraštis
teises, o Europa atlygina pri „Sueddeutache Zeitung" — pri
ėmimu į Tarybą. Priėmimą ėmus Rusiją i Europos Tarybą,
reikėjo atidėti. Juk Rusija yra valstybę, kuri po kojomis min
pasirašiusi partnerystės sutartį džioja europinės civilizacijos
pagrindus, valstybę, kurioje
riai įsijungę l JAV gyvenimą ir negalioja žmogaus teisės įsta
teikia mums visiems didelę gar tymai. Rusijos priėmimas į
bę. Šia proga mes turėtume ati Europos Tarybą yra taip pat an
daryti savo dosnias lietuviškas tausis Rytų ir Vidurio Europos
širdis ir padėti savo bendruo valstybėms. Toms valstybėms
menei bei jos padaliniams auko Europos Taryba kėlė žymiai
mis, dovanomis, paskatinimais. daugiau abejonių, priverčiant
Jeigu seniau mus visus oku Estiją ir Latviją ištaisyti
pacijos priespauda galėjo su mažumų įstatymus, nors tas lie
vienyti, tai dabar laisvė turi dar tė tik balsavimo ar nuosavybės
daugiau sustiprinti. Tebūna ši klausimus. Tuo tarpu, čečėnų
Vasario 16-toji ne tik Lietuvos mažumos teisės atrodo nevai
nepriklausomybės 78 metų su dina jokios rolės. Taip pat čia
kakties minėjimas, bet ir už nekeičiamas nekilnojamojo tur
sienio lietuvių vienybės bei lie to klausimas ar balsavimo teisė.
tuviškos tapatybės pabrėžimo Manding, čia pakeičiama gyve
nimo teisė!
diena.

nuo bažnyčios viršaus, iš bokšto pusės, lyg akmuo visu
svoriu krito suplasnodamas sparnais balandis. Jis kri
to po pat mūsų kojomis. Balandis buvo dar gyvas, bet
į žemę taip smarkiai trenkė, kad jo sparnai voa judėjo,
mėgino pakelti galvą, bet nepajėgė.
— Tai baisu! Kaip Misų, einam iš čia. Kas atsitiko?
— išgąsdinti aikčiojo mokiniai.
Š i s nutikimas sukrėtė visus. Nedelsdami
nuskubėjome prie būrio, pasklidusio šventoriuje ir
bažnyčioje. Mums nueinant, ant suoliuko sėdėję šventiksi nepajudėjo, o negyvas balandis liko gulėti prie jų.
Šį įvykį mokiniai ilgai dar pasibaisėdami pasakojo ki
tiems, turbūt apie tai jie prisimena dar iki šiolei. Ir aš
pats daug tykių šį vaizdą pergalvojau, bandydamas
surasti atsakymą, ko tas balandis kaip tik tuo metu,
kada mes ten stovėjome, taip smarkiai, lyg mestas iš
viršaus akmuo, krito po mūsų kojomis?

Su Smolensku mus supažindino vietinis „Sputniko"
atstovas Vania. Jis aprodė miesto įdomybes, istorinius
paminklus bei pastatus. Parodė ir Didžiojo tėvynės karo
muziejų su daugybe vokiečių ginklų, uniformų. Buvo
išdėstytos mūšių lauko schemos, komjaunuolių-herojų
nuotraukos Jie .negailėdami gyvybės, atliko aukščiau
sio laipsnio pasiaukojimo žygdarbius. Prie miesto sienos
degė šių herojų pagerbimui amžinoji ugnis.
Prieš išvykstant iš Smolensko, Vania pasisakė esąs
latvis, jo tikras vardas Janis, tik čia žinomas, kaip

Danutė

Ant cenzūros

Bindokienė

slenksčio

rungtynes stebėjo rekordiniai
skaičiai futbolo mėgėjų, brangi
reklamos minutė pasiekė dau
giau galimų pirkėjų, negu būtų
pasiekusi bet kuriuo k i t u būdu.
Pastaruoju laiku pasigirsta
vis garsesnių priekaištų iš tėvų.
auklėtojų, psichiatrų, teologų ir
kitų, stebinčių Amerikos k a s
dienybe, kurioje ž i a u r u m a s įsi
skverbė j visas gyvenimo sferas.
Pasibaisėjimą kelia, kad baisius
nusikaltimus atlieka net j a u n a
mečiai vaikai, o smurto ir žiau
rumo veiksmų, pamėgdžiojan
čių neseniai filme ar TV progra
moję matytą epizodą, pasitaiko
ne tik didžiuosiuose miestuose,
bet ir provincijoje. Priekaištai
bematant paneigiami programų
pramonės pasamdytų „žinovu'*.
Antroji dilema — filmų ir tele kurie mėgina publiką įtikinti,
vizijos programų žiaurumai, kad protestuotojai yra per j a u t
nuolat propaguojamas neatsa- rūs, o modernus žmogus turi
komingas veikėjų elgesys, tiek teise matyti ir patirti viską, ką
tik jis nori. \ net atsargius mė
lytiniuose, tiek visuomeni
niuose tarpusavio santykiuose ginimus kiek sudrausminti įsi
ir dialogai, prismaigstyti šlykš bėgėjusį nemoralumą, a t s a k y
čiausių išsireiškimų (dar nela mas yra — cenzūra! To žodžio
bai seniai žodis „heli" — pra amerikietis bijo kaip nelabasis
garas, buvo a u t o m a t i š k u kryžiaus ir laikinai protestai
signalu užblokuojamas, o dabar pritildomi. Tik laikinai, nes,
galima išgirsti tokių keiksma įvykus kitam šiurpiam nusikal
timui, siejamam su k u r i a TV
žodžių, kad ausys raitosi).
programa, balsai, kad reikia
Filmų pramonė vartoja tam
kažkokios kontrolės, vėl pasi
tikrą vertinimo skalę, nors nela
girsta.
bai tobulą, bet vis dėlto tėvai,
norėdami nusivesti vaikus į
Naujausias išradimas kovai
kiną, turi šiokią tokią nuovoką, su nemoralumais televizijoje —
ko tikėtis iš filmo. Su televizija mažas kompiuterinis įtaisas, va
kebliau. Kai anksčiau tebuvo dinamas „V-chip", kuris pačia
keli TV kanalai, nors programos * me televizijos aparate užblo
ypatingu lygiu nepasižymėjo, kuoja nepageidaujamą pro
bet nebuvo ir per daug kenks gramą. Žinoma, pirmiausia žiū
mingos. Tiesa, ir tuomet pasi rovams reikėtų žinoti, k u r i pro
girsdavo nemažai priekaištų. grama netinkama. Kažkas turė
ypač dėl kaubojiškų susi tų peržiūrėti ir surūšiuoti tūks
šaudymų ar apsikumščiavimų, tančius valandų oro bangomis
bet, palyginant su dabar vaiz siunčiamų transliacijų ir reko
duojamomis žudynėmis, kanki menduoti, kurios per d a u g žiau
nimais ir kitokiais žiaurumais, rios, kuriose per daug nuogumo,
anuometinės programos buvo nepadorumo, bjaurių žodžių ir
lyg vaikų žaidimas. Televizija, pan.
kaip ir kitos šio krašto pramo
Praėjusią s a v a i t ę ž e n g t a s
gų pasaulio šakos, atrodo, at pirmasis žingsnis — K o n g r e s a s
lieka bandymus: kaip toli gali priėmė vadinamąjį „Telecomma nueiti, kol pagaliau žiūrovai munications" aktą, vėliau pasi
sušuks — gana! O nueita jau rašytą ir prezidento. I šį paketą
gerokai toli... Didžiausias kalti įeina ir minėtoji kompiuterinė
ninkas čia, atrodo, yra kabelinė dalelytė. Dabar prasidės tikra
televizija. I kiekvieno namuose sis to projekto išmėginimas:
esantį žydrąjį ekraną šiuo me nesibaigiančios diskusjos už ir
tu beldžiasi ne keli ar keliolika, prieš. Tačiau net tuo atveju, kai
o šimtai kanalų, besirungiančių „V-chip" taptų n e a t s k i r i a m a
tarp savęs už privilegiją pa kiekvieno TV aparato dalis, yra
traukti žiūrovų dėmesį Tai daugiau nežinomųjų, negu atsa
svarbu ir dėl to, kad per progra kymu. Dar neaišku, k a s iš
mų planuotojų petį žiūri dole tikrųjų iš viso šio bandymo išeis,
riai, gausiai mokami už rekla bet jau dabar galima n u m a t y t i ,
mas populiarių programų metu. kad TV ir filmų pramonė turės
Šiemet baigminių futbolo rung
tynių transliacijose už vieną mi • pati kontroliuoti savo veiklą ar
nutės trukmės reklamą buvo ba jai cenzūra atsiras iš kitur.
reikalaujama — ir mokama — Švytuoklė jau nusviro labai toli
milijonas dolerių! Kadangi j vieną puse, dabar ji pradeda
grįžti atgal.

Atrodo, kad dvi visuomeninės
problemos Amerikos krašto
viduje yra neišsprendžiamos.
Viena — kaip suderinti didžiąją
tabako pramonę su sveikatos
apsaugos įstaigų nuolatiniais
perspėjimais, kad rūkymas yra
—jeigu pagal lietuvišką posakį
išreikštume — devyniasdešimt
devynių ligų bei kitų blogybių
priežastis. Kadangi tabako au
gintojai bei procesuotojai ne tik
samdo tūkstančius darbininkų
(kur jie rastų darbą, jei būtų at
leisti?), bet taip pat iš papildo
mų ir vis didinamų mokesčių už
rūkalus valstybė gauna ne
mažai pajamų, dažnai atsitinka.
kad viena ranka kertama ta
bako pramonei per ausį, o ant
rąja — ji paglostoma.

Vania. Jau antri metai dirbąs Smolensko turizmo bazėje
Gyventi jam čia patinka, tenka nemažai pakeliauti po
socialistinius kraštus bei Sovietų Sąjungą. Tik Vakarų
valstybėse dar netekę keliauti, bet tikisi ir tam ateis
laikas. Truputi nustebintas jo pasakojimu paklausiau,
ar ne mieliau jam būtų dirbti savam krašte, sakykim
Rygoje. Tuo j i s atrodė irgi nustebintas. Kodėl jis turėtų
dirbti Rygoje, juk ir čia, ir ten ta pati Sovietų Sąjunga,
vartoja tą pačią kalbą. Kaip ir patą, būdamas lietuvis,
gyveni Čikagoje ir keliauji su grupe, kurioje rasi
daugelio tautų atstovų. Visi kalbate angliškai ir dėl to
niekas nesiskundžia, samprotavo jis.
O vis dėlto. Norėjau jam aiškinti, kad mano gyvenimas taip susiklostė ne dėl to, kad aš tokį būčiau pasi
rinkęs dėl sūresnio gyvenimo, bet, kad buvau išstumtas
iš namų, ir visi keliai atgal buvo uždaryti. Jis žiūrėjo
į mane, šypsojosi ir atrodė, savo argumentais buvo visai
patenkintas. Po to jis išsitraukė iš kišenės metalinį
•ženkliuką su Rygos miesto bokštais ir įsmeigė man į
švarko atlapą. ,.Nuo Janio, - sako, - juk mes brolių
tautos". Jis pavažiavo su mumis, kaip ten jau priimta,
keletą kilometrų už miesto ir paprašė šoferį pristabdyti
autobusą. „Viso labo", - pamojavo jis man ranka iš iš
šoko iš autobuso.
• * *
Linguoja mūsų autobusas plačiais Rusijos laukais.
Palikome Smolenską, miestą daug sykių minėtą per is
torijos painokas, o ši vakarą jau pasieksime Maskvą. Šir
dyje nerimas ir sumaištis. Ar tikrai gali būti, kad jau

šį vakarą sutiksiu saviškius, kuriu nemačiau n u o 1944
metų rudens, o kai kurių tada ir pasaulyje dar nebuvo?
Ką pasakysiu aš jiems ir kuo paaiškinsiu savo dingimą
be žinios iš Šilalės gimnazijos? Kiek įvairiausių kalbų,
bereikalingų rūpesčių sukėliau namiškiams. Viskas
įvyko taip staiga, taip netikėtai. Neplanuotai, be apsi
sprendimo, kažkur bėgti. Ar mokėsiu aš jiems visą savo
klajūno kelią perduoti taip, kad jie suprastu Ką sutiksiu
Maskvoje? Gal seseris ir jų vaikus? Mamos j a u .seniai
nebėra. Mano dingimas be žinios gal sutrumpino jos var
ganą gyvenimą.
Persidanginęs gerą gabalą neįspūdingomis Maskvos
gatvėmis, pagaliau autobusas sustoja prie triaukščių.
raudonų plytų pastatų bloko. Tai viešbutis „Inturistas'
Jis labiau panašus j kareivines, o ne į viešbutį Pro langą
vakaro prieblandoje išvystu po medžiais susispietusius
į krūvą maniškius. Seserys šluosto ašara= ir šypsosi, o
jaunimas nustebę žvalgosi, tai į mane. išvydę pirmą
kartą, tai į mūsų grupe, kuri savo apranga lxi veido iš
raiška patraukė jų dėmesį.
Spragsi mokinių fotoaparatai, ir aš savąjį padaviau
vienam, prašydamas, kad nepagailėtu n u s p a u s t i
mygtuką.
Kolia su Nadia stovi lyg pasimetę, nežinodami, ką
toliau veikti, kaip spręsti susikomplikavusią situaciją
Pastebiu, kad jiems nėra malonu matant prie autobuso
verkiančias moteris.
Tolimesnė eiga maniškių jau buvo aptarta anksčiau
Vadovams paaiškina, kad jie dėdę pasiima pas save. kad
šie nesirūpintų.
(Bus daugiau)
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AUDRA
VANDENYNE?
1995 metu liepos mėnesį APPLE kursuose paskaitas skaitė
profesorius D.C. Berlineris,
vienas iš Lietuvos mokytojams
gerai žinomos knygos „Pedagoginė psichologija" autorių,
Viešint Kėdainiuose jį kalbino
Darius Kuolys:
- Kokia, J ū s ų manymu,
Amerikos švietimo, edukologijos ir mokslo patirtis galėtų
būti itin aktuali Lietuvai,
pradėjusiai kurti demokratinę visuomenę J

gramos, tačiau vaikai neišmoks
to, ko jūs norėtumėte,
MISCELLANEOUS
REAL ESTATE
Mokymo programos t u r i n y s tai ne vien vadovėliai, pamokos,
ELEKTROS
kompiuteriai. Tai mokyklos gyp/UMMAl
— PATAISYMAI
venimas. Tai — sudėtinga
GREIT
Turiu Chtcagos miesto leidimą. Dir
visuma. Jos veikiami mokiniai
btu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
PARDUODA
mokosi spręsti vieni apie kitus,
tuotai ir sąžiningai.
apie autoritetus. Jie pajaučia ar
312-77S-3313
turetl koklos nore ltakos
KLAUDIJUS
PUMPUTIS
^
RE/MAX
mokyklai.
REALTORS
Mokyklos aplinka turi būti
^
AUTOMOBILIO, NAMŲ. SVEIKATOS,
(312) 586-5959
pakankami linksma, novatorišIR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapotts ir Off. Mgr.
ka, palanki mokytojams.
(708)425-7161
Auksė S Kane kaiba lietuviškai.
Iš pradžių aš suburčiau mokyFRANK ZAPOUS
- Visų pirma dėkoju už kvie- tojų grupes. Grupių mokytojai
3208V2 W«*t 95th Street
RIMAS L STANKUS
timą apsilankyti Jūsų šalyje, būtų skatinami lankytis vienas
Tel. (708) 4244654
Is
kairės:
Vaiva
Vėbraite,
dr
David
Berliner.
APPLE
dėstytojai
1995
m.
vasarą
Vilniuje,
(312)
581-8654
Man didelė garbė būti čia priim- kito klasėje. (Mokytojai papras
dr. Ursula Casanova.
• Perkant ar parduodant
tam ir išgirsti, kad mano knygą tai nežino, kas vyksta kitoje
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
(parengtą kartu su N.L. Gage) klasėje). Rasčiau būdų, kaip 10-15 proc. mokytojų. Jei pa skatinamos, net jeigu jos kartais mis reikia dirbti nuolatos.
• MLS kornpiuteriujr FAX pagalba
J
K
S
CONSTRUCnON
Mokslo metams prasidėjus, žmo
naudoja Lietuvos mokytojai.
išrinkti naują direktorių kartą, sakysite, parodysite ir leisite ir nepavyksta.
• Nuosavybių įkainavimas veltui
„Shingle"
stogai
ir
visų
rūsių
Žinau vieną maisto bendrovę, nės užmirš, ko jie išmoko vasa
Mano nuomone, viena iš švie- sudarytą iš tų pačių mokytojų: pasipraktikuoti — susidomės
• Perkame ir parduodame namus
apkalimai
(siding):
medžio,
alutimo paskirčių — praturtinti tų, kurie gebėtų bendradar- 15-20 proc. Jei pasakysite, paro kurios žmonės susiburia pievo rą. O reikėtų išlaikyti ryšius
• Apartmenlus ir žeme.
miniaus ir kt. Turiu darbo
žmogaus gyvenimą, suteikti biauti su kolegomis ir nesisteng- dysite, leisite praktikuotis ir je ir iššauna raketą, jeigu koks tarp tų žmonių, kad jie ne tik
• Pensininkams nuolaida
draudimą. R. Jankauskas,
jam galimybę gauti kuo dau- tų būti jiems autoritetais, garantuosite tęstinumą — susi nors sumanymas jiems nepa neužmirštų, ko išmoko, bet
tel. 708-969-2868.
siektų
kartu
sužinoti
daugiau.
giau informacijos iš viso pašau- Decentralizuočiau finansavimo domės ir pabandys tai daryti vyksta. Jie švenčia, kad bandė
kažką
nauja,
nors
laukto
rezul
lio. Vienas geros pedagoginės sistemą, kad mokyklos galėtų 80-85 procentų mokytojų.
Rekomenduočiau mokytojams
sistemos bruožų — išmokyti tą daryti tam tikrus sprendimus,
Mokyklose, kuriose yra suin tato ir nepasiekė. Bendrovė lankytis vienas kito mokyklose.
FORSALE
TAISOME
informaciją priimti. Norint Manau, kad sukurti demokra- teresuotumas pasikeitimais, žino, kad gyvena iš naujovių, Gal organizuoti susitikimus kas
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠ»- Townhouse, Ortand Pk., Brook
išsaugoti demokratinę visuome- tiška aplinką būtina, norint suburčiau mokytojus į tyrinėto kad reikia nuolatos bandyti, mėnesį (ar rečiam ir diskutuoti
NAS. ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
Hills. Beautiful location, many
nę, visų pirma reikia padaryti išmokyti mokinius taikyti jų grupes. Svarbiausia, ar jie ieškoti.
apie tai, kaip vyksta pokyčiai.
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO VĖ upgrades; full basement, 2 car
informaciją prieinamą. Vyriau- gyvenime demokratijos žinias, pasiryžę dirbti ir ieškoti naujų
— J ū s ų vizitui į Lietuvą Žmogus turi paskelbti viešai, ką
SINTUVUS.
garage. Call: 708-479-7189.
sybės negalės apgaudinėti žmoIr Jungtinėse Amerikos val- dalykų. Tyrimų grupėje žmonės tarpininkavo APPLE organi jis daro. Jei per tuos susitikimus
H. Deckys
nių, jei jie patys galės „prieiti" stijose egzistuoja tokios pro- apsibrėžia problemą, kurią jie zacija. Ar jūs, profesoriau, mokytojai kalbėsis apie tai, ką
Tel. 312-S3S-SS24
prie reikalingos jiems infor- blemos kaip ir Lietuvoje,
nori tyrinėti. Ta kryptimi dirba turite kokių nors siūlymų jie daro, tie dalykai bus daromi
macijos bei ja pasinaudoti.
Teko lankytis JAV priemies- kelias savaites ar kelis mėne APPLE organizatoriams ir iš tiesų. Aš žinau, kaip sunku
Todėl mes ir kuriame tokias tių mokyklose, kurių aukštes- sius. Tai gali būti grupelė, dir dalyviams? Kaip Šią 5 metus rasti pinigų, kad žmonės galėtų
* w t f
:•=*=
švietimo sistemas, kurios moko niųjų klasių moksleivių pažan- banti su naujomis mokymo pro vykstančią programą galima susipažinti su kitomis šalimis.
žmones naudotis bibliotekomis, gumas — puikus. Tačiau jos gramomis, ketinanti jas taisyti būtų tobulinti?
Svetur pamatome, kaip galima
— Ši organizacija padarė man padaryti tą patį, tik kitais
kompiuteriais, palydovinėmis nebuvo tinkamos ugdyti mąs- ar peržiūrėti, grupė, kuri ban
programomis. Tik mokėdami tančioms demokratiškoms as- do sukurti mokinių popamoki- didelį įspūdį. Tai yra grupė būdais.
užsienio kalbų, žmonės gali menybėms. Tai buvo autoritari- nės veiklos programas. Tokioje įsipareigojusių mėgėjų, dirban
Mažas mokytojų atlyginimas,
grupėje nebūtinai turi būti visos čių rimtą darbą, kokio galėtų
suvokti kitų visuomenių mąs- nės institucijos...
per daug mokinių klasėse, nepa
tymą.
Kiekvienai visuomenei sunku mokyklos mokytojai, pakanka pavydėti net profesionalai. Lie
Autorius Pilypas Narutis, prisidėjęs prie sukilimo organiza
kankamai naujoviškas mokymo
Man regis, rimta problema sukurti aplinka, kuri atitiktų ir 3-4 žmonių. Direktoriai turi tuvos mokytojai gauna iš Ame turinys, pikti tėvai, netikę
vimo, aprašo savo kartos pastangas atgauti laisvę.
tampa mūsų pasaulio perkrovi- aukštesnius visuomenės tikslus, juos remti. Grupė turi turėti rikos lietuvių labai didelę organizatoriai... Aš nežinau nė
Ši dalis pavadinta „Be šūvio", nes, kaip įvade rašo knygos
mas informacija. Kaip nustaty— Kokį Lietuvos mokytoją galimybę pasinaudoti įvairiau vertybę. Neturiu didesnių pa vienos visuomenės, kuri neturė
autorius: „Prezidentas — Tautos vadas — pabėgo. Krašto ap
ti, ar tam tikra informacija yra Jūs čia atvykęs atradote? Ne sia medžiaga, žiniomis, literatū stabų. Tik norėčiau pakalbėti tų tokių nusiskundimų. Tačiau
saugos ministras pabėgo. Kariuomenės vadas pasitinka Sovietų
teisinga7 Kaip į ją reaguoti? mažai dirbote ir s u Lietuvos ra. Ji gali susitikti kas savaitę apie sistemą, kurios dėka pro tos problemos įvairiose visuome
sąjungos Raudonąja armija, okupuojančią Lietuva, o ministras
Kaip planuoti savo gyvenimą, (aukštųjų mokyklų) dėstyto- ar kas antrą. Turiu tam tikros gramos dalyviai galėtų gauti nėse sprendžiamos skirtingai. Ir
pirmininkas prašo tauta priešus mandagiai priimti..." Jis toliau
teigia, kad ,,tolimesni tautos likimą sprendė pati lietuviu tauta.
kai aplinkui tiek daug alter- jais. Ar tos abi auditorijos šių grupių kūrimo mokyklose dar daugiau. Galiu ir klysti. turit rasti savąjį sprendimą.
patirties. Grupės daug galį.
Manau apie vasaros seminarų
...Sia knyga bandau dokumentuoti mano ir mano draugų
natyvų?
skyrėsi?
pastangas kovoti prieš Staliną ir Hitlerį, du didžiuosius Lietuvos
— Dėkoju profesoriau už
Man atrodo, kad jums LietuMokytojai užduodavo daugiau
Mačiau, kaip Amerikoje to tęstinumą. Mes kalbame apie
ir laisvojo pasaulio priešus".
voje įdomiau, negu mums Ame- klausimų. „Sušildyti" dėstytojų kios grupelės ir pakeitė mokyk ilgalaikį procesą, kai su žmonė įdomų pokalbį.
Apie 1941 m. sukilimą ir Laikinąją vyriausybę daug kartų buvo
rikoje. Jūs turite sistema, kurią auditorijai reikėjo daugiau las. Pavyzdžiui, viena grupė
rašyta mūsų spaudoje, tačiau įvykiai knygoje dėstomi labai
iš esmės keičiate. Jūs turite laiko. Dėstytojų klausimai bū- bandė tyrinėti požiūrį į namų
nuosekliai, perpinti asmeniškais prisiminimais žmogaus, kuris
galimybę iš naujo kurti. Pagrin- davo metodologinio ir teorinio darbus: ar jų užduoti daug, ar
tuose įvykiuose aktyviai dalyvavo — ne tik dalyvavo, bet ir buvo
dinis kiekvienos švietimo siste- pobūdžio. Mokytojai dažniau mažai, ar visai neužduoti. Ar jie
vienas organizatorių. Knyga apima laikotarpį nuo 1940 m. iki 1941
Siuntiniai
j
Lietuvą
laivu
su
pristatymu
į
namus.
mos akcentas nustatyti tikslus, klausinėjo praktinių dalykų,
taikytini tik pradinėje mokyklo
m. birželio 23 d., yra 404 psl., iliustruota nuotraukomis ir
žinoti, ko mokiniai turėtų
Ir mokytojai, ir dėstytojai je? Po 3-4 mėnesių grupės nariai
faksimilėmis.
išmokti.
mano, kad atsakyti į labai daug savo pastebėjimus ir tyrimus
Gaunama „Drauge"
Tikslų pasirinkimas nėra em- klausimų gali psichologija. apibendrino ir raštu pateikė
Kaina $17,- (US), plūs tax ir persiuntimas.
pirinis. Jį lemia visuomenė, tė- Nenorėčiau su tuo sutikti. Psi- visai mokyklai. Mokykla toliau
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
vai, politikai, mokytojai, visi, chologija nagrinėja tik labai dirbo remdamasi šių tyrimų
kurie bando nustatyti, ką tam nedidelę realaus pasaulio dalį... duomenimis. Mokytojai mielai
•e-e-g
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui.
tikro amžiaus vaikai turi žinoti, Pavyzdžiui, kai kas klausė, ar dalyvauja tokiose grupėse, nes
mokėti. Visuomenė turi nusaky- reikalingi mokyklose skambu nori įgyti žinių.
ti, kokius jaunuolius ji nori c iai? Nežinau. Tai nėra proPriimti sprendimams nereikia
Du patys populiariausi - už $39.- ir $ 9 8 turėti.
blema, kuri domintų psicholo- būti universiteto daktaru. Jūs
KNYGOS „DRAUGE" - 3 DOL.
$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi),
Šią savaitę viešėdamas Lietu- gus. Mes tiriame mokymosi ir patys privalote mąstyti ir rasti
KIEKVIENA
voje. susidariau įspūdį, kad visi mokymo procesus, motyvus, jėgų keisti darbo stilių. Mokyto
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai,
čia sutikti švietėjai kalba apie vertinimą. Ir motyvų, ir ver jai turi žinoti, kaip įvertinti tuos
aliejus^nėsos konservai, aspirinas, multivitaminai.
LIETUVIŠKASIS PAMARYS. Henrikas Tamašauskas. 336
tai, kokių žmonių jie nenorėtų tinimo problemos pasirodė esan- pasikeitimus. Nėra prasmės
$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, §protai,vaisių
P*.
matyti. Jie nenorėtų tokių, ko- eįos vienodai svarbios ir moky- kažką pakeisti, jei po to neren
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai,
kie buvo komunistinėje visuo- tojams, ir dėstytojams. Visiems kami duomenys. Keičiant reikia
LIETUVA
IR VILNIUS PAVERGĖJŲ SŪKURIUOSE. Jonas
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta,
menėje, ir nenorėtų tokių, kurie nįpį prastai besimokantys, pa įvertinti, kaip pasikeitimai vei
Miškinis.
144 psl.
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos,
būtų vien vartotojai.
liekantys mokyklas mokslei- kia. Keisti reikia po truputį.
GYVENIMAS
OKUPUOTOJE
LIETUVOJE. Gintaras Tautvymajonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai,
Jeigu jūs žinote, ko nenorite, viai. Man susidarė įspūdis, kad Galima bandyti įdiegti naują si
tis.
229
psl.
konservuoti
agurkai,
šokoladas,
aspirinas,
tai ar galite pasakyti, ko norite? mokytojai ir dėstytojai tar- stemą mokykloje ar klasėje. Kol
VALSTYBININKAS POLITIKOS SŪKURIUOSE. M. K. Prel.
multivitaminai.
55
svarai
arba
25
kg.
Atsakyti į šį klausimą jums pri- pusavyje bendrauja, nes jie kėlė mes įsitikiname, ar pakeitimai
Myk. Krupavičius. 1885-1970. 247 psl.
reiks nemažai laiko.
tas pačias problemas.
veiksmingi, gali praeiti metai, Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.
PORTUGALŲ NOVELĖ. Sudarė Povilas Geučys. 415 psl.
— Ar kokiais nors etalo_ Ar yra būdų {veikti ne- dveji. įsitikinę veiksmingumu, TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
ATOGRĄŽŲ SAULĖ, lapenų Amerikos poezijos antologija.
nais būtų galima grįsti visuo- pasitikėjimui savimi? Minėjo- galime juos diegti kitose mokyk Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7772
Sudarė Povilas Gaudys. 588 psl.
menės ir švietimo sąveiką? te, k a d Lietuvos mokytojai lose, klasėse.
NARSA GYVENTI. Romanse. Jurgis Gliaudą. 310 psl.
Kokių galimybių visuomenei tikisi iš pedagoginės psichoViena didžiausių problemų ir
ATSIMINIMAI. Mykolas Krupavičius. 384 psl.
atsinaujinti šiandien galėtų logijos gatavų receptų, verty- JAV, ir Lietuvoje yra ta, jog
\
KRISTAUS KANČIA. K. Berntano. 349 psl.
teikti švietimas?
binių nuostatų. Ar nebūtų žmonės nori didelių pokyčių
ŽURNALISTIKA. Juozas Prunskis. 291 psl.
- Gražus klausimas. Jeigu galima siūlyti mokytojams visur ir vienu metu. Manau,
IŠ SUTEMŲ Į AUŠRĄ. Dr. Ant. Ramūnės. 453 psl.
aš lažinčiausi iš savo pinigų, tai siek tiek keisti ir savo nuosta- kad jūs turite suburti geriausius
BĖGOME NUO TERORO. Atsiminimai. Redagavo Juozas
padaryčiau taip. Stengčiausi su- tas ir požiūri i s a v o darbą? mokytojus, j ų pastangas,
IMPORT-EXPORT, INC.
Prunskis. 287 psl.
kurti tokias mokyklų sistemas,
_ Kalbėdami apie JAV švie- pinigus, kad kažkas nauja
2719
VVest
71st
Street,
Chicago.
IL
60629
IKARO
SONATA. Romanas. J. Gliaudą. 194 psl.
kunos diegtų savo gyvenime de- timo reformą, dažnai panaudo- pradėtų veikti tik tam tikroje
VĖLINĖS.
Apysaka. J. Kralikauskas. 165 psl.
mokratiją tokią, kokios jūs jame audros vandenyne metafo- vietoje. Tik po to šią naujovę
(312)434-2121 (800)775-SEND
ĄŽUOLO MIRTIS. Pasakojimai. Vende Vaitkevičienė. 126
noretumėte. Jeigu mokiniai mo- r a : vandens paviršiuje kyla galima skleisti visur. Jeigu jūs
psl.
kosi mokyklose, kurios uždaros didžiulės bangos, svaidančios į per dau išplečiate savo tyrimus
Persiunčiame siuntinius (Lietuvą, Latviją, Estiją,
PRO VYŠNIŲ SODĄ. Poezija. VI. Šlaitas. 68 psl.
išoriniam pasauliui, kur daro- Jalis laivus, o dugno smėlis ir norite juos atlikti iš karto
Rusiją, Ukrainą ir Baltarusiją.
mas spaudimas ir mokytojams, išlieka ramus. Labai sunku daugelyje vietų, gali būti, kad
ATOLAS KAROLŲ SALA. Romėnes, j . Gliaudą. 271 psl.
SKUBŪS
SIUNTINIAI- AIR CARGO
ir administracijai, tai nepadės tikėtis, kad klasėse įvyktų jie bus neveiksmingi. Mokytojai
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT. Atsfct**nsJ. Rapo
Galite užsisakyti s rūšių maisto komplektus.
nei geros mokymo programos, kokie nors pokyčiai. Tačiau mes įgis daugiau pasitikėjimo savi
le* Skipitis. 440 psl.
Persiunčiame automobilius, baldus bei
nei geri kompiuteriai. Teko kai- turime tam tikros patirties, mi, jei jie suformuos tokias
KRISTAUS
MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Velutis. 330 pei.
komercines siuntas.
bėtis su mokytojais, kurių kaip jų pasiekti, kaip išjudinti tyrimų grupes ir pabandys pa
INTELIGENTŲ
STALAS. Novelės. Ant. Tulys. 177 psl.
Verčiame ir notarizuojame dokumentus, paruošiame
tys kažką keisti. Reikia, kad
direktoriai buvo labai despotiš- , jūros dugną".
iškvietimus Ir vizos pratęsimo dokumentus.
Užsakant knyga* peštu, pinigų nesiųsti. Su
ki. Mokytojai sakė nežiną būdų,
Jeigu jūs nurodysite mokyto- toks darbas būtų skatinamas ir
ministerijos,
ir
mokyklos
ad
kaip jais atsikratyti, net bijojo j a ms, ką jie turi daryti, tai gal
išlaidos. Illinois gyv pridedama State sales tsx 8.75% nuo
apie tai užsiminti. Tokioje mo- 5 ar 10 proc. mokytojų ir paban- ministracijos. Jei žmonės dirba
Dirbame l'irrnad. - penktad »)-5 / šestad -9-2
knygos
kainos.
ir
pasiekia
rezultatų,
reikia
juos
kykloje galite laikytis geriau- dys. Jeigu pasakysite, ką daryti,
palaikyti.
Naujovės
turi
būti
\
\
šios pasaulyje mokymo pro- į r pademonstruosite, bandys

„Tautos sukilimas 1941, pirmoji
dalis. Be šūvio"

TRANSPAK

Pinigai pervedami doleriais.
Sutvarkomi palikimai.

Komercinės siuntos pagal susitarimą.

MAISTO SIUNTINIAI.

atlanta

LAIŠKAI
KAD ŽVAKELĖ NEUŽGESTŲ
Lietuvoje bankų krizė, vyriau
sybė susikompromitavusi — tą
pasaulio lietuviai gerai žino.
Gyvendami sunkiu tautos isto
rijai metu, visi užmiršome, kad
vaikai negali pasirinkti laiko,
kada gimti. Jie auga, ir jų im
lios sielos užpildomos gėriu bei
blogiu. Diegti šviesos idealus
padeda „Kregždutė" — vienin
telis katalikų vaikų laikraštėlis
Lietuvoje. Jam gresia nebūtis.
Jei leidinėlis nustos ėjęs, močiu
tės neskaitys savo vaikaičiams,
o mokytojos moksleiviams Vy
tės Nemunėlio eilių, V. Račkaičio gamtos knygos ir sesers
Juozapos dvasingų žodžių,
dabar jame talpinamų. Kas
spausdins vaikų piešinėlius:
„Sausio 13-sios didvyriai",
„Gėlės Marijai", „Tėviškės
kregždė"? Pramoginių laikraš
tėlių pilna. Žinoma, ir mūsų vai
kams įdomiau vartyti komikus,
negu skaityti žodžius, kuriuose
slypi gėrio daigai. Links
mybėms bankrotas negresia.
„Kregždutė" tvirtomis gran
dinėmis surišta su „XXI amžiu
mi". Šis katalikų laikraštis
įsikūręs lūšnoje, jo darbuotojai
dreba, rašo pirštinėtomis ran
komis. Redaktorius dirba dieną
naktį, be perspektyvos, be
vilties...
Padėkite! Nuo jūsų priklau
so, ar užges šios žvakelės, vos
plevenančios, ar įsiliepsnos
skaidriau.
Mokytoja Aldona Gricienė
Vytauto pr. 11-23
Kaunas 3000

gyvenimas gerėja. Net į mokyk
las kas nori eina, kas nori ne.
Tas pats ir su kariuomene.
Visi buvę „sekretoriai", atsi
davę komunistai, Lenino gar
bintojai dabar bankininkai, biz
nieriai, milijonieriai ir valsty
bes vadai. Labai keistai atrodo,
kad tautai vadovauja nuverstos
buvusios valdžios buvę vadovai.
Užuot kad visa tauta dirbtų
savo valstybės atstatymui, nors
ir sunku, bet stengtųsi išbristi
iš skurdo ir bent šiek tiek žengti
į prieki — viskas daroma at
bulai. Mano nuomone, denio
kratija tinka tik geriem žmo
nėm, kurie dirba, prekiauja,
duoda naudos sau ir kitiem.
Valkatoms ir parsidavėliams
reikėtų kitokio režimo".
Algirdas Šilbajoris
Ormond Beach, Fl
LAIŠKAS IŠ KAUNO
Sausio 13-tą dieną labai gra
žiai buvo pagerbti žuvusieji. Ra
mybės parke, kur buvo seniau
kapinės, po atviru dangum prie
paminklo buvo aukojamos šv.
Mišios. Susirinko labai daug
žmonių, visi su žvakutėm ir
gėlėm. Tai buvo 6 v.v. Labai
įspūdingai atrodė baltas pa
minklas „Žuvusiem už Tėvynę".
Prie paminko buvo pastatyta
pakyla ir ant jos du kunigai
aukojo šv. Mišias. Giedojo Trem
tinių choras. Labai pakilįoje
nuotaikoje praėjo visas vakaras.
Vasario 16 ir vėl žada žmonės
čia rinktis. Žuvusieji taip pat
buvo pagerbti kapuose, Muzie
jaus sodely ir prie Vytauto
Didžiojo paminklo.
Gerai, kad dar neišblėso meilė
tėvynei ir pagarba didvyriams.
Aldona Vailokaitytė
Kaunas

LAIŠKAS IŠ PROVINCIJOS
MŪSŲ PAREIGA IR GARBĖ
Mes čionai tankiai kalbame
apie Lietuvą ir daug ką kriti
kuojame, nors tenai negyvena
me. Gal kartais reikia duoti žodį
ir patiems Lietuvos gyvento
jams. Čia ištrauka iš laiško,
rašyto pernai lapkričio mėnesį,
Žemaitijos miestelyje:
„Pas mus viskas po seno. Eg
zistuojame ir tiek. Jokių vilčių,
kad kas nors bent šiek tiek pa
gerėtų. Kai kas gyvena labai
gerai, bet kainos vis kyla ir
pragyvenimas sunkėja. Žemės
ūkis merdėja, fabrikai stovi,
bedarbių daugėja. Iš Lietuvos
masiškai veža mišką ir visokį
metalą, o gamyklos nedirba.
Nusikaltimai baisūs, niekam
niekas nerūpi. Girtuokliavimas,
žudynės, plėšikavimas ir kitoks
blogis karaliauja. O valdžios
parazitai įžūliai skelbia, kad
„šalyje" (kažin iš kur ištraukė
šitą žodį) viskas stabilizuojasi ir

Jau ne pirmą kartą čia neigia
mai pasisakoma dėl įvairių
svetimžodžių vartojimo mūsų
spaudoje, Vytautas ir Angelė
Gailiūnai („Draugas", sausio 30
d.) dar kelia klausimą, kas pasi
darė „Draugui", kad pradeda
įsigalėti svetimžodžiai. Iš t ų '
„perlų" dar galiu pridėti; mankurtas, nomenklatūra, mafija,
asociacija ir t.t.
Iki šiol vis piktinamės, kad tai
daro Lietuvos kai kurie žurna
listai susindami lietuvių kalbą.
Tiesa, kad lietuvių kalbos žo
dyne, kai kur yra minimi šalia
lietuvių ir svetimžodžiai, bet jau
įsisenėję, tai nereiškia, kad jau
be jų negalima apseiti.
Man atrodo, kad dėl svetimžo
džių naudojimo spaudoje dalinai
kalti ir laikraščių redaktoriai,
kurie tikrina atsiųstą medžiagą
spausdinimui. Juk jie vietoje

skaitytoją, kad vieta seimui
rengti yra tinkama (kur?), nes
būtų pademonstruota lietuvių
vienybė ir užmegzti tampresni
ryšiai su Lietuva ir išeivijos |
lietuviais. „Vienybės" įtaigojimas su lietuviais Lietuvoje ir
vieningai veikiančia išeivija,
neatitinka esamai padėčiai, net
PLB valdyba nesusikalba su
Kraštų Bendruomenių valdy
bomis, tai kaip tokią „vienybę"
pademonstruos Lietuvoje seimo
metu? Sakyčiau čia yra maža
bėda, nes kiekvienas individas
ar organizacija naudojasi demo
kratinėmis laisvėmis ir elgiasi,
kaip išmano.
Aleksas Vitkus, rašydamas
apie PLB seimus, neišvengė ir
netikslumų. Dirbusiems PLB
valdyboje ar sekusiems jos veik
lą, kai kurie teigimai neatitin
ka tiesai. Seimai iki 1983 metų
buvo Ąft«iki«mi kas penkeri me
tai, o tų metų seimas nustatė 4
metų terminą, kad JAV ir Ka
nados tautinių šokių šventės
sutaptų su PLB seimais. Tokį
pakeitimą padarius, bet teko ir
Laisvės statula Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.
Nuotr. Prano Abelkio 1983 metų seimą šaukti po pen
kerių metų korespondenciniu
svetimžodžių galėtų įrašyti kagoje. Būtų įdomu girdėti dau
būdu atsiklausus ir gavus seimo
atitinkamus lietuviškus žo giau apie dr. Jono Račkaus mu
narių pritarimą. 1988 m. ir 1992
džius. Kai žurnalistai ir ne- ziejų — archyvą.
metų seimai vyko kas 4-ri me
žurnalistai pamatys savo raši
Stasys Valatka
tai, jungiant su tautinių šokių
nius, kad redaktoriai akivaiz
Roselle, NJ
šventėmis. Ir šiais metais išei
džiai to nepageidauja, tai gal
vijos ruošiama tautinių šokių
susipras daugiau tokių klaidų
šventė buvo numatyta jungti su
TAI KUR GI ĮVYKS PLB
nebedaryti. Tuo reikalu galėtų
seimu. A. Vitkaus išvedžiojimai
SEIMAS?
ne tik redaktoriai, bet ir lietu
ir įtikinėjimai nepateisina vietos
viai kalbininkai viešai ir drąsiai
parinkimo, nors visame ilgame
„Draugo" 1996.II.6 d. laidoje
pasisakyti spaudoje. Išlaikymas
straipsnyje nėra pasakyta šau
kalbos grynumo yra mūsų visų Aleksas Vitkus skelbia: „Vieta
kiamo seimo vieta ir tik iš
LX PLB seimui nuspręsta". Pra
pareiga ir garbė.
užuominų galima suvokti, kad
Juozas Navakas dėjęs nuo 1949.VI.14 d. paskelb
kalbama apie Lietuvą.
Gulfport, FL tos Lietuvių chartos, pasitelkęs
PLB valdybą, matyti įtaigoja
net 1935 metais Kaune įvykusį
buvusių valdžia, pasiūliusi
lietuvių kongresą, įtikinėja
PADĖKIME SALEZIEČIAMS
VĖL KURTIS LIETUVOJE
Gal ne daugeliui žinoma, kad
nepriklausomoje Lietuvoje, plė
tė veiklą saleziečiai (Šv. Pran
ciškaus Saleziečio draugija), nuo
1934 m. turėdama centrą ^Zamkaus" pilyje — Vytėnuose. Jie
rūpinosi ne tik dvasiniais pa
šaukimais, bet auklėjo ir mokė
jaunuolius amatų, įgalindami
juos tapti naudingais sau ir
kitiems, tad ir Lietuvai. Jie
reiškėsi ir krikščioniškoje spau
doje, taip pat leido periodinius
leidinius. Vienas tokių buvo
„Saleziečių žinios", kurių
tiražas vienu metu siekė 20,000.
Saleziečiai vėl sugrįžo į Lie
tuvą ir imasi atgaivinti karo
audrų bei Lietuvos okupacijos
nutrauktus darbus. Jie kuriasi
Alytuje, Kaune, Vilniuje, Rum
šiškėse ir kitur. Jie vėl leidžia
„Saleziečių žinias", o ir
jaunuoliams skirtą laikraštėlį
„Spinduliukas". Abu laikraš
tėliai teikia žinių apie saleziečių
darbus praeityje, dabar ir atei
ties planus. Laikraštėliai siun
tinėjami saleziečių rėmėjams ir
besidomintiems jų veikla. Ta
veikla labai reikalinga dabar
tinėje Lietuvoje, nes reikia
žmonėse, ypač idėjomis imliame
jaunime, kelti moralę, tikėjimą,
žadinti darbštumą ir atsako
mybę, padėti pagalbos reikalin
gam. Tų tikslų vykdymui reikia
ne tik pasišventimo, bet ir lėšų.
Kviečiu išgalinčus remti Lie
tuvos saleziečių veiklą, o tai
įgalins gauti ir įdomias „Sale
ziečių žinias" bei „Spinduliu
ką". Adresai: Kun. Krizantas
Juknevičius.SDB, Saleziečių
vyr. direktorius, Baranausko
20, 3031 Kaunas, LithuaniaLietuva, ar „Saleziečių žinios",
kun. Pranas Gavėnas, Jurgiškių 4, 4580 Alytus, LithuaniaLietuva.
Juozas Kriaučiūnas
Putnam, CT
NORĖTŲSI DAUGIAU
INFORMACIJOS

p.trkr paminklas ..Žuvusiems ui tėvyne". Kaune

Laiškai apie Lietuvos ar
chyvus Amerikoje suteikė gerą
informaciją. Tik gaila, kad
nebuvo nei vieno adreso ir
kažkaip nieko apie Balzeko
^Lietuvių kultūros muziejų Či

TURIME KOVOTI SU
H
BLOGIU
su tuo kovoti. Visos valstybinės
Dr. K. B o b e l i o k a l b a ,
pasakyta per 1996 m. vasario institucijos: ir Seimas, ir prezi
dentūra, ir vyriausybė ypač už
8 d. S e i m o p o s ė d i
tai atsakinga. Ypač daug dėme
sio kreipiama į vidinę partinę,
Šiandien, šią šaltą žiemos politinę ir asmenybių kovą,
dieną, mes esame liudininkai ir asmenis ar partiją dažnai ban
vykdytojai skaudaus, nemalo doma statyti aukščiau už tautą,
naus, normaliose s ą l y g o s e valstybės interesus.
beveik neįtikėtino, įvykio.
Asmenybės yra svarbus fakto
Pirmą kartą Lietuvos istori rius tautos gyvenime, tautos
joje Lietuvos Respublikos Sei kelyje į geresnę ateitį, bet jos
mui yra pavesta padaryti spren jokiu būdu negali leisti, kad jų
dimą apie Lietuvos Respublikos vadovavimo būdas nesiskaitytų
prezidento pageidavimą atleis su visuomenės muomone ir pa
ti iš pareigų valstybės ministrą geidavimais, nes tauta nėra jų
nuosavybė, asmenybės tik turi
pirmininką.
Nenoriu ką nors kaltinti ar tarnauti tautai, ir, jei nepajėgia
ginti, tik noriu pasisakyti iš to pilnavertiškai daryti, reika
garbingai ir laiku pasitraukti.
principo Šiuo klausimu.
Įvykus Lietuvoje bankinin Pasitraukimas iš politinės veik
kystės krizei, privedusiai kraš los ar vadovybės nėra nei gėda,
tą taip pat prie ekonominio ir fi nei prisipažinimas kaltu. Tai
nansinio sukrėtimo, š.m. sausio bus įvertinta istorijoje.
5 d. padariau pareiškimą, kurį
Įvertindamas dabartinės vy
baigiau šiais žodžiais:
riausybės didelį įnašą į vals
„Lietuvos Respublikos vy tybės atstatymo procesą, turiu
riausybė turi tuojau pat imtis taip pat pažymėti energingą ir
griežtų radikalių priemonių didelį darbą ir daug pasiekimų.
esančios padėties sutvarkymui, Bet turiu objektyviai konsta
o jei ji nepajėgia kovoti su mūsų tuoti, ne8ileisdamas į detales,
valstybę griaunančiomis nege kad buvo daug aplaidumo, ne
rovėmis, negaištant laiko turi vienodo piliečių traktavimo ir
kt., kas privedė prie dabartinio
atsistatydinti".
Praėjo daugiau kaip mėnuo, ir ekonominio, finansinio ir poli
šiandien turime su nusivylimu tinio sukrėtimo.
pripažinti, kad lietuvių tauta,
įvertindamas susidariusią vi
valstybinės institucijos ir, svar suomenėje padėtį, didėjantį
biausia, L i e t u v o s piliečiai piliečių nepasitenkinimą, gerb
nebuvo ir nėra apsaugoti nuo damas prezidento konstitucinį
tautą griaunančių ir jos gyve autoritetą ir ieškodamas ge
nimą sunkinančių negerovių.
riausios išeities iš šios, tautą
Su kriminaliniais, valstybi sukrečiančios, skaudžios situaci
niais ir ekonominiais nusikal jos aš, gerbiamas premjere, dar
tėliais nepajėgiame susitvar kartą, šį kartą viešai, krei
kyti, daugeliu atvejų nusikal piuosi į Jus pakeisti savo nu
tėliai traktuojami aukščiau, sistatymą, pareikšti atsistaty
geriau už nukentėjusius. Jiems dinimą dar prieš balsavimą ir
taikomos įvairiausios visos prisidėti prie vienybės tautoje
galimos ir net negalimos, demo stiprinimo, nes balsavimas tik
kratiniame gyvenime tiesiog dar daugiau supriešins tautą, ir
nesuprantamos, teisinės leng ilgai reikės tą žaizdą gydyti, o
Lietuvai šiuo metu tai tikrai
vatos ir išimtys.
Korupcija, kyšininkavimas nereikalinga. O jei prireiks
akivaizdžiai matomas. Lietu balsuoti, tai balsavimas turi
voje yra daug problemų, didelė būti vardinis — viešas.
jų dalis sąmoningai eskaluo
Dr. Kazys B o b e l i s
jamos išorinių jėgų.
Užsienio reikalų komiteto
pirmininkas
Ir mes visi vieningai turime

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. vasario mėn. 13 d.
padengti kelionės ir pragyveni
mo išlaidas buvusios Sovietų
Sąjungos piliečiams, dalyvau
jantiems PLB seime, jei bus
ruošiamas Lietuvoje. Čia ne
vien piniginis klausimas, bet
tiesioginis PLB seimo pa
jungimas dabartinės bolševiki
nės politikos interesams.
PLB valdybą sunku įtarti bol
ševikų politikos pritarimu, bet
vykstant tais pačiais metais ir
Lietuvos seimo rinkimams, išei
vijos, kad ir netiesioginė para
ma išsilaikyti valdančiai LDDP
savo pozicijose, yra labai aiški.
Kitu metu ruošti Lietuvoje išei
vijos kultūrinius renginius būtų
net sveikintina. Šiais metais,
kai renkame Lietuvos seimas,
ne tik nepriimtina, bet smerk
tina.
Pateisinimai ir citatos įtaigojant, kad tai yra geriausias PLB
valdybos pasirinkimas, toli
gražu neįtikina išeivijos lietu

vių. Jau paties fakto paminėji
mas, kad dabartine bolševikine
valdžia išlaiko PLB valdybos at
stovą Vilniuje, parodo jų norą
turėti savo įtakoje, nors tas
atstovas ir neturi jokių teisių, tik
yra stebėtojas. Visais laikais po
litikieriai nesigailėjo pinigų.
kad tik palenkti savo naudai as
menis ir organizacijas.
Dėl politines LB kr>pties gali
būti įvairių nuomonių, nes ir
Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas, buvęs LKP genera
linis sekretorius, išrinkus pre
zidentu, pasitraukė iš savo LDD
Partijos ir liko nepartinis, o ar
pasikeitė jo politinis nusista
tymas?
Norėtųsi išsiaiškinti atvirai ir
sulaukti trumpei, bet aiškaus
atsakymo — kur gi bus IX PLB
seimas?
A n t a n a s Juodvalkis.
Burbank, IL

A.tA.
PRANAS NEVERAUSKAS, M.D.
Gyveno South Toledo, 0H.
Mirė 1996 m. vasario 8 d., sulaukęs 84 metų
Gimė Lietuvoje, Kalvarijoje 1911 m. rugsėjo 29 d
Baigė Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą
Kaune.
Nuliūdę liko: sūnus Michael, marti Lisa.
Velionis buvo vyras a.a. Elsos.
Priklausė American Medical Assoc., ilgametis Riverside
ligonines štabo narys, ilgus metus vertėsi medicinos praktika
South Toledo, OH.
Velionis buvo pašarvotas vasario 12 d. Bersticker Scott
laidojimo namuose, 3453 Heatherdowns Blvd.. Toledo. OH.
Laidotuvės įvyko vasario 12 d. Po religinių apeigų velionis
buvo palaidotas 11 vai. ryto Toledo Memorial Park kapinėse.
Sylvania, OH
Nuliūdę sūnus, marti.
Laidotuvių direkt. Bersticker-Scott Funeral Home. Tel.
419-382-3456.

A.tA.
STASYS RAMUTIS ŠIMAITIS
. .,

Gyveno Chicagoje, West Rogers Park apylinkėje
Mirė 1996 m. vasario 11 d., 9:45 vai. ryto. sulaukęs 57
metų. Amerikoje išgyveno 50 m.
Nuliūdę liko: žmona Živilė Paliliūnaitė, duktė Diana V aš
kelienė, žentas Darius, motina Juzefą Šimaitiene, sesuo Irena
Danutė Blinstrubienė, vyras Rimas, sūnėnai: Ričardas Blinstrubas, Robertas Blinstrubas, žmona Gina ir ju sūnus Gilius.
Velionis buvo sūnus a.a. Viktoro.
Velionis pašarvotas antradieni, vasario 13 d. nuo 4 iki 9
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.
(arti Derby Rd.).
Laidotuvės įvyks trečiadieni, vasario 14 d. Iš laidojimo
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio
misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedu
1 ingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę žmona, duktė, motina, sesuo ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M Petkus Tel
800-994-7600.

A.tA.
MARCELĖ PAKELTIENĖ
Mūsų mylima Tetulė amžinai užmerkė akis 1996 m
vasario 5 d., 11 vai. naktį, sulaukusi gilios senatvės.
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje. Skirsnemunėje.
Amerikoje išgyveno 65 m.
Nuliūdę liko: mirusio brolio ir seserų šeimos Lietuvoje ir
Amerikoje. Liūdi artima jaunystės draugė Uršule Eidietiene.
Velionė buvo žmona a.a. Antano Pakelčio.
Laidotuvės įvyko vasario 7 d. iš Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčios, iš kur. po gedulingų Mišių, velionė
buvo išlydėta ir palaidota Šv. Kazimiero lietuviu kapinėse
Liūdinčios Šmuinaičių, Urbanavičių ir Krygelaičių
šeimos.
Tel. 708-834-5255.

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.fA.
STASYS GALBUOGIS
S.m vasario mėn. 15 d. sueina dešimt metu. kai mirė
mokytojas Stasys Galbuogis.
Šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos St Monira
bažnyčioje, Mercer Island. Washington, vasario 15 d . 6:05 vai
ryto.
Gimines, draugus ir pažįstamus prašome pasimelsti už a a.
Stasio sielą.
Duktė Nijolė, žentas Vidmantas, anūkai Rasa ir
Viktoras Raišiai.

DRAUGAS, antradienia, 1996 m. vasario mėn. 13 d.

VILNIUS -

ČIKAGA PREKYBOS

CENTRO

ATIDARYMAS

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

ir įvairaus verslo srityse. Cen
tro programoje galės dalyvauti
įvairių sričių įmonės, bendrovės
Lietuvos v y č i ų 112 k u o p o s
Vasario 16-tosios minėji
ar pavieniai asmenys turizmo,
mas, ruoštas ALTo Čikagos mėnesinis susirinkimas vyks
transporto,
didprekybos, smul- skyriaus Maria aukštesniosios antradieni, vasario 20 d., 7:30
kaus
verslo,
aptarnavimo,
mokyklos auditorijoje vasario vai. vak., Švč. M. Marijos Gimi
žemės
turtų
eksploatacijos,
pra
11 d., buvo labai įspūdingas. mo parapijos salėje. Visi kuopos
monės,
žemės
ūkio
gamybos,
Nors publika didžiulės salės ne nariai yra maloniai kviečiami
draudimų, finansų, administra
užpildė (ko galima tikėtis, kai šiame labai svarbiame susi
vimo, sąskaitybos, kompiuterių
kiekviena apylinkė, sambūris rinkime dalyvauti. Po susi
naudojimo, sveikatos apsaugos,
bei organizacija būtinai stengia rinkimo bus kuklios vaišės.
vidaus ir tarptautinės prekybos,
si suruošti savo minėjimą ir tuo
statybos, švietimo ir kultūros
Rašytojų drauguos premija
būdu suskaldo jau nelabai gau
bei kitose plotmėse. Jų darbui
sius lietuvių būrius į mažas už poezijos knygą „Žiemos
bus
sudaryti savanoriški, koor
daleles?), bet rengėjai padėjo ne erškėtis" jos autorei poetei Juli
dinaciniai
komitetai, o jų veiklą
mažai pastangų, kad šventė jai Švabaitei-Gylienei b u s
reguliuos
centro valdyba ir
būtų ir iškilminga, ir patraukli įteikta Vasario 16-tosios mi
taryba.
Centras
nepriklausys,
Ypač visiems puikų įspūdį nėjime, kuris vyks ši sekma
Čikagos
seseriškos
giminystės
Pirmosios Amerikos Lietuvių Uleviiųos laidoa pertiūros, vykusios aausto 18 d. Algimanto Kssio
paliko svečio iš Los Angeles, dienį, vasario 18 d., Pasaulio
miestų
direkcijai,
bet su ja
galerijoje dalyviai ir spaudos darbuotojai. Stovi ii kairia: Karili Vaitkutė, Anatolijos Siutas, Asta
C A. Lietuvos generalinio garbės lietuvių centre, Lemonte. Kaip
bendradarbiaus. Centro būstinė
Kriitopaitienė, Arvydas Reneckis su dukra Emilus, aidi: Giedriua Subačius, Aldona Jurkutė,
konsulo Vytauto Čekanausko žinome, Lietuvoje Nepriklauso
bus Balzeko lietuvių kultūros
Eglė Ivinskienė, Giedra Subačienė, Loreta Reneckienė, Audra Januikienė, Rytis Januika
paskaita ir Richard Durbin mybės šventės proga respubli
muziejuje,
6500
So.
Pulaski
St.,
Nuotr. Algimanto Kazio
apsilankymas bei tartas šiltas, kos prezidentas apdovanoja
Cbicago,
IL
60629,
tel.
(312)
nuoširdus žodis. Jis dar kartą daug nusipelniusių tautai žmo
MOKYTOJAI TOBULINASI CICERO MINĖS VASARIO stotyse.
582-6500, fax (312) 582-5133.
įrodė, kad yra ne tik Lietuvos, nių ordinais bei medaliais
Losangeliečiai „Full Disclo
16-TAJĄ
Centro atidarymas ir jo stei
bet ir lietuvių draugas, atlikęs (šiemet, kaip buvo skelbta, ketu
sure"
programą galės matyti
Šių metų mokytojų darbo kon
gimo akto pasirašymas įvyko
daug vertingų darbų savo ri užsienio lietuviai taip pat šiuo
kovo
10,
10 vai. 30 min. rytą
Vasario 16-toji bus paminėta
ferencija įvyks kovo 10 d.
vasario 9 d. muziejaus „Gin
kilmės kraštui bei jo žmonėms. būdu pagerbti), tad b ū t ų
3-jame
kanale.
Cicero,
IL,
vasario
17
ir
18
die
Pasaulio lietuvių centre, Le
taro" salėje, susirinkus gausiam
Meninę programą šauniai logiška, kad ir mūsų visuomenė
monte, Bočių menėje. Konfe nomis. Šeštadienį, vasario 17 d ,
I*
dalyvių būriui. Šio neeilinio
atliko „Dainavos" ansamblis, gausiai dalyvautų šventėje
rencijos pradžia 9 v j . ir tesis iki 12 vai. prie Cicero miesto rotu
įvykio programą vedė Loreta
vadovaujamas muz. Dariaus PLC, pagerbiant pasižymėjusią
DR. STASIO BAČKIO
2 v. p.p. Atsižvelgiant į tai, kad šės (50 Ave. ir 25 St.) „Klaipė
Višomirskytė, muziejaus kultū
Polikaičio. akompanuojant muz. poetę, kuri visiems čia pažįsta
PAGERBIMAS
VILNIUJE
tą popiete Čikagos Jaunimo cen dos" jūrų šaulių kuopa iškels
rinio ir švietimo' skyriaus
Ričardui Šokui. Minėjimo pra ma ir vertinama.
tre vyks poeto Bernardo Braz Lietuvos vėliavą. Šiai ceremo
vadovė. Svečią i š ' Vilniaus,
džia JAV ir Lietuvos himno gie
Lietuvių katalikų mokslo aka
džionio pagerbimas, konfe nijai, į kurią pakviesti ir Cicero
Centrinės ir R y t ų europie
Čikagos miesto atstovus ir visus
dojimui vadovavo Mary Kindemija
ir Vilniaus universitetas
rencijos dalyviai suspės daly miestelio pareigūnai vadovauja
susirinkusius sveikino šeimi
čius, akompanuojant prof. čių koalicijai priklauso 18 or
vasario
9 d surengė dr. Stasio
Amerikos
Lietuvių
Tarybos
Civauti pagerbime. Žengiant į
ganizacijų, veikiančių šiame
ninkas Stanley Balzekas,ČikaLeonardui Šimučiui.
Antano Bačkio, buvusio ilga
cerorskyrius
ir
kviečia
dalyvau
21-mąjį
šimtmetį,
LB
Švietimo
krašte. Vasario 12 d., pakviesti
gos seseriškų tarptautinių mies
mečio Lietuvos diplomatinio at
taryba kartu su lituanistinių ti visus apylinkių lietuvius.
tų programos direktorė. Vil
Mažosios Lietuvos Užgavė JAV prezidento Bill Clinton, tų
mokyklų
mokytojais
peržiūrės
Sekmadienio, vasario 18 d. stovo Paryžiuje ir Vašingtone
niaus meras Alis Vidūnas visus
nių šiupinio vakaras šeštadie organizacijų pirmininkai turėjo
ir
paruoš
lituanistinių
mokyklų
iškilmėms vadovauja Cicero pagerbimą — konferenciją jo 90
nuoširdžiai pasveikino, ypač
nį, vasario 17 d., 6 v.v. vyks Bal- susitikimą su prezidentu Bal
gaires ateities darbui. Konfe apylinkės L i e t u v i ų Bend metų amžiaus sukakčiai pami
Stanley Balzeką, Jr.: „Esu
zeko Lietuvių Kultūros muzie tuosiuose rūmuose. Buvo disku
rencijoje bus gvildenami du pa ruomenės valdyba, bendradar nėti Programa įvyko Vilniaus
jaus ..Gintaro" salėje. Visi kvie tuoti svarbūs Vidurio ir Rytų
Centrui vadovaus ir jį aptar maloniai nustebintas šio muzie grindiniai punktai, todėl nebus biaudama su ALTu. Šv. Antano universiteto auloje. Sveikinimo
čiami atsilankyti, išklausyti Europos kraštams reikalai, ypač naus Čikagos darbuotojai su jaus eksponatais. Jie mane giliai kitų paskaitų. 1. Lituanistinės
parapijos bažnyčioje 11 vai. žodį tarė iš Romos atvykęs
neilgos meninės programos, pa įstojimas į NATO. Susitikime Stanley Balzeku, Jr. priešakyje. sujaudino. Tokio muziejaus mes mokyklos tikslas (mokslo srity
Mišias aukos ir šiai šventei Lietuvių katalikų mokslo aka
sivaišinti karšta vakariene su dalyvavo JAV LB Krašto valdy Centro administracinė struk Lietuvoje neturime"-, — dėkojo je vadinamas „Mission statespecialų pamokslą pasakys kun. demijos pirmininkas prof. kun.
tradiciniu šiupiniu, pabendrau bos pirm. Regina Narušienė ir tūra Čikagoje bei Vilniuje dar už pakvietimą Vilniaus meras. ment). 2. Kurios dėstomos temos
dr. Kęstutis Trimakas. Mišių Antanas Liuima, SJ ir Vilniaus
ti, o grojant Ričardo Šoko estra Amerikos Lietuvių Tarybos cen formavimosi stadijoje. Numa Jis įteikė St. Balzekui prisi sudaro/sudarytų pagrindą litua
metu giedos solistė Dana universiteto rektorius prof.
diniam orkestrui, ir smagiai pa tro valdybos pirm. Gražvydas tyti keturi pagrindiniai skyriai: minimui senojo Vilniaus vaiz nistinių mokyklų programoms.
Stankaitytė ir parapijos choras Rolandas Pavilionis. Joniškėlio
šokti. Informacijoms kreipkitės Lazauskas bei dr. Jonas Genys, importo, eksporto, investavimų dais iliustruotą retą kalendorių
su muzikos vadovu Marijum miesto ir Pasvalio krašto garbės
ir Vilniaus meno akademijos
Darbas vyks mažose grupėse,
į Ramūną Buntiną, tel. 708- kuris yra nuolatinis ALTo atsto
piliečio vardo regai įjas įteikė Jo
vas šioje koalicijoje.
kūrinius muziejui. Šiam įvykiui kad visi turėtų progos dalintis Prapuoleniu ir pirmininke Jone niškėlio miesto seniūnė Geno
969-1316.
B r i g h t o n P a r k o a p y l i n k ė s prisiminti St. Balzekas įteikė mintimis. Visų pasiūlymai bus Bobiniene.
vaitė Motuzienė ir Pasvalio ra
B A L F o skyrius pradėjo metinį Gražinai Vidūnienei dvi suvesti bendram nagrinėjimui.
Po Mišių, parapijos salėje po jono meras Gintautas Gegužinsvajų. Kaip žinome, BALFas Amerikos lietuvių-, išleistas Vyks dvi sesijos ryte ir viena po užkandžių ir kavutės įvyks
kas. Po to pranešimus padarė
šelpia Lietuvos politinių kalinių knygas. Centro įsteigimą raštu užkandžių. Darbo sesijas koor Lietuvos Nepriklausomybės pa
dr. Aldona Vasiliauskienė „Dr.
bei tremtinių bendriją, senelių sveikino ir Lietuvos respublikos dinuos ir praves Rima Kasu skelbimo minėjimas, kuriame
Stasio A. Bačkio gyvenimas ir
ir našlaičių namus, Suvalkų tri ambasadorius Vašingtone dr. baitė-Binderienė. Konferencijos pagrindine kalbą pasakys
veikla, nuopelnai Lietuvių
kampio l i e t u v i u s ir visus, Alfonsas Eidintas. ,
rezultatus diskutuosime šių viešnia iš Lietuvos dr. Regina Katalikų mokslo akademijai",
kuriems reikalinga parama.
metų Mokytojų- studijų savai Balčaitienė. Meninėje progra Vytautas Baliūnas — „Dr. S.
Po programos visi dalyviai
B r i g h t o n Parko a p y l i n k ė s
tėje, Dainavoje, rugpjūčio 4-11 moje — Čikagos Lituanistinės Bačkio mokykliniai metai, ry
,«'
BALFo atstovas yra Simas buvo pavaisinti.
d. Konferencijos metu pateikti mokyklos mokytoja, muzikė šiai su J. Balčikonio gimnazįja",
B r o n i u s Juodelis
Jokūbaitis. Jo telefonas —
pasiūlymai/sprendimai bus iš Dalia Gedvilienė su dukra Egle dr. Algirdas Saudargas — „Dr.
312-376-3186.
siuntinėti visiems lituanistinių ir sūnum Karoliu.
S. A. Bačkis, Lietuvos diploma
Šių metų v a s a r i o 16 d., 12 mokyklų mokytojams peržiūrėti
Visi vakarinių priemiesčių tijos ir valstybės tęstinumas",
z N a n c y ir Stasys PetroskL
Perkiomenville PA, atsiuntė vai. Čikagos Richard'J. Daley ir grąžinti iki š.m. balandžio lietuviai kviečiami dalyvauti Po to žodį tarė dr. Bačkio sūnus
šiuose renginiuose: kelti Lietu Vilniaus arkivyskupas metropo
lietuvių mėn. 1 d. Švietimo tarybai.
$ 3 5 0 Lietuvos našlaičiams Centre Balzeko
vos vardą amerikietiškoje visuo litas Audrius J. Bačkis ir kiti.
kultūros
muziejus
rengia
Rasos
Visi
gauti
pasiūlymai
kartu
paremti. Jie rašo: „Nesame tur
Poskočimienės
vadovaujamo
su konferencijos metu padary menėje, dalyvaujant vėliavos Po koncerto, kurį atliko Kame
Pedagoginio lit. instituto pobūvio metu dr. Alfonsas Tyruolis-SeSplaukis rašo tingi žmonės, šiuos pinigus už
„Spindulio"
tautinių
šokių
tais nutarimais bus tvirtinami pakėlime, pasimelsti už Lietu rinis muzikos ansamblis, vado
•okoe ček> :nstituto paramai Stebi — PLI direktorė Staaė Petersonienė.
dirbame parduodami Šv. Kalė
kolektyvo
pasirodymą.
Koncer
Nuotr. Zigmo Degučio dų metu eglutes. Savo uždarbį
LB Švietimo tarybos posėdyje. vą Mišiose ir pabendrauti su vaujamas Gintaro Ručio, Žodį
tas
skirtas
paminėti
Lietuvos
Paruošta medžiaga bus perduo visų kartų lietuviais, kartu tarė patsai sukaktuvininkas dr.
skiriame Lietuvos našlaičiams".
x Vasario 16-tosios minėji
x A. a. Stasio Melniko prisi
nepriklausomybės
paskelbimo
ta LB Krašto valdybos dėme paminint šią svarbią Lietuvos Bačkis. Sekančią dieną, šešta
Dėkojame geriesiems aukoto
mas Lemonte ruošiamas va minimą pagerbdami D e b r a ir jams! „Lietuvos Našlaičių glo metines. Kviečiame visus palai siui Kviečiame visus mokytojus valstybingumo šventę.
dienį, Vilniaus arkikatedroje
kyti mūsų šokėjus. sario 18 d., sekmadienį. Prade- Gerald Schrass atsiuntė $20 b o s " komitetas.
A.Z.
dalyvauti šioje svarbioje darbo
bazilikoje įvyko pamaldos, šv.
iamas Mišiomis Palaimintojo Lietuvos našlaičiams. Reiš
konferencijoje. Visiems yra
(sk)
Mišias
aukojo arkivysk. metro
z
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e
d
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i
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a
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n
o
r
i
u
s
kiame
užuojautą
velionio
gimi
Jurgio Matulaičio misijos baž
aiškus naujų gairių reikalin
x
TRANSPAK
praneša:
politas
Audrys J. Bačkis.
kalbės
„Saulutės"
Atviro
žodžio
nėms
ir
dėkojame
aukotojams.
nyčioje 11 vai. ryte, o akademija
gumas. Sueikime, pradėkime
i-v.
bus PLC salėje. Pagrindinę „Lietuvos N a š l a i č i ų globos" „1920 m. sausio 27 d. atidaryti forume sekmadienį, vasario 25 darbą, kuris nurodys mums
Aukštesnieji kursai Kaune — d , 12:00 vaL p.p. (po 11:00 vai.
kalba pasakys JAV LB Krašto komitetas.
aiškų kelią į 21-mojo šimtmečio POKALBIAI IR VAIZDAI
KNYGA APIE
(sk) a u k š t o j o mokslo pradžia''. Mišių) Pasaulio lietuvių centro lituanistinių mokyklų tikslą.
valdybos pirm. Regina Naru
IŠ VILNIAUS
(Energetikos darbo kalendorius Lemonte didžiojoje salėje- „Sau
PASIŽYMĖJUSĮ
LIETUVOS
šienė. Meninę programą atliks
TELEVIZIJOJE
LB Švietimo taryba
x Bernardine ir Anthony J. 1996 m.) Pinigai, siuntiniai ir lutė", Lietuvos vaikų globos
misijos suaugusiųjų ir vaikų
DIPLOMATĄ
chorai, taip pat solistė Genovai Bolinsky, Frackville PA, globo k o m e r c i n ė s siuntos į Lietuvą. būrelis, kviečia visus atvykti ir
Televizijos programa „Full
Pasitikdama savo garbės na
Sekmadienį, vasario 18 Disclosure" buvo pažadėjusi
te Bigenyte. Minėjimą rengia jo du našlaičius Lietuvoje, dabar Maisto siuntiniai. T R A N S  po pranešimo duoti prelegentui
rio,
iškilaus diplomato, politikos
d., Švč. M. Marijos Gimimo filmuoti Los Angeles vykusių
LB Lemonto apylinkė. Visi atsiuntė $750 — pratesimą ki P A K , 2638 W. 69 St., Cbicago, taiklių, aktualių klausimų.
ir
visuomenės
veikėjo daktaro
parapijos salėje po 8, 9:15 ir politinių studijų anglų kalba
tiems metams dviejų našlaičių IL, tel. 312-436-7772.
kviečiami.
Stasio
Antano
Bačkio
90-ies me
(sk)>
10:30 vai. šv. Mišių ryte, bus sesiją, kai buvo diskutuojamas
(sk) paramos ir dar nori padėti — su
x Atitaisymas: a.a. Ados
tų
jubiliejų,
Lietuvių
Katalikų
teikti pagalbą trims našlai
z E l e o n o r o s ir A l e k s a n d r o Skučienės atminimui, anūkės lietuviškų blynų pusryčiai. Baltijos valstybių federacijos
Mokslo
akadennja
parengė
gau
x A.a. Stasio Rauckino at čiams. Jie šiais metais suteikia
Marčiulionių kūrybos apžval Elenos (Skučaitės) Kutney (ne Visuomenė kviečiama gausiai klausimas. Dėl techniškų kliū
siai
iliustruotą
knyga
apie
jo
gy
minimą pagerbti, giminės ir paramą penkiems Lietuvos
ginė paroda atidaroma Vasario dukters dr. Ginos A. Skučas susirinkti, ne tik skaniai pasi čių filmavimas neįvyko, tačiau
venimą
ir
veiklą.
draugai, laidotuvių metu, pa našlaičiams. Našlaičių vardu
Šešioliktosios proga, penkta kaip anksčiau buvo parašyta), vaišinti, bet ir paremti parapiją. už poros dienų programos
aukojo „Saulutei", Lietuvos dėkojame! „Lietuvos Nailaičių
Knyga leidžiama prelato Juo
dieni, v a s a r i o 16 cL 7 vai. va bendradarbiai vietoje gėlių at
vedėja p. Leslie Dutton padarė
vaikų globos būreliui: V. Škle- globos" komitetas.
zo
Prunskio fondo lėšomis.
Petras Bernotas, IHF Video pasikalbėjmą su studijų progra
k a r o , punktualiai, M. K. Čiur siuntė $85 dolerius Lietuvos
rys, J ir J Lieponiai, A. ir M.
„Stasys
A. Bačkis — nuosta
(sk) lionio galerijoje, Jaunimo cent našlaičiams. Dėkojame, reiškia savininkas, paaukojo savo laiką mos dalyviais — dr. Algirdu KaTallat-Kelpšai. E. ir V. Pauliai,
bios
atminties
žmogus, dėme
ir
medžiagą,
padaugindamas
re. Parodoje eksponuojami kera
nauka, JAV karo aviacijos
F ir J. Jarkauskai, J. Gaižutis,
x TRANSPAK
praneša: mikos, skulptūros, tapybos dar me užuojautą ir atsiprašome už prof. Vytauto Landsbergio
singas
ir
subtilus
pašnekovas",
atsargos majoru ir Strateginio
klaidą! „Lietuvos Našlaičių
R Gaižutis, K. of E. Klubas, P. „Gruodžio 1 d. Kauno viešojoje
sako
knygos
„Stasio
Antano
atvežtą
dokumentine
kasete
apie
bai, autorių sukurti per 50 globos" komitetas.
Vystymo centro Vilniuje vyr.
Peškaitis. J. Mačėnas, J. ir A. bibliotekoje iškilmingai pa
Čečėniją. Kasetė bus įteikta patarėju, ir su Valdžių Pavlovs- Bačkio gyvenimo ir veiklos
metų. Maloniai kviečiame visus
(sk)
Stoškai. S. Masiulienė, S. minėtas laikraščio „Ūkininko
senatoriams ir vėliau rodoma kiu, buv. Latvijos gynybos bruožai" autorė Lietuvių Kata
atsilankyti.
Lukauskas, C. ir D. Bakšiai, J. patarėjas" 70-metis. Jubiliejaus
x Atitaisymas: a.a. Ireną Čikagoje.
likų Mokslo akademijos istori
ministru.
(sk) P r a n c k e v i č i e n e prisiminir I Valaičiai, V. Gelumbaus- proga redakciją pasveikino pre
jos sekcijos pirmininkė dr. Aldo
z T e t a i I r e n a i K a i r y t e i , damasjos vyras Stasys PranePusvalandžio programoje bus na Vasiliauskienė.
Romualdas Ozolas, Centro
kas, Z ir R. Sadauskai, J. Kar- zidentas A. Brazauskas. Laik
Oak
Lawn,
IL,
vietoje
kalėdinių
matomi
vaizdai prie Parlamen
sas. M. ir A. Atkočiūnai, Z. ir A. raštį skaito 41,000 skaitytojų".
. kevičius (ne Jonas, kaip anks sąjungos pirmininkas, kalbės
Knygoje, turinčioje 125 pusla
Urbai. A. ir R Žvinakiai. Iš viso (LR. 12.02). Pinigai,siuntiniai dovanų, Aušra ir J o n a s P s r o - čiau buvo skelbta) aukojo Lietu Pasaulio lietuvių centre, to rūmų Vilniuje kritiškomis pių, yra apie 40 fotografijų, dau
suaukota $402. „Saulutė" dėko ir komercinės siuntos į Lietu niai paskyrė $20 Lietuvos naš vos našlaičiams $20. Dėkojame Lemonte, vasario 22 d., ketvir 1991 metų sausio mėnesio giausia iš sukaktuvininko veik
ja aukojusiems ir nuoširdžiai vą. Maisto siuntiniai. TRANS laičių globai. Dėkojame! „Lie ir už klaidą atsiprašome! „Lie tadienį, 7 vai. vak., apie pasku dienomis.
los Paryžiuje ir Vašingtone, taip
Ši programa dar matoma pat svarbių dokumentų fotoko
užjaučia a.a. Stasio Rauckino PAK, 2638 W. 69 9L, Cbicago, t u v o s N a i l a i č i ų g l o b o s " t u v o s N a š l a i č i ų g l o b o s " tinius įvykius ir dabartine
k o m i t e t a s , 2711 W. 71 St., komitetas,
<ieimą bei artimuosius.
IL, tel. 312-436-7772.
padėtį Lietuvoje. Visuomenė 32-se Pietinės Kalifornijos pijųC b i c a g o IL 60629.
įvairių miestų televizijos
(8k) kviečiama pasiklausyti.
(sk)
(Elta, II.5)
(sk)
(sk)
Prieš penkerius metus gausi
V i l n i a u s miesto delegacija,
vadovaujant Vilniaus mero
pavaduotojui, lankėsi Čikagoje
ir su meru Richard M. Daley
pasirašė miestų seseriškos gimi
nystės bendradarbiavimo aktą.
Tas bendradarbiavimas neišsi
vystė, kaip buvo planuota dėl
stokos organizacinės struktūros
abiejose pusėse ir nepalankių'
aplinkybių Vilniuje.
L i e t u v a i atstačius nepri
klausomybę, Vilniaus ir Čika
gos kultūrinio bei ekonominio
bendravimo reikalus stipriau
pajudino Stanley Balzekas, Jr.
Lietuvių kultūros muziejaus sa
vininkas Čikagoje ir žinomas
prekybininkas. Jo pakviestas,
Vilniaus meras Alis Vidūnas su
žmona Gražina š.m. vasario
mėn. pradžioje atskrido į Čika
gą tarptautinio prekybos ir
kultūros centro įkūrimui prie
Balzeko lietuvių kultūros
m u z i e j a u s Čikagoje. Kaip
Vilniaus miesto mero Alio Vidūno ir Stanley Balzeko Jr. muzie
jaus prezidento pasirašytas
aktas sako: „Šis centras stiprins
Čikagos ir Vilniaus miestų, o
taip pat Amerikos ir Lietuvos
r y š i u s , organizuos biznio,
administracijos, švietimo ir
kultūros informacijos kaupimą
ir perteikimą, tuo stiprindamas
atviros visuomenės sukūrimą
Lietuvoje bei stipresnių kultū
r i n i ų ir ekonominių ryšių
formavimą tarp Čikagos ir Vil
niaus".
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