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Baldų gamintojų streikas
atnaujintas prie Seimo rūmų
Vilnius, lapkričio 4 d. (BNS) Po 10 dienų pertraukos Akcinės
bendrovės (AB) „Mažeikių bal
dai" darbininkai pirmadienį
bado streiką atnaujino Vilniuje,
prie Seimo rūmų.
Badautojai BNS koresponden
tui sakė, kad akciją tęs tol, kol
bus išspręstos jų problemos.
Spręsti mažeikiečių problemas
ėmėsi Seimo narys Romualdas
Ozolas. Jis kreipėsi į prezidentą
Algirdą Brazauską, prašydamas
priimti badaujančiųjų atstovus
ir paraginti generalinę proku
ratūrą išspręsti AB „Mažeikių
baldai" bankroto bylą.
30 įmonės darbuotojų, tarp
kurių buvo 18 moterų, spalio 14
d. pradėjo bado streiką reika
laudami atlyginimų bei sustab
dyti dėl sukčių kaltės žlugusios
įmonės bankroto bylą. Nuo šių
metų spalio 1 d. visi įmonės dar
buotojai buvo atleisti iš darbo,
negavę ne tik išeitinių pašalpų,
bet ir atlyginimo už darbą bei
priverstines prastovas.
Spalio 23 d. Seimas priėmė
nutarimą, kuriuo siūlė vyriau
sybei, kartu su Lietuvos banku

Išaiškėjus sukčiavimui, S.
Petraškai buvo iškelta baudžia
moji byla, „Mažeikių baldams"
prieš metus iškelta bankroto by
la. Bendrovė nustojo mokėti mo
kesčius valstybei, o darbininkai
pusantrų metų negauna atlygi
nimų.

Vyriausybė turbūt parems
badaujančiuosius

Vilnius, lapkričio 4 d. (BNS) riausybę. „Vyriausybė konkre
— „Vyriausybė gali padėti čių pažadų 'Mažeikių baldams'
120-čiai bendroves „Mažeikių nėra davusi, kai kuriems minis
baldai" darbininkų, tačiau ši trams pavesta išsiaiškinti, kaip
pagalba gali tapti paskatinimu galima būtų teisiškai spręsti
ir kitų įmonių darbuotojams bendrovės problemas", žurnalis
ateiti piketuoti prie Seimo", tams sakė ministras pirminin
pareiškė premjeras Mindaugas kas.
Stankevičius.
Teismas jau yra iškėlęs „Ma
M. Stankevičius ir finansų mi žeikių baldų" bankroto bylą.
nistras Algimantas Križinaus- Anot premjero, vyriausybė
kas susitiko su prezidentu Al sieks, kad bendrovės turto var
girdu Brazausku.
žytinės įvyktų kuo greičiau, o
Dabar bankrutuoja 165 įmo gautomis lėšomis pirmiausia
nės, todėl, pasak premjero, bus atsiskaityta su darbuotojais.
priimti sprendimus reikia labai
Tačiau M. Stankevičius sakė,
atsargiai. M. Stankevičius
kad ieškoma ir kitų būdų, kaip
mano, jog dėl skubotų sprendi
pagelbėti badaujantiems žmo
mų bankrutuojančių įmonių
nėms.
našta gali užgriūti būsimąją vy

Rusijos Dūmos stebėtojai
į Sausio 13-osios bylą
neskuba
Vilnius, lapkričio 4 d. (BNS)
— Rusijos Dūma ruošiasi atsiųs
ti savo stebėtojus Sausio
13-tosios perversmo vadovų
bylai sekti, tačiau likus dienai
iki teisiamojo posėdžio dar
nebuvo pasirūpinę vizomis į
Lietuvą.
Rusijos Dūmos deputatas Nikolaj Ryžkov interviu agentūrai
ROS-Informbiuro pareiškė, kad
Rusijos parlamentarai neliks
abejingi buvusiųjų Sovietų
Sąjungos piliečių teismui
Lietuvoje ir dės visas pastangas
teisingumui užtikrinti. Pasak
jo, tik gavę Lietuvos vizas,
stebėtojai iškart vyks į Vilnių ir
vietoje susipažins su bylos
reikalais. N. Ryžkov viliasi, kad
į Rusijos raginimus atsilieps
tarptautinės teisių gynimo
organizacijos, kurios atkreips
dėmesį į šią bylą.
Kaip BNS sakė URM konsuli
niame departamente, pirmadie
ni minėtosios stebėtojų grupės
vadovas Georgij Tichonov nė
vienoje Lietuvos atstovybėje dar
nebuvo pradėjęs tvarkytis vizos
į Lietuvą.
Jokių pageidavimų susipažin
ti su bylos medžiaga negavo ir
bylą vedantis Vilniaus apygar
dos teismo pirmininkas Albinas
Sirvydis. BNS korespondentui
jis sakė, kad teises pašaliniams
asmenims susipažinti su bylos
medžiaga nenumato nei Lietu

Pasaulio

vos, nei Rusijos įstatymai, tad
stebėtojai teismo procesą galės
sekti tik salėje, kaip eiliniai
žiūrovai, arba peržiūrėti bylos
medžiagą jau teismo procesui
pasibaigus.
Motyvuodamas Rusijos Dū
mos susidomėjimą 1991 m. sau
sio perversmininkų byla, Nikolaj Ryžkov sakė, kad juos sune
ramino spaudos pranešimai,
kuriuose teigiama, kad buvę
Lietuvos Komunistų partijos
vadai teisiami ne už politines
pažiūras, o už masinių žudynių
organizavimą.
„Tokie pareiškimai pasirodė
dar prieš teismo procesą ir yra
akivaizdus teismo spaudimas",
sakė N. Ryžkov. Be to, vienas
teisiamųjų, Stanislavas Micke
vičius yra Rusijos pilietis, dar
du iš jų kaip buvusios SSRS
piliečiai po 1991 m. išvyko iš
Lietuvos, todėl juos ginti privalo
Rusijos valstybė.
Du svarbiausi kaltinamieji
šioje byloje yra buvęs sovietų
kompartijos skyriaus Lietuvoje
vadovas Mykolas Burokevičius
ir jos ideologas Juozas Jermalavičius, kuriems už nusikal
timus Lietuvos įstatymai numa
to kalėjimą arba išskirtinę mir
ties bausmę.
Dar 4 teisiamiems žemesnio
lygio kompartijos ir sovietų
aktyvistams gresia įkalinimas
nuo 3 iki 10-ies metų.

naujienos

'Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX, ITAR-TASS,
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais/

per 5 dienas išspręsti atsiskaity
mo su AB „Mažeikių baldai"
dirbančiais bei valstybinio
socialinio draudimo fondu klau
simą. Gera valdžios valia pati
kėję Mažeikių baldinininkai ki
tą dieną nutraukė bado akciją,
tačiau vėl ją atnaujino, nes
nesulaukė atlyginimų.
Kadaise klestėjusi įmonė
„Mažeikių baldai" vaikų
darželiams skirta produkcija
aprūpindavo kone visą Sovietų
Sąjungą. Prieš kelis metus re
konstrukcijų reikalaujančiai
įrangai buvo paimti 6.5 mln.
litų kreditai. Kreditus ėmė tuo
metu šios bendrovės akcininku
buvęs Sergejus Petuška, kuris iš
bankų paskolintus pinigus „per
plovė" į savo bičiulių versli
ninkų kišenę.
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B a l t a r u s i j o s prezidentas
Aleksandr Lukašenka pasirašė
įsaką atleisti iš gynybos minist
ro pareigų generolą leitenantą
Leonid Malcev. Tai lėmė Mins
ko Medicinos instituto iškilmėse
įvykęs incidentas. Malcev.kartu su prezidentu atvykęs pasvei
kinti instituto, nesugebėjo per
skaityti sveikinimo teksto, nes
buvo girtas. Prezidentas Luka
Nikozija. Irako Užsienio rei šenka nutraukė nerišlią minist
kalų ministerija paneigė Penta ro kalbą, nurodydamas jam ne
gono pareiškimą, kad JAV nai delsiant išeiti. Iš salės generolą
kintuvas pirmadienį paleido išlydėjo prezidento apsaugos
raketą į priešlėktuvinių raketų sargybiniai.
bazę. Bagdadas paneigė praneši
Rusijos nacionalistų vadas
mą ir apie pirmąjį JAV raketos
paleidimą, Baltųjų Rūmų pa Vladimir Žirinovskij pagyrė
reiškimą dėl incidento pavadi naujosios Maltos vyriausybės
nęs „melagingomis žiniomis", sprendimą išstoti iš NATO
kurios skleidžiamos prezidento „Partnerystė vardan taikos"
Bill Clinton rinkimų kampani programos. Interviu Maltos
laikraščiui jis pareiškė, kad vis
jos tikslais.
dar turi vilties tapti Rusijos
J u n g t i n i ų Tautų sutartis,
prezidentu. „Dabar negaliu to
kuria uždraudžiama gaminti,
padaryti,nes mano šalyje nėra
kurti ir laikyti cheminį ginklą,
laisvų rinkimų. Visus kandi
įsigalios 1997 m. balandžio 29 d.
datus remia pinigai arba mafi
Tai JT atstovai patvirtino spalio
ja. Vakarai remia kitas poli
31 d., po to, kai Vengrija tapo
tines jėgas, o aš esu vienas",
65 valstybe, ratifikavusia šią
sakė Vladimir Žirinovskij.
sutartį. Cheminio ginklo nevar
tojimo sutartį yra pasirašę 160
Maskva. Antradienį visuose
valstybių. Ji įsigalioja praėjus Rusijos regionuose vyks pike
180 dienų po to, kai ją ratifikuo tai, streikai, eitynės — rengia
ja 65-oji šalis.
ma profsąjungų akcija „Už dar
bą, darbo užmokestį ir sociali
B e l g r a d a s . Pirmieji Jugos nes garantijas". Tai pirmadienį
lavijos federalinių ir municipa pranešė Rusijos nepriklauso
linių rinkimų rezultatai žada mųjų profsąjungų federacija
įtikinamą pergalę Serbijos pre (RNPF). Pasak RNPF tarnauto
zidento Slobodan Miloševič vado jo, numatoma, kad akcijoje da
vaujamai kairiajai koalicijai. lyvaus apie 10 mln. žmonių.
Suskaičiavus pirmuosius biule Svarbiausias reikalavimas —
tenius, kairiųjų koalicija su išmokėti ilgai nemokamus atly
rinko dvigubai daugiau balsų už ginimus.
opozicinę koaliciją „Zajedno" ir
ultranacionalinę Serbijos ra
Kuba nenori
dikalų partiją.
V a š i n g t o n a s . JAV naikin
tuvas „F-16" antrą kartą per
praėjusias 3 dienas paleido
raketą į Irako priešlėktuvinę
bazę, pirmadienį pareiškė Pen
tagonas. Pasak pranešimo, JAV
„lakūnas gavo signalą, kad į jo
lėktuvą taikosi mobili Irako
žemės-oro raketų sistema" ir
gindamasis paleido raketą.

Spalio mėn. Lietuvoje buvo iškilmingai minimos a.a. prof. dr. Juozo Ereto 100-osios gimimo
metinės. Renginiai vyko Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Teisiuose.
Nuotr.: Vilniuje, Mokslų akademijos salėje, buvo pagerbti prof. J. Ereto vaikai, apjuosiant juos
austomis juostomis. Renginyje dalyvavę (ii kairės) — Aldona Vasiliauskienė, JuUja Eretai te Koller,
prof. Antanė Kučinskaitė, Juozas Eretas, Birutė Bretaitė, Juozo sūnus Borisas, Elmaras Koller,
Vilniaus vyskupas Juozas Tunaitis ir Algimantas Zolubas.

A. Brazauskas stengsis
išvengti valdžios konfliktų
Vilnius, lapkričio 4 d. (BNS)
— Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas įsitikinęs, kad kon
fliktų tarp skirtingų valdžios
struktūrų pavyks išvengti, jeigu
jos skrupulingai laikysis Kons
titucijos suteiktų įgaliojimų.
„Konfliktu galima išvengti, ir
aš norėsiu jų išvengti", sakė
prezidentas pirmadienį tradi
ciniame interviu Lietuvos radi
jui. Tačiau jis pabrėžė katego
riškai pasisakysiąs prieš „bet
kokį įstatymų nepaisymą".
A. Brazauskas užtikrino, kad
konsultuosis skiriant naują
premjerą, ir pabrėžė, kad, su
tinkamai su Konstitucija, nega
li savarankiškai paskirti nau
josios vyriausybės vadovo.
„Konstitucijoje aiškiai parašy
ta — sutikus Seimui", pažymėjo
šalies vadovas ir paaiškino, jog
tai reiškia, kad parlamentas
paprasta balsų dauguma turi
paremti prezidento pasiūlytą
kandidatūrą.

A. Brazauskas taip pat primi
nė, kad Konstitucija jam ne
leidžia paskirti nė vieno mi
nistro, todėl vyriausybę formuos
naujasis premjeras. „Galiu at
leisti ministrą, jeigu jis man pa
duoda pareiškimą Bet paskirti
ministrą be premjero pasiūlymo
aš neturiu teisės", sakė prezi

Paskirtas naujas Rusijos
ambasadorius Lietuvoje
Maskva, lapkričio 4 d. (BNS)
— Konstantinas Mozelis, 59 me
tų diplomatas, paskirtas nau
juoju Rusijos ambasadoriumi
Lietuvoje.
{saką dėl jo paskyrimo prezi
dentas Boris Jelcin pasirašė
šeštadienį. Tą pačią dieną jis
paskyrė ambasadorius į Albani
ją, Bulgariją, Lenkiją ir Suo
miją.
K. Mozelis iki pastarojo meto
buvo Rusijos Užsienio reikalų
ministerijos kultūrinių ryšių

JAV suimti pagal skelbimus
atvykę dirbti lietuviai
Clevelandas, lapkričio 4 d.
(AP-BNS) — JAV suimti keturi
lietuviai, atvykę pagal skel
bimus, žadėjusius gerai apmo
kamus darbus. Jiem pateikti
kaltinimai dirbus be tinkamų
imigracijos dokumentų, pranešė
laikraštis „The Plain Dealer".
Nerių Ruminą, Vytautą Sas
nauską, Rolandą Jovaišą ir Liu
taurą Milevičių į Ameriką atvi
liojo pažadai apie didelius at
lyginimus ir legalų darbą. Ta
čiau vietoj to, viename viešbu
čių jie plovė indus ir valė kam
barius už 5.75 dolerius per va
landą.
Lietuviai — visiems jiems per
20 metų — buvo suimti rugsėjo
16 d. ir apkaltinti dirbus
Clevelando viešbutyje „Renais
sance" be JAV imigracijos ir
natūralizacijos tarnybos (INS)
leidimo.
Vaikinus liepos mėn. pasam
dė Atlantos firma „Internatio
nal Contract Labor Inc." Praė
jusią savaitę firmos advokatas
pranešė, kad INT agentai spalio
viduryje atliko kratą „Interna
tional Contract Labor Inc."
rastinėje Atlantoje. Vėliau fir
mai buvo įteiktas šaukimas į
teismą.
INS atstovai apie suimtus lie
tuvius ir kratą „International
Contract Labor" patalpose kal
bėti atsisakė, pranešė laikraštis.
Trys iš keturių lietuvių pasa
kojo atvykę į Jungtines Valsti
jas pagal skelbimą viename iš
Lietuvos laikraščių, kuriame
buvo siūlomas darbas laivų
bendrovėje „Holland America

dentas, priminęs, kad per savo
kadenciją jis skirs jau ketvirtąjį
vyriausybės vadovą.
Interviu radijui A. Brazaus
kas pareiškė susirūpinimą ne
mažai aistrų sukėlusiais pareiš
kimais dėl lito atsiejimo nuo do
lerio. Tai neatneša naudos vals
tybei, sakė jis, pastebėjęs, kad
dėl tokių pareiškimų spalio
mėnesį Lietuvos valiutinės at
sargos sumažėjo 40 mln. dolerių.

Lines". Ketvirtasis teigė
atvykęs dirbti kitoje laivų bend
rovėje, tačiau, laivui kuriame
dirbo, atplaukus į Tampą, nu
sprendęs pereiti dirbti į vieš
butį.
Laivininkystės bendrovė laik
raščiui pareiškė nieko nežinanti
apie šiuos vyrus.
Pasak lietuvių, tam, kad gau
tų darbus ir susimokėtų už ke
lionę į JAV, jie Lietuvoje pasis
kolino nuo 2,500 iki 4,800
dolerių. Už dalį šių pinigų
vaikinai nusipirko bilietus į
lėktuvą ir sumokėjo po 500 do
lerių bendrovei Lietuvoje, kuri
teigė atstovaujanti laivų ben
drovei JAV. Vasarą atvykę į
Ameriką, vaikinai sumokėjo
750 dolerių Tampos tarptauti
niame aerodromo juos pasitiku
siam lietuviui Pastarasis
pasiūlė jiems dirbti laive arba
viešbutyje. Tas pats vyras
pristatė vaikinus kažkokiam
lenkui, kuris paskambino į
„International Contract Labor",
kuri darbuotojais aprūpina vieš
bučius.
Lenkas, kuriam kiekvienas
sumokėjo po 100 dolerių, nuvežė
lietuvius j Clevelandą. Ten,
tarpininkaujant ..International
Contract Labor". jie buvo įdar
binti viešbutyje ..Renaissance".
„Renaissance" generalinis va
dybininkas Robert Swenson
laikraščiui sakė. kad viešbutis
ne kartą naudojosi „Internatio
nal Contract Labor" paslaugo
mis, ir dėl to net- svo kilę jokių
problemų.
Suimti lietuviai buvo uždaryti

departamento direktorius.
Su juo bendravę lietuvių dip
lomatai K. Mozelį apibūdina
kaip „labai inteligentišką inte
lektualą, turintį sentimentų
Lietuvai".
K. Mozelis baigė Maskvos
tarptautinių santykių institutą,
turi istorijos mokslų daktaro
laipsnį. Leonid Brežnev valdžios
laikais dirbo Sovietų Sąjungos
vyriausybėje vertėju (prancūzų
kalba), vėliau dirbo sovietų
ambasadose Alžyre, Prancūzi
joje ir Ispanijoje.
Naujojo Rusijos ambasa
doriaus skyrimas į Lietuvą
užtruko nuo vasaros, kai buvo
atšauktas ketverius metus Vil
niuje dirbęs Nikolaj Obertyšev.
Lietuvos URM dar neturi in
formacijos, kada Konstantinas
Mozelis atsiveš skiriamuosius
raštus ir įteiks juos prezidentui
Algirdui Brazauskui.

humanitarinės

V a š i n g t o n a s . JAV preziden
pagalbos iš JAV
tas Bill Clinton ir respublikonas
Mexico, lapkričio 3 d. (APBob Dole tęsia įnirtingą kampa
BNS)
— Kubos vyriausybė pa
niją, likus dienai iki antradie
reiškė
grąžinsianti ryžių,
nio rinkimų, kai amerikiečiai
pupelių
ir
pieno miltelių dėžes,
nuspręs, kas vadovaus šaliai
kurias
uragano
aukoms atsiun
ateinančius ketverius metus.
tė
JAV
gyventojai,
nes prekės
Daugelis apklausų rodo, kad B.
Clinton tvirtai pirmauja prezi yra pažymėtos „kontrrevoliu
dento rinkimuose, tuo tarpu cine propaganda".
Praėjusį savaitgalį į Kubą
respublikonai turi vis daugiau
galimybių išlaikyti kontrolę krovinį atgabenus „Caritas"
lėktuvui, vyriausybė propa
abiejuose Kongreso rūmuose.
gandiniais palaikė užrašus ant
dėžių. Ypač pareigūnus pykdė
žodis „tremtinys", ir frazė
„Kubai: meilė nugali viską".
„Caritas" nori, kad maistas
FBI panašus Lietuvos biuras
būtų
'^dalintas apylinkėse prie
būtų prezidentui pavaldi ir
Kubos
pietinių krantų, kur
Seimui atskaitinga institucija,
prieš
dvi
savaites uraganas
kontroliuojanti valstybės parei
„Lili"
padarė
daug žalos.
gūnų galimos didelės žalos pa
Kubos
valstybinė
naujienų
darymą valstybės interesams ir
agentūra
„Prensa
Latina"
tirianti faktus apie visų lygių
valstybės pareigūnų piktnau pranešė, kad provincijose bus
džiavimą tarnybine padėtimi. išdalintas trečdalis humanita
Tai būtų savarankiška žiny rinės pagalbos, tačiau kita dalis
ba, papildanti valstybės kont 32 tonų siuntinio bus grąžinta
rolės įstaigų sistemą — vals „Caritas" organizacijai JAV.
tybės kontrolieriai ir toliau tirtų Nors prie „Caritas" pagalbos
biudžeto vykdymą, Seimo kont prisidėjo JAV kubiečiai, tačiau
rolieriai prižiūrėtų, kaip vyk organizacija nėra susijusi su
domi įstatymai, o NTB tirtų jokia Kubos opozicijos grupe.
Meksikos vyriausybė uragano
korupciją bei kontroliuotų aukš
aukoms
Kuboje nusiuntė dar 70
čiausiųjų valstybės pareigūnų
tonų maisto, medikamentų ir
veiklą.
Spalio pabaigoje prezidento statybinių medžiagų.

Bus kuriamas Lietuvos
nacionalinis tyrimų biuras
Vilnius, lapkričio 4 d. (BNS)
— Prezidento Algirdo Brazaus
ko įkurta darbo grupė įpusėjo
rengti Lietuvos nacionalinio
tyrimų biuro (NTB) įstatymo
projektą.
Pirmadienį Seimo nario Ro
mualdo Ozolo vadovaujama gru
pė posėdžiavo šeštąjį kartą,
svarstytas j a u k e t v i r t a s i s
įstatymo projektas. Lapkričio
25-ją, kaip ir nurodė preziden
tas, įstatymas bus parengtas, ir
tada Algirdas Brazauskas spręs,
ar pateikti jį Seimui svarstyti.
R. Ozolas B N S koresponden
tui sakė, kad į amerikietiškąjį
viename iš George valstijos ka
lėjimų. Neseniai N. Ruminas,
V. Sasnauskas, R. Jovaiša ir L.
Milevičius buvo paleisti už
užstatą. Iki teismo posėdžio,
kuriame bus svarstomas jų
deportacijos klausimas, jiems
išduoti laikini darbo leidimai.
Trys iš jų įsidarbino Clevelan
do apylinkėse.
Vaikinai, pasak jų pačių, bijo
grįžti į Lietuvą, nes negali
grąžinti pinigų, kuriuos pasis
kolino prieš išvykdami į JAV.

dekretu sukurtoje 7 žmonių dar
bo grupėje taip pat yra preziden
to patarėjas valstybės ir teisės
klausimais Armanas Abramavičius, Seimo nariai Vytautas
Bogušis ir Artūras Plokšto,
advokatas Stasys Šebardas,
Seimo kontrolierių įstaigos
vadovas Algirdas Taminskas
bei mokslų akademijos Europos
integracijos tyrimo centro direk
torius Aleksandras Vasiliaus
kas.

KALENDORIUS
Lapkričio 5 d.: Šv Elzbieta
ir Zacharijas, šv. Jono Krikšty
tojo tėvai; Elzbieta, Zacharijas.
Judrė, Ašvydas.
Lapkričio 6 d.: Leonardas,
Melanijus, Edviną, Ašmantas.
1879 m gimė kalbininkas Kazi
mieras Būga. 1914 m. gimė
poetas Leonardas Žitkevičius.
1944 m. mirė aušrininkas Jonas
Šliūpas.

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. lapkričio mėn. 5 d.

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
NUOSTABAUS VAISTO
VAISTINĖ (7)
JONAS ADOMA YIČIUS.M.D.

aukojamos Mišios „Opus Dei"
įkūrėjo, pal. Josemaria Escriva
de Balaguer garbei. Koncelebruotinėms Mišioms vadovavo
vysk. Juozas Tunaitis.
1928 m. įkurta „Opus Dei" or
ganizacija visame pasaulyje
vienija apie 75,000 katalikų.
BŽ, Nr. 18.
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Rugpjūčio 27-29 d. Marijampo
lės Šv. Vincento bažnyčioje vyko
vėžio pasitikrinimui (kaip čia
B e regulų laikotarpio
Vilkaviškio vyskupijos kunigų
anksčiau minėta) ir suprasti,
įvertinimas
rekolekcijos, kurioms vadovavo
DRAUGO prenumerata mokėme U anksto
kad svarbiausias jos sveikatai
kun. Leonas Zaremba,SJ. Per
gėris yra galimas tik nuo ilga
metams W metų 3 mėn.
Be regulų stovis (menopauzė) laikio estrogenu gydymosi.
rekolekcijas, kuriose taip pat
JAV
$95.00 $55.00 $35.00
diagnozuojamas pagal medici
Kanadoje ir kitur
(U-S.) $110 00 $60.00 $40 00
dalyvavo klierikai, vienuolės,
nišką istoriją ir kūno apžiūrą,
Tik šeštadienio laida:
pasauliečiai, buvo svarstoma,
P o greito pagerėjimo
JAV
$55.00 $40.00 $30.00
iškaitant ir makšties hormoni
kaip
šiuolaikinis
žmogus
atsako
reikia tęsti gydymą
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
niai pakitusių ląstelių tyrimą
į Kristaus klausimą „Kuo jūs
Užsekant i Lietuvą
(vaginai hormonai cytology).
mane laikote?". Šv. Mišias
(Air cargo)
$100.00 $55.00
Estrogeno trūkumu sergan
Pagal reikalą, geriausiai suse čios greit turi pagerėjimą. Bet
Tik šeštadienio laida
$55.00
drauge su Vilkaviškio vyskupu
Užsekant i užsieni
ka kūne esamų hormonų kiekį visoms žinotina ši tiesa: po
Juozu Žemaičiu,MIC.koncele
oro paatu
$500.00 $250.000
atliktas hormonų tyrimas (the trumpo estrogenu gydymo esti
bravo 75 kunigai. Prieš šv.
Tik šeštadienio laida
$160 00 $85.00
seram follicle-stimulating hor prašalinami įvairūs negerumai
Mišias vyskupą 70 metų jubilie
mone level).
jaus proga visos vyskupijos
Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
(šilumos pylimas, prakaitavi
Administratorius Ignas Budrys
kunigų vardu pasveikino Šakių
Prieš pradedant regulų nete mas), bet estrogeno trūkumas
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
dekanas prelatas Antanas Mas
kusią moterį estrogenu gydyti, palieka, todėl ilgas toks estro įgulos bažnyčios detalė Kaune.
Nuotr. Viktoro Kneo keliūnas. Per pamokslą vysku
• Administracija dirba kasdien
'• Redakcija dirba kasdien nuo
yra būtinas jos kūno mediciniš genu gydymas yra reikalingas.
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
8:304:00, šeštadieniais nedirba.
pas J. Žemaitis priminė, iš
kas apžiūrėjimas-ištyrimas ir Mat, turinčios daug pavojų sirg
nedirba.
Vilkaviškio
vyskupijos
kilusius
įvertinimas jai galimų pavojų ti minkštais kaulais (osteopo
. • Redakcija straipsnius taiso
* Redakcija už skelbimų turini
BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
ir čia dirbusius, garbingus žmo
dėl galimų kaulų suminkš roze) bei širdies arterijų pri• savo nuožiūra. Nesunaudotų
neatsako. Skelbimų kainos prines, kurie savo kančia, auka ir
tėjimo (osteoporozės), širdies skretimu, ar tomis ligomis jau
•• straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiamos, gavus prašymą ką
PASAULYJE
siunčiant pasilikti kopiją.
net krauju paliudijo tikėjimą.
v no™ skelbti.
arterijų susirgimo ir krūtyje negaluojančios, turi daugiausia
Ganytojas
priminė
tikintie
vėžio išsivystymo.
naudos.
siems, jog jie visi sudaro mistinį
LANKĖSI „OPUS D E r
Kitoms, dar čia minėtomis li ALYTUJE P A Š V E N T I N T A
Krūties vėžio grėsmė
Kristaus Kūną ir todėl privalo kalba pabrėžęs, kad Bažnyčia Veikla, parapijai grąžintuose
PRELATAS
gomis nesergančioms, yra daug N A U J A KATALIKIŠKOJI
jaustis
kaip viena šeima ir neapsiriboja vien tikėjimo namuose, prasidėjo jau prieš tre
MOKYKLA
Jau anksčiau yra paminėti sunkiau apsispręsti, ar estro
reikalui esant vieni kitus skelbimu, sakramentų teikimu, jus metus. Suremontuotoje pa
Rugsėjo
.pradžioje
Vilniuje
pavojai dėl osteoporozės ir genu gydytis, ar ne. Bet gydyto
bet vykdo ir socialinę misiją. stato dalyje veikia katalikiška
paremti.
, nuolat nustatant turimus pa
.
Rugsėjo 2 dieną Vilkaviškio lankėsi „Opus Dei" prelatas
širdies bei smegenų sunegala jui
vyskupas Jąvier Echevarria RoBŽ, Nr. 17 Pasak ganytojo, to akivaizdi muzikos mokykla, kurios auklė
vimo. O čia suminėtini pavojai vojus (risk factors), paaiškėja vyskupas Juozas Žemaitis, MIC,
išraiška — šie vaikų globos tiniai iškilmių proga surengė
driguez, kuris susitiko su arki
dėl atsiradimo krūtyje vėžio. Jų kiekvienai moteriai estrogenu lydimas svečių iš Vokietijos,
namai. Vyskupas baigė Evange koncertą. Netrukus šiuose na
KUNIGAI DISKUTAVO
jaunimo organizacijų koordina vyskupu Audriu Juozu Bačkiu
visas dešimtis. Pavojus vėžiu gydymosi nauda.
lijos žodžiais: ką padarėte muose duris turėtų atverti ka
PARAPIJOS NARIO
torių Rudi Conin ir Josef ir apaštaliniu nuncijumi arki
krūtyje susirgti yra didesnis
vienam iš mažiausių mano bro talikiškos spaudos knygynėlis,
MOKESČIO TEMAS
Schneider, lankėsi Simne, kur vyskupu Justo Mullor Garcia.
ĮGYVENDINTAS
šiais atvejais (prisimintina, kad
skaitykla, kavinė. Šventėje
lių — man padarėte.
yra anksčiau 14 metų klebona Rugsėjo 5 d. Vilniaus mokslei
ATSAKYMAS
mediciniškos knygos mini pavo
dalyvavo ir kalbėjo Seimo narys
Šie
vaikų
globos
namai
skirti
vių
rūmuose
vyko
susitikimas
Rugsėjo 5 dieną Grigiškių pa
vęs. Svečiai apžiūrėjo atstatomą
jus dėl kiekvieno vaisto varto
šio rajono vaikams našlaičiams J. Beinortas, Panevėžio rajono
Klausimas. Aš nerūkau ir Kryžių koplyčią ( M e t e l i ų su organizacijos „Opus Dei" va rapijos namuose grupei Vil
jimo: šiaip žmogus tuos pavojus
dovu. Nors susitikimas nebuvo niaus arkivyskupijos kunigų bei vaikams iš socialiai remtinų meras. Meras padėkojo klebonui
paskaitęs, išsigąsta be reikalo, negirtaujau, bet viršutinėje parapija), apsilankė Seirijuose,
viešai skelbtas, į jį susirinko kun. prof. Pranas Vaičekonis šeimų. Namai teiks pastogę, R. Gudeliui už gausius darbus
ne kitaip moteris elgiasi ir apie stemplės dalyje gydytojas sura- nuvyko į Alytų, kur miesto ir
apie 300 žmonių: „Opus Dei" skaitė paskaitą „Specialieji maistą ir globą ir asocialių ir iniciatyvas. Kun. R. Gudelio
estrogeno kenksmingumą suži do vėžį, kas man dabar apsunki rajono vadovai priėmė ir kitą
narių, nuolatinių rekolekcijų sakramentologijos klausimai". šeimų vaikams. Vaikų globos rūpesčiu remontuojami ne tik
nojus): vyresnis negu 50 metų na ryjimą. Daktaras man sakė, garbingą svečią — Kauno arki
dalyvių, jaunuolių, dalyvavusių Prelegentas aptarė žodžio namų įsteigimą parėmė Olandi parapijos namai, bet ir Berčiūnų
amžius; ankstyvas pirmų regulų kad mano žmonos baisus rūky vyskupą Sigitą Tamkevičių. Po
stovyklavietė, baigiama statyti
„Opus Dei'1 rengtose vasaros saeramentum
semantiką ir jos Caritas ir Vokietijos lab
pasirodymas; girtavimas; radia mas galėjo talkinti vėžio at šv. Mišių Šv. Kazimiero bažny
Berčiūnų bažnyčia. Meras pa
daros
fondas
„Renovabis".
stovyklose. Tarp susirinkusiųjų paties sakramento struktūrą,
cija; šeimos vėžiska patirtis; pir siradimą. Mano klausimas: ką čioje, kur pamokslą pasakė bu
dėkojo klebonui už rūpestį ir
BŽ,
Nr.
18
buvo
ir
apaštalinis
nuncijus
apžvelgė liturginę sakramentų
mas gimdymas daugiau kaip 30 turi bendro mano žmonos rūky vęs Alytaus parapijos vikaras
globą įsteigiant Šeimyninius
arkivyskupas Justo Mullor Gar praktiką iki ir po Vatikano II
arkivyskupas
S.
Tunkevičius,
mas
su
mano
stemplėje
vėžiu?
metų sulaukus; riebus maistas;
Vaupšų vaikų namus. Nepri
Atsakymas. Tiesa yra, kad ir vyskupas J. Žemaitis pašven cia. Vyskupas Javier Echevar Susirinkimo. Profesorius taip
vėlyva paskutinė regula (meno
ATSTATYTI
klausomybės akto signataras
ria perdavė susirinkusiems pat supažindino klausytojus su
pauzė); negimdymas ir asmeni kito rūkoriaus dūmų ilgalaikis tino naują Alytaus katali
NAUJAMIESČIO
Seimo narys J. Beinortas džiau
įkvėpimas yra dar net pavojin kiškąją vidurinę mokyklą. sveikinimus nuo popiežiaus „sakralinio bendravimo prin
nė patirtis.
P A R A P I J O S NAMAI
gėsi šioje gyvoje parapijos
gesnis, negu pačiam rūkant ir Mokslo metus ši mokykla pra Jono Pauliaus II, kurį aplankė cipais", teikiant sakramentus
bendruomenėje matydamas be
dėl to vėžio susilaukiant. Lie deda turėdama I-VI klases, prieš vykdamas į Lietuvą. kitų konfesijų nariams.
Rugsėjo 22 dieną Naujamies sikuriantį Nepriklausomos Lie
Prieš estrogenu gydymą
Po paskaitos kunigai kalbėjosi tyje vyko Šv. Mato atlaidų ir at tuvos gyvenimą.
tuviai žino priešingą atsitikimą, kuriose mokysis per 300 mo Paskui „Opus Dei" prelatas
atliktini pagrindiniai tyrimai
kai apsišvietęs vyras baisiai kinių. Vilkaviškio vyskupas atsakė į susirinkusiųjų klau apie sakramentų teikimo prak statytų parapijos namų pašven
BŽ, Nr. 18
rūkė ir savo nerūkančią žmoną dėkojo mokinių tėvams už apsi simus. „Opus Dei" prelatą tiką, ryšį tarp teikiamų sakra tinimo iškilmės. Iškilmingas šv.
Svarbiausi yra šie tyrimai:
lydėjo
generalinis
vikaras
moiu.
mentų ir priklausymo bendruo Mišias koncelebravo Panevėžio
plaučių vėžiu numarino. Dėl to sprendimą katalikiškai auklėti
kraujo ištyrimas/CBC, choleste
šeimos nariai suskilo: vieni, savo vaikus, miesto vadovams Fernando Ocariz, sekretorius menei. Buvo svarstyta galimy vyskupijos kancleris mons. J. EUGENE C. DECKER, D M , P.C.
rolis, elektrolitai, enzimai,
4S47 W . 103 St., Oek Lewn. IL
motinos gailėdamiesi, kaltino už paramą, linkėjo mokytojams mons. Joaųuin Alonso ir bė įvesti parapijos nario mokes Juodelis, kun. D. Levanier ir
kepenų veikimas, plokštelės,
savo tėvą, kiti — nors ir nesi ir mokiniams sėkmingų mokslų regioninis vikaras mons. Jnhan- tį. Kalbėjusieji akcentavo, jog kun. R. Makrickas. Pc šv. Mišių Pirmas apyl su Nortmvestern un-to
diplomu. lietuviams sutvarkys dantis už
kraujospūdis, inkstų veikla,
nes Bernaldo.
„sekmadieniniams katalikams" mons. J. Juodelis pašventino at prieinamą Kainą Pacientai priimami
liaujančio rūkyti tėvo gailėjosi, metų.
šlapimo tyrimas ir gūžio liaukos
kai jį patį vėžys pakirto.
Prelatas Javier Echevarria sunku išlaikyti bažnyčią, kurio naujintus parapijos namus. absoliučiai punktualiai feaHeHiiiul
„Bažnyčios žinios" Nr. 18
hormonas (thyroxinas). Tokie
(kalbėt angliškai) tel. 70S-422-S2 0
anksčiau yra lankęsis Lietuvoje je retsykiais apsilanko ir kiti
tyrimai atliktini, pirm prade
Tokiais atvejais ir Bažnyčia
PANEVĖŽIO
du kartus, norėdamas padrą pakrikštytieji. Tačiau finansinė
dant estrogenu gydyti, po pus turėtų leisti šeimos nariams
DU. A. B. GLEVECKAS
KATECHETAMS JTEIKTI sinti čia dirbančius ir gyve našta, reikalinga bažnyčiai iš
GYDYTOJAS W CHIRURGAS
3UNG
L.
CHOU,
M.D.
mečio pakartotini, o po to kas išsiskirti ir taip išgelbėti vieną
nančius „Opus Dei" narius bei laikyti, tenka nuolatiniams pa
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
KURSŲ BAIGIMO
metai ar kas antri atliktini.
Vidaus ligos, akupunktūra
3*00 W. M St. M (704) 4224101
pusę nuo tikros mirties, kai an
sekėjus. „Opus Dei" vyrų cent rapijos bažnyčios lankytojams.
DIPLOMAI
Valandos pagal susitarimą
Estrogenu begydant, kasmet troji pusė nesiliauja ne tik save,
HOLY CROSS
ras Vilniuje įkurtas 1994 m. Kaip vieną iš priemonių sukon
Pirmd 3 v p p -7v v . antr 12 30- 3 v p p
atliktini dvejopi tyrimai: medi bet ir kitą žudyt.
PROFESSIONAL PAVILION
trecd uždaryta, ketvd t - 3 v. p p.
Rugpjūčio 24 dieną Panevėžio rugsėjį, o analogiškas moterų kretinti priklausymą parapijai
ciniškas apžiūrėjimas ir išei
penkld IT ieitd 9 v r 12 v p p
3 fl. South, East Suites
Čia ir prieiname tiesą, kad vyskupijos katechetai susirinko centras — 1995 m. rugsėjį. To siūlyti vardiniai parapijiečių
namosios angos ištyrimas. O, pats svarbiausias žmogaus tur
Lithuanian
Plaza
Ct.
sąrašai.
Kitas
Vilniaus
arkivys
se
pačiose
patalpose,
Jogailos
g.
j seminarą naujiems mokslo me
DU.
JOVITA
KEMLIS
reikalui esat, atliktina: kas tas yra jo nuo mažens įsigytas
at California Ave.
tams pasirengti. Šv. Mišias šia 7-11 ir Algirdo g. 2/22-36, įsikū kupijos kunigų susitikimas
mėnuo pačiai moteriai krūtų nonnalumas: pajėgumas ne
Chicago, IL S0629
proga aukojo Panevėžio vysku rę ir kultūros centrai, kuriuose įvyks spalio 3 dieną Vilniaus
Kab Chtcegoje uJdarytas
pračiuopimas; kas pusmetis kli kenkti sau, kitam ir aplinkai,
9525 S. 79th Ave.. Hickory HiHs, IL
pas Juozas Preikšas, kuris per vyksta įvairios ugdymo pro Šv. Petro ir Povilo parapijos
(312M71-1142
niškas krūtų ištyrimas; pirmo kai vien normaliai pajėgiama
T e l . (708) SM-S101
pamokslą katechetams dėkojo gramos. „Opus Dei" prelatūros klebonijoje. Susitikimo tema
Kalbame lietuviškai
Valandos pagal susitarimą
ji mamograma daroma 40 metų elgtis. Toks turtas vaikui su
už pasišventimą religine dvasia k u n i g a s Farrell Peternsl „Krikšto sakramentas".
+ + + + + + + + + + +
sulaukus, po to tarp 40-50 metų teikiamas, kai abu tėvai neiš
auklėti jaunąją kartą, kuri yra „Bažnyčios žinioms" sakė, kad
BŽ, Nr. 17
K a k . tel. (312) 471-3303
kas 1-2 metai, o po 50 metų-kas- leidžia savo vaiko iš akių, iki
HOLY CROSS FAMILY
mūsų Bažnyčios ir tautos atei šiuo metu Lietuvoje gyvena 12
VIDAS
J . NSMICKAS, M.O.
roet.
MEDfCAL CENTER
vaikas nesubręsta. Tokios pa tis. Ganytojas priminė pareigą „Opus Dei" narių, iš jų du kuni
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
PAP tepinėlis daromas kas stangos visada apsimoka, nes ne tik žodžiu, bet ir savo gai. Vilniuje kas mėnesį vyksta
74§ W. 31«t St.
7 7 2 2 S. KeOete A v e . ,
VAIKŲ GLOBOS NAMAI
met. Po 50 metų: dėl paslėpto tik tada tėvai neatsidžiaugia asmeniniu pavyzdžiu vesti mo rekolekcijos, atskirai vyrams ir
CMcafjo, IL § M 1 t ,
m
kraujo išmatose tyrimas (guaiac normaliais vaikais. Tas visiems kinius prie Dievo. „Mokiniai jus moterims. Panašias rekolekcijas
(3l2>22S-0ttS
Rugsėjo 25 dieną įvyko
OR.
L.
O.
RETREHCIS
teat) kasmet: išeinamosios žar įsidėmėtina, kada dabar dažni privalo matyti ne tik mokyklos pradedama reguliariai rengti ir
Kupiškio Caritas įsteigtų Šv.
DANTŲ GYDYTOJA
5 5 A. SlDftYS, M.07~
nos tyrimas (sigmoidoscopy) po tėvai vaitoja dėl nenormalių klasėje, bet ir šventovėje", — Kaune. Nuo 1992 m. „Opus
veSv a. ReeervS M . , rssaery IVJBS. ^
Kazimiero vaikų globos namų
OuMalmnlngae/AMu, CMrurgss
50 metų kas 3-5 metai; pro- vaikų elgsenos.
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ava
Dei" rengia įvairias vasaros atidarymas, kuriame dalyvavo
kalbėjo jis.
I S. RMfetefte' Ave.
Tel. (T—) BB3 4031
gestogeno tyrimas (p. challenge
,
a
«
B
*
e
j
Po šv. Mišių Panevėžio vysku stovyklas, tiksliau pasakius, Kupiškio rajono meras V. Moc
Valandos pegal susitarimą
tęst) tik esant nepaliestai gim
Lietuvoje rado vietos šeimoje
pas įteikė 48 katechetams rūpinasi dvasiniais šių renginių kus, Švietimo skyriaus vedėjas
4140 W. OSrd s t
dai - kasmet.
seneliai —jie reikale užvadavo
Aukštesniosios
k a t e c h e t ų aspektais — moksleiviams ir V. Vilimas, Panevėžio vyskupi
m-m-m*
tėvus, todėl mūsų tėvynė garsė
E D M U N D A S V t Ž M A t , H . O . , S.C.
mokyklos prie Kauno Kataliku studentams, paprastai atskirai jos Caritas direktorius kun. J.
M
.
ŽIBUTE
ZAPARACKAS
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
jo žmoniškiausiais asmenimis.
Pradėt, ar nepradėt,
v
a
i
k
i
n
a
m
s
ir
merginoms.
Kuodis, kurijos kancleris mons.
Teologijos fakulteto baigimo
DR. PAUL KNEPPER
Kalbame lietuviškai
Dabar
visi,
oi
visi
ir
visos,
tal
estrogeno gydymą?
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VALSTYBĖ IR
DEMOKRATIJA
ADV. POVILAS ŽUMBAKIS

1990 m. Lietuvoje buvo aiški
kova. Šiandien, nors kova nėra
tokia matoma, ji yra mirtina —
tarp gėrio ir blogio. Lietuva yra
okupuojama neuniformuotų
žmonių, prieš kuriuos kova yra
tokia pat svarbi kaip 1990 metų.
Lietuvos likimas bus nuspręstas
per ateinančius dvyliką mėne
sių.
1992 metais, kai atėjo į val
džią buvę komunistai tik kitu
vardu, kitomis uniformomis ir
su kitais tikslais, jie pažadėjo,
kad kraštą sutvarkys. Tauta
juos išrinko, nes manė, kad gali
jais patikėti. Jie sakė, kad
mokės valdyti. Dabar, po ketve
rių metų jie man primena bepro
čių instituciją, kur bepročiai
suėjo ir nutarė pabėgti, peršok
dami tvorą. Jie praktikavosi,
kol pagaliau atėjo lemtinga
diena. Tada jie nusiuntė vieną
žmogų įvertinti situaciją. Jis
grižo nusiminęs ir sakė: „Blo
gai, nebegalime peršokti tvoros
— tvorą nugriovė". Šiandieną
mums reikia užimti kiemą, kur
ta tvora buvo ir jį išvalyti.
Nesvarbu, ar vyrai, ar moterys
valys — svarbu išvalyti.
Kaip mums i i Vakarų atro
do Lietuvos užsienio politi
ka?
Yra didelis nusivylimas Va
karais. Ir ne tik Lietuva nusivy
lusi, bet ir kitos Rytų Europos
šalys. Kai sugriuvo Sovietų Są
junga, Vakarai praktiškai nusi
plovė rankas ir pradėjo į Lie
tuvą žiūrėti labai šaltai. Kai
Antras pasaulinis karas baigėsi,
amerikiečiai pažadėjo Marshall
planą, kuriuo atstatė Vokietiją,
Japoniją ir tuose kraštuose dabar
yra didžiausios pasaulio demo
kratijos. Nieko panašaus dabar
nėra daroma, kai sugriuvo So
vietų Sąjunga. Rusija išvedė
savo nusususią kariuomenę, ka
dangi jai tai buvo naudinga ir
logiška. Jie pamatė, kad per
ekonomiją gali būti lengviau
kraštą perimti, negu su kariuo
mene ir kad tai būtų net pigiau,
nes nereikėtų išlaikyti kariuo
menes.
I NATO įeiti yra labai svarbu.
Tačiau, atrodo, Amerika artėja
prie policijos, kurios laikėsi
1948 metais su Jungtinėm Tau
tom, t.y., kad Rusija turės veto
teise dėl plėtimosi, ypač Pabal
t a kraštų. Ir dėl to mums liūd
na.
Kas dedasi Lietuvos viduj?
Aš vis tiek jaučiu, kad esu atvy
kęs į okupuotą kraštą. Ir atleis
kite, nes nenoriu įžeisti, bet
ypač Vilniuje jaučiu naujo žo
džio „privilegijencijos" prasmę.
Privilegijencija, kuri prasideda
nuo valdžios struktūrų, nuo teis
mų, pourijos, muitininkų, priva
tizuoto verslo.

Lietuva dabar yra pasaulio
šiukšlynų priešpaskutinėje vie
toje. Neseniai paskelbtoje infor
macijoje, Lietuva tiktai vos pra
lenkė neturtingiausią kraštą
Europoje — Rumuniją. Ji toli
gražu atsilikusi nuo Lenkijos,
Estuos ir kitų Rytų Europos
kraštų. Gaunasi ciniškumas,
kurį valdančios jėgos moka
išnaudoti. Gaunasi ir atitin
kamas elgesys: nihilizmas, pesi
mizmas. Pesimizmas yra nau
dingas tiems, kurie jį moka
išnaudoti, nes jis griauna
demokratiją. Jį matome Lietu
vos spaudoje, (labai dažnai
perdėtą), girdime iš žmonių
kalbų ir net iš garsių rašytojų,
kurie linki, kad jaunimas neitų
balsuoti. Tas pesimizmas kyla iš
nusivylimo.
Mano kelių dienų apsilanky
mo metu teko matyti tai, dėl ko
dabartinės struktūros turėtų
rūpintis. Tai yra Lietuvos jau
nimas. Teko matyti jaunus, at
virus, šviesos pilnus jų veidus
Jėzuitų gimnazijoje Kaune, kur
jėzuitai sugebėjo pradėti sun
kųjį auklėjimo darbą. Vilniuje
buvo smagu užeiti į MacDonald's restoraną su jaunais sve
čiais, kur buvome pasitikti
patarnautojų šypsenų ir gerų
norų kuo greičiau, kuo švariau,
kuo maloniau patarnauti. įsi
vaizduokite, kas bus, jei Lie
tuvoj paplis tie šeši šimtai
jaunuolių iš MacDonald's, tas
tūkstantis iš tų gražių Jėzuitų
mokyklų Kaune ir Vilniuje ir
kitų, kurios steigiasi. Čia yra
mūsų atžalynas ir mūsų ateitis.
Ką mea galime daryti?
Kadangi Lietuva yra pavojuje,
laisvi žmonės, turintys energi
jos ir intereso, gali daug ką
pakeisti. Tikroji demokratija
nėra vien tiktai balsų suskaičiavimas ir partijos arba žmo
gaus tapimas vadu su kontrolės
perėmimu. Tikroj demokratijoj
gal svarbiausia yra tai, kad ta
partija, kuri perima, privalo rū
pintis mažumomis. Ji privalo
rūpintis tais, kurie pralaimėjo,
privalo rūpintis visu kraštu. Ka
dangi 1992 m. perėmė žmonės,
kurie demokratiją suprato nuo
tų laikų, kai balsuodavo 99,9%
lietuvių, jie, gink Dieve, ne
norėjo suprasti, kad mažumos,
tos nuskriaustos dalies, inte
resai yra tiek pat svarbūs, kaip
ir daugumos.
Kitas svarbus dėsnis: tikroji
demokratija kyla iš optimizmo.
Kadangi tikroje demokratijoje
judėjimas turi kilti iš apačios, iš
žmogaus. Jei aš savim pasitikiu
ir jūs pasitikite savim, mes
galime valdyti savo kraštą.
Demokratija nėra nuleidžiama
ar padovanojama iš viršaus. Ji
nėra įsodinta kažkokio elito ar

TĖVYNES LABUI
BALYS R A U G A S
— Danute, štai prisiminimui mano nuotrauka su
Greit parašyk man laišką ir įdėk savo fotografiją,
na, ir pulkininko su vaikučiais, — ir šyptelėjusi žvilg
telėjo į Keraiti.
— Ai Čia turiu šiokią tokią nuotraukėlę...
— Ne, ne dabar. Jei paimsiu tavo fotografiją, tai
manysiu, kad man nereikia rašyti „gromatą" Dabar tu
man parašysi, tada ai tau, tada vėl... Ir taip mudvi
susiraiinėsime, kaip geros draugės, — pasakė
juokdamosi, — ponas Keraiti, mes su Danute jau
draugės. Jūs atvyksite pas mane į svečius, o paskui a i
ir vėl čia apsilankysiu, nes Kaune yra daug gerų mano
draugų.
Gan dainai Keraičiai pokalbiuose prisiminė malonią
ir draugišką Darlys. Bet į Keraitienės pasiųstą laišką
su nuotraukomis atsakymas neatėjo.
1937 metų vasara, kaip ir daugelis Lietuvoje, buvo
saulėta, dažniausiai su švelnaus vėjelio gaivinimu. Ir
Keraičiai vasaros pavakarius dažniausiai praleisdavo
savo kieme po obelimi, kaimynų Saulėnų pavadintu
„Vytuko parku". Čia Vytukas, jau bebaigiantis septyne
rius metus, daug valandų dainai su Saulėnų Jonuku,
praleisdavo mėtydamas sviedinį į krepšį, tėvo pritvir

Adv. Povilas Žumbakia.
partijos vado, ar kurios asme
nybės. Demokratija kyla iš
kiekvieno žmogaus, kuris bal
suoja.
K u o b l o g a centristinė sis
tema, kurioj Lietuva taip il
gai gyveno?
Jos pagrindas yra pesimiz
mas. Optimizmas vyrauja tikro
je demokratijoje, pesimizmas
centralizuotoje valdžioje. Da
bartinė -valdžia skelbia tą pe
simizmą, kai kraštas paskekndęs
pesimizme, kurį propaguoja val
dančiojo elito žmonės, ypač
tiems, kurie neseka spaudos ar
krašto įvykių, paskendę alkoho
lyje arba darbuose, kurie negali
susimokėti savo nuomos, pamai
tinti vaikų, negali rūpintis
aukštesniais, kilnesniais tiks
lais, yra to pesimizmo paveikti.
Valdantieji jiems sako: mes, eli
tas, jums duosime. Mes, elitas,
jums padėsime. Mes, elitas, val
džios biurokratai, jus pamokysi
me, jūsų vaikus išauklėsime.
Mes jus globosime iš Centro.
Kodėl? Kadangi Jūs nemokate
ir negalite savęs valdyti. Jūs
negalite, kaip individai, savim
pasirūpinti.
Demokratija yra optimizmas.
Iš optimizmo kyla laisvas pasi
rinkimas, ne tik politikoj, bet ir
ekonomijoj. Keturiasdešimt me
tų centralizuotos valdžios ir
praėjusių ketverių metų netei
singos demokratijos pagrindas
yra pesimizmas. Per tą pesimiz
mą tautą gali valdyti mažas pro
centas žmonių. O kaip jie valdo,
Lietuvos žmonės daug geriau
žino, negu aš.
Kokia yra moterų rolė?
Aš siūlyčiau pagalvoti, kad
steigimas Moterų partijos ar
Vyrų partijos yra demokratijos
nesupratimas. Politika yra, kas
valdys kraštą ir kaip, kokia
sistema. Kam priklauso krašto
valdymas? Ne elitui, nė nomen
klatūrai, ne „biznesmenam",
kuriuos matom gatvėmis, va
žiuojančius su limuzinais. Kraš
to valdymas ir sistema priklau
so nuo visos tautos. O kas yra
ta tauta? Ją sudaro ir vyrai, ir
moterys. Tai tautai priklauso
lietuviai, rusai, lenkai, žydai,
gimę Lietuvoj.

Mano manymu, ir aš tuo esu
giliai įsitikinęs, mes negalime
taip skaldyti savo krašto. Mes
privalome žiūrėti į visą tautą, ir
mylėti visą tautą. Mums nerei
kia pabrėžti tų skirtumų, o rei
kia pralpėsti tautos jausmą.
O kad moterų trūksta val
džioj, ar nėra valdžioj, ar kad
nėra kurios kitos mažumos val
džioj, tai gali būti dėl to, kad tas
elementas, ta dalis tautos, nesi
veržia į valdžią, yra radusi kitas
pareigas, arba yra diskriminaci
ja. Jeigu yra diskriminacija, tai
yra negerai, kadangi yra diskri
minuojama prieš tautą. To ne
galime toleruoti. Kiekvienoj po
zicijoj: ar politikoj, ar darbe, ar
socialinėj veikloj, ar akademi
niame gyvenime, žmonės priva
lo gauti darbą ir vietą grynai
pagal savo pastangas, talentą ir
norus. Jeigu šiandieną yra per
mažai moterų valdžioj, tai rei
kia klausti: ar buvo diskrimi
nacija? Jeigu buvo, tai reikia
reikalauti, kad diskriminacijos
nebūtų.
Reikia užtikrinti, kad kiek
vienas lietuvis, kiekvienas
mūsų tautos narys, turėtų lygią
progą į valdžią, į darbą. Kad
nebūtų to ir to politiko sūnaus
draugas, kuris patenka į pozi
ciją. Kad nebūtų tiktai daktaro
sūnus, kuris patenka į medici
nos mokyklą, kad nebūtų tiktai
advokatas, kurio tėvas buvo
prokuroras ar kagėbistas, kuris
patenka į geriausią darbą. Turi
patekti geriausias žmogus. Tada
Lietuva atsigaus, kadangi ge
riausi žmonės bus visose pozici
jose. Moterim yra ypač svarbu
apie tai pagalvoti ir, jeigu kur
nors yra diskriminacija, ją rei
kia iškelti. Vyrai turime tuoj
pat prisidėti, kad taip nebūtų.
Kaip s u mūsų užsienio lie
tuviais?
Mes dažnai atvažiuojame ir aš
jaučiu, kad dabar yra daug di
desnė trintis ir įtampa, negu
buvo anksčiau, arba net kuri
juntama Amerikoj. Kodėl taip
yra? Nes čia yra tam tikras nuo
stolis, kadangi mes užsienio lie
tuviai irgi esame dalis tautos. Ir
aš jūsų nekaltinsiu, jūs patys
save pakaltinkite, o aš — mus,
kadangi man yra lengviau. Mes
atvažiavome į Lietuvą ir mums
buvo labai lengva pradėti visus
mokyti. Mes atvažiavome iš ci
vilizuoto krašto, kuriame veikia
per 200 metų demokratijos — il
giausia demokratija be pertrau
kos. Demokratija ateina iš
Anglijos tradicijos, kurioje yra
daugiau kaip 700 metų demo
kratiškų principų. Pas mus yra
kapitalizmas, sistema, pagarba
įstatymui, pagarba individui, jo
teisėm. Atvažiavus ir pamačius,
kad Lietuvoj taip nėra, mums
buvo labai lengva išsipūsti.
Tačiau mes nesukūrėm tos de
mokratijos Amerikoj. Ji buvo
porą šimtu metų, prieš mums
atvažiuojant. Mes ja naudojo
mės, mes išjos sėmėmės ir mes
tapome amerikiečiais. Mes Lie

tintą prie obels šakos. O Birutė su Saulėnų dukrele iš
tisas valandas čia pat tvarkė visą būrį įvairiaspalviai
aprengtų lėlių.
— Matai, daktare, kai mes augome, apie šitokius
žaidimus net nesapnavome. O dabar kiekviename kieme
Kauno vaikai su sviediniu.
— Taigi. Labai naudingas vaikams užsiėmimas.
Sakyčiau, už šią naujovę reikia dėkoti Amerikos lietu
viams krepšininkams.
— Na, krepšinį mums dovanojo kapitonas Darius.
Jis rašė sporto vadovėlius, organizavo sporto klubus.
— Taip. Bet Dariui sąlygos buvo sunkios, juk tik
1932 metais atsirado Kūno kultūros rūmai su įvairiais
sporto įrengimais. Dabar amerikiečiai lietuviai savo
puikiu žaidimu tiesiog užkrėtė mūsų jaunimą šiuo spor
tu, ir štai mūsų krepšininkai laimėjo Europos krepšinio
pirmenybes. O tai jau, kaip jūs mėgstate sakyti,
reikšmingas šūvis tėvynės labui. Žinote, labai reikia ver
tinti Lubiną. Juk jis vadovavo JAV krepšinio koman
dai Berlyno olimpiadoje, o atvyko į Lietuvą dirbti polici
jos mokykloje sporto instruktoriumi, kad galėtų treni
ruoti Lietuvos krepšinio rinktinę. Juo pasekė ir kiti
žymūs krepšininkai - Savickas, Kriaučiūnas, Taižūnaa,
Žukas, Budriūnas, Ruzgys.
— Teisybė. Kūno kultūros rūmų vaidmuo labai
reikšmingas, kai jų paskirtis yra rūpintis visos Lietuvos
fiziniu auklėjimu. Kai kalbame apie sportą, nereikia

tuvos žmonių negalime mokyti
Danutė Bindokienė
iš viršaus. Jeigu mes tai dary
sime, nieko nebus, ir aš jaučiu,
kad taip lig šiol buvo. Ypač
mūsų kairieji (pas mus vadina
mi liberalai) nenorėjo pripažinti
pagrindinio fakto, kad per 45
metus komunizmas sunaikino
visas Lietuvos institucijas:
Šiandien Amerika renka pre yra ir lietuviai, kuriems daug
Bažnyčią, valdžią, kariuomenę,
akademiją, meną, viską. Bet zidentą ateinančių ketverių reiškia kandidato pažiūros į
svarbiausia, kad per tas dvi kar metų kadencijai. Be jo dar bus Lietuvos ateities saugumą, šiuo
tas sunaikino ir žmogų. Atėmė išrenkama arba perrenkama atveju galbūt geriausiai įsivaiz
jam pasitikėjimą, tikybą, meilę daug kitų valstybės bei valstijos duojamą po NATO narystės
kaimynui. Žmonės Vakaruose gyventojų atstovų. Kaip ir globa.
Kitoms tautinėms grupėms la
nenori pripažinti, ypač mūsų kitais kartais, priešrinkiminė
bai
opus imigracijos klausi
kairieji, kad komunizmas buvo propaganda buvo intensyvi,
mas,
vis garsiau pasigi.-stant
blogas, kaip vėžys, kuris iš nesibaigianti ir kandi. Bent
siurbė visą energiją iš Lietuvoje apytikriai žinant, kiek kainuo nuomonėm, kad Amerikos įsta
ir iš visų kitų kraštų, kuriuos ja reklamos televizijoje, ypač tymai turėtų griežčiau apriboti
vadinamuoju svarbiuoju paros imigrantų antplūdį ir neteikti
perėmė.
jiems tiek lengvatų, tuo galbūt
Vakarai nenori pastebėti ir metu, kai laidos pasiekia dau
sumažinant šio krašto patrauk
giausia
žiūrovų,
galime
bent
net kartais pagiria paviršuti
lumą užsieniečiams. Legaliai
šiek
tiek
įsivaizduoti
mil
nišką prekybą, kurioje žmonės,
kasmet
j JAV atvyksta apie
kurie Lietuvą anksčiau valdė ir žiniškas sumas, kurias kan
vienas
milijonas
imigrantų.
skriaudė, šiandieną gerai stovi didatai sukimšo j TV laidų
Tikrąjį nelegaliųjų skaičių
savininkų
kišenes,
pirkdami
ir iš karto tapo kapitalistais,
sunku nustatyti, bet jis ko gero
daugiausia su nuvogtu turtu ar reklamoms laiką. Tai neįtikė
nedaug mažesnis. Sakoma, kad
tinas
išteklių
eikvojimas,
juo
la
ba gautu per privilegijas. Mes to
apie 40 procentų nelegalių
biau,
kad
daug
reklamų
buvo
nesupratome ir nemokėjome su
imigrantų j Ameriką atvyksta
nukreipta
ne
tiek
kandidato
ar
Lietuvos žmonėmis apie tai pa
legaliai, bet negrįžta namo,
jo
partijos,
apmokančios
rek
sikalbėti. Gal Lietuvos žmonės
vizos terminui užsibaigus.
laminės
propagandos
sąskaitas,
neužtenkamai domėjosis mūsų
Nepaisant vyriausybės pa
problemomis. Tuo būdu mes išaukštinimui, kiek oponento
pažeminimui.
Šiuo
„sportu"
už
stangų
juos kontroliuoti ir pa
prarandam ryšį, kuris galėtų
Lietuvai labai daug padėti. Aš siėmė kone visi — pradedant baudų darbdaviams už tokių
labai bijau, kad į Lietuvą gali prezidentiniais kandidatais, bai nelegalių imigrantų samdymą
savo darbovietėms, daugumas
atvykti daugiau žmonių, dau giant pačiais mažaisiais.
Pagal dažnai girdimus ko tų nelegaliai pasilikusiųjų susi
giau svetimų idėjų, kurios gali
suteršti Lietuvą, kadangi ne mentarus, balsuotojų tokios randa darbus ir taip „plūduriuo
duodama progos žmonėms at neigiamos reklamos ne tik neį ja" kažkur už įstatymų ribų.
tikino, bet atstūmė — nuteikė Kadangi jie oficialiai šiame
sigauti po 45 metų.
krašte neegzistuoja, dažnai
Kai fašizmas ir naciai buvo priešingai giriamam asmeniu.
būna išnaudojami, skriau
nugalėti Antrojo pasaulinio Apskritai visas priešrinkiminis
džiami, tampa ne vien sve
triukšmas
daugeliui
tiek
įky
karo gale, keli šimtai tūkstan
timųjų, bet net savo tautiečių
rėjo,
kad
po
lapkričio
5
d.
atei
čių nacių buvo nubausti, paso
aukomis. Pasiskųsti ar kitaip
nanti
„tyla"
bus
labai
patrauk
dinti į kalėjimus ir pan. Truko
viešumon iškelti savo proble
li.
Grįšime
prie
normalesnės
40 metų Vokietiją atstatyti, o
mas jie paprastai vengia, nes bi
kasdienybės
ir
jos
rūpesčių.
dabar Vokietija ir Japonija yra
jo
į save atkreipti vyriausybės
pasaulio demokratijos pavyz Laimėjusieji ir pralaimėjusieji
įstaigų
dėmesį, nenori būti de
džiai. Nieko panašaus Vakarai dar kurį laiką pasimėtys kalti
portuojami.
nereikalauja iš Rytų Europos ar nimais, o po to aprims ir jie.
Ši situacija pasitaiko ir
iš Pabaltijo kraštų. Aš nesiū
Galbūt labiausiai nesupran
lau, keršyti komunistam, aš ne tamas politinis reiškinys šiame lietuviams, neseniai atvyku
siūlau, keršyti apskritai. Čia krašte yra tas, kad po drabs- siems iš Lietuvos ir gyve
yra paprastas teisingumo klau tymosi purvais rinkiminėje nantiems Amerikoje su išsibai
simas. Kadangi Lietuva neper kampanijoje išrinktieji ir neiš gusia viza. Kai išgirstame kai
ėjo tos procedūros, žmogus, rinktieji įstengia
dirbti, kurias, juos ištikusias, ne
kuris kankino ar net žudė lie bendrauti ir sukiotis tuose sėkmes arba gyvenimo sąly
tuvį, gali sėdėti bet kokioj pačiuose valdžios sluoksniuose gas, kurias žmonės priversti iš
pasaulio sostinėj, investuoti Lie tarytum niekur nieko. Juk kai kęsti dėl to visagalio dolerio,
tuvoj ir net vadovauti kraštui. kurie kaltinimai yra tikrai sunku suprasti, kaip galima
Tai yra neteisybė. Yra kažkas užgaulūs, po rinkimų viskas nukristi iki tokio nusižmo
pikta, kad Vakarai to nenori turi būti atleista, pamiršta. ginimo lygio. Tie atsitikimai
pripažinti. Dar skaudžiau, kad Kaip tie asmenys gali susitikti, įskaudina mus, kaip Amerikos
mūsų amerikiečiai ypač iš kai pažvelgti vienas kitam į akis? piliečius, kad šiame krašte yra
riojo sparno, nenori apie tai net Bet tai amerikietiško stiliaus galimybių atsirasti tokioms
gyvenimo sąlygoms, tačiau jie
girdėti. Tokiem Lietuvos išnau politika...
dotojam be keršto, o su teisin
Kandidatai į prezidento vietą mus paveikia ir kaip lietuvius,
gumu, turėtų būti pasakyta, daug kartų buvo prašomi pa nes tai mūsų tautiečiai išnaudo
kad jie nebegali prieiti prie sisakyti įvairiais vidaus ir tojų skriaudžiami (dažnai net
Lietuvos valdžios. Aš tai bent užsienio politikos klausimais. savanoriškai pasirenka gyve
manyčiau, bet čia yra Lietuvos Deja, apie užsienio politiką ne nimą, kur sąlygos išnaudo
sprendimas.
daug girdėjome, tarytum eili jimui yra ypač palankios).
Norime tikėti, kad šiandien
Kodėl taip nėra padaryta? Ka niam amerikiečiui tai ne
lietuvis,
Amerikos pilietis,
esminis
reikalas.
Galbūt
tas
dangi ana struktūra, tie žmo
nės, kurie šiandien valdo, jau tiesa, nes, išskyrus ypatingais atliks savo pilietinę pareigą ir
pradėjo organizuotis 1985 me atvejais, jis kitų valstybių reika eis balsuoti ne pagal tai, kas
tais arba net anksčiau. Jie jau lais mažai sielojasi. Tačiau tie buvo kalbama reklamose prieš
tada pradėjo mokytis anglų ir klausimai rūpi įvairių tautybių rinkiminėje kampanijoje, o
kitų svetimų kalbų. Jie žinojo, žmonėms, kurie gyvena tiesiog pagal savo sąžinės balsą, pagal
kas bus, kadangi jie matė. kad dvilypį gyvenimą: viena sielos tą, kuris kandidatas geriausiai
pūva sistema. Gal jie netikėjo, dalimi šiame krašte, kita — savo pasitarnaus savo kraštui ir jo
f Nukelta j 5 psl.) kilmės tautoje. Tarp jų, žinoma. gyventojams.

užmiršti ir kariuomenės, kurios gretose yra subrendęs
ne vienas atletas, — paskutinius žodius Keraičiui pa
brėžus, pribėgo Vytukas:
— Tėtuk, Tėtuk! A i būsiu Lubinas! Aš įmečiau iš
eilės dvylika kartų. Ar atsimeni, kai mes žiūrėjome,
rungtynėse Lubinas metė ir metė. Iš eilės net dešimt.
— Valio, Vytuk, tu būsi geras kreipšininkas, —
pagyrė daktaras.
— Ačiū, daktare, — ir nudūmė prie krepšio.
— Tai štai ir pavyzdys, kaip turi būti auginami
Lietuvos sportininkai iš mažens, — entuziastingai
kalbėjo daktaras Saulėnas, — bet aš bešnekėdamas vis
žvilgteriu į Vytuką ir tik stebiuos jo pastovumu: meta
ir meta. Tik retkarčiais, kai mergaitės prieina, jis stab
teli ir leidžia joms pažaisti. Pastovumas — gera būdo
žymė. Jūsų namas su šitokiu uždaru daržu labai tinka
vaikams augti.
— Žiemą rūpėtų būti Panemunės šlaituose. Ten
vaikams tikras rojus, — pastebėjo Keraitis.
— Žinai, mėgau ir aš jaunystėje 9U slidėmis net nuo
Napoleono kalno nusileisti. Tai buvo studentavimo
laikai. Gera būtų ir dabar kartkartėmis užmiršti ta
ligoninę, bet...
— Aš jau vyresnės kartos karys, esu nutolęs nuo
rikiuotės ir būtų net labai naudinga pasišvaistyti po
laukus, tačiau, kaip jūs sakėte, ir man būtų neblogai
užmiršti tas kabinetas, bet... — ir abu nusijuokė. Kaip
tik tuo metu pasirodė moterys su kava ir pyragaičiais.

Ant

pasirinkimų
slenksčio

— Nugirdau jūsų aimanas ir parūpo palinksminti
nors su kava, nes sakoma — liūdesys yra sielos rūdys,
— linksmai kalbėjo Keraitienė.
— O, be to, visi žino, kad linksmai žmonės ilgiau
gyvena už surūgėlius. Šitaip dažnai sako mano brangus
vyras, — besišypsodama papildė Keraitienės žodžius
Saulėnienė.
— Ačiū, ačiū, — atsiliepė Saulėnas, — tik mudu ne
liūdnai, o rimtai šnekučiuojame. Ir visą laiką apie spor
tą, į kurį ir jus reikėtų įjungti — vasarą noras panar
dyti Nemune, o žiemą su slidėmis nuo Napoleono kalno...
— O man geriausias sportas — krepšinis, — šūktelėjo
Vytukas.
— O ar nenorėtumei motorlaiviu paplaukyti? —
paklausė gydytojas.
— O taip, taip! Ir Birutė mėgsta jūsų laivu plaukti.
Tai kada?
— Kitą sekmadienį. Bet pirmiausia aš pasitarsiu su
tavo tėveliais.
Abu Keraičiai pritarė, tik Keraitienė pareiškė:
— Man rūpėtų paplauti Nerimi iki Jonavos.
— Jūsų pageidavimą malonu įvykdyti, nes mano
visi plaukimai tik Nemunu į vakarus arba į rytus.
— O kelintą valand* galvojate išplaukti? — rūpinosi
Danutė.
— Anksti. Ar gerai bus apie devintą?
— Geriau negali būti. Sutarta!
(Bus daugiau *
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PASTANGOS IŠSAUGOTI
LIETUVIŲ ŠV.
KAZIMIERO KAPINES

MISCELLANEOUS
AUTOMOBILIO, NAMŲ, SV8IKATOS,
IR GYVYBtS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off Mgr
Aukse S Kane kalba lietuviškai
FRANK ZAPOUS

ALGIS A. R E G I S
'Pabaiga'
Bendruomenes Komitetui ypač
rūpestį kėlė. kad kai kurios
grupes ir asmenys, pavargę nuc>
nuolatinio laukimo, neišeitų į
neautorizuotus veiksmus, kom
promituojančius visą sąjūdi.
Demonstracijos yra įprasta
priemone Amerikoje įstrigu
sioms problemoms sutvarkyti
Lietuvių visuomene tokiai
akcijai psichologiškai buvo
gerai p a s i r u o š u s i . Uždavi
nys tačiau buvo didžiai atsa
kingas: tokio žygio tikinčiųjų
vardu dar nėra buvę Čikagos
diecezijos istorijoje. Demon
stracijos įvyko 1972 metų ge
gužės 23 dieną. Policija buvo
atitinkamai parengta, kad vis
kas vyks taikiai ir kultūringai.
Radijo, televizijos ir spaudos
komunikacijų žinybos pakvies- tos dalyvauti, laukė prie didin
gų diecezijos administracinių
pastatų Chicago Ave su gausa
technologinių priemonių. Šim
tai demonstrantų, sutartu laiku
atvykę specialiais autobusais ir
automobiliais, apsupo ištisa
miesto bloką, nešini keliomis
dešimtimis didelių plakatų, su
stambiomis raidėmis išrašytais
mandagiais ne maldaujančiais,
bet drąsiai reikalaujančiais,
šūkiais grąžinti garbę Dievui ir
pagarbą žmogui Šv. Kazmiero
Lietuvių kapinėse.
Šitoks ..sumodernintas" krei
pimasis į kardinolą Cody susi
laukė plataus dėmesio visoje
Čikagoje. Pagrindiniai televizi
jos kanalai perdavė demonstra
cijų vaizdus per žinių programas
keletą kartų į dieną, drauge su
asmeniniais pokalbiais. Radijo
• stotys minėjo šį įvykį kiekvieną
valanda, o taipgi spauda primi
nė. kad tikintieji reikalauja
daugiau Dievo ir pagarbos tau
tinėms bei religinėms tradici
joms mirusiųjų laidojime. Lietu
vių visuomene labai entuzias
tingai sutiko tokias eisenas.
- pati jose dalyvaudama prie die
Cjzijos rūmų. Religingi asmenys
žygiavo džiaugsmo kupinais vei
dais. Gausi lietuvių katalikiško
ji spauda visame kontinente lai
kėsi pavyzdingai santūriai,
vengdama opozicinių komenta
rų demonstruojančiai ben
druomenei ir kapų savinin
kams.
Nepaisant visuotinio palanku
mo tikinčiųjų masinėms pastan
goms atstatyti krikščioniškos
tautos tradicines apeigas savose
kapinėse, diecezija ir toliau
laikėsi nuošaliai. Tuomet Komi
" t e t a s kreipėsi i Sv. Sosto
Apaitahškąjj delegatą Amen
kos J u n g t i n ė m s Valstijoms
msgr Luigi Raimondi. otaip pat
į kardinolą Antonio Samore
Segretaria Di Stato Vatikane ir
kitus bažnytinius dignitorius
Kardinolas Antonio Samore sa
vo laiške iš Vatikano pranešė
turėjęs pokalbį su kard. Cody ir
..susidaręs įspūdis, jogjis turįs
geros valios palengva išrišti visus
susidariusius sunkumus". Prei.
Mincevičius iš Romos labai šil
tai pritarė Komiteto pastan
goms ir vertino atsiųsta veiklos
dokumentacija. Laikui nesulai
komai slenkant, demonstracini
metinėse jos ir ve! atnaujinto*
prie Čikagos diecezijos rūmų
didele gausa dalyvių. Diecezijai
manant, kad idealistai pavargs
ir viskas baigsis, atsirado
minčių šį žygi už lietuviška
krikščionybe pratęsti prie Šv.
Petro Bazilikos Vatikane, at
kreipiant Romos spaudos ir

Buvo nuspręsta pirmiau vykti
i Vatikaną asmeniškai supažin
dinti atitinkamas įstaigas su
Šv. Kazimiero Lietuvių kapinių
problema ir Ekumeninės Bažny
čios tikrove religingų t a u t ų
gyvenime. Nukeliavus į Romą,
lydimas mūsų atstovo Vatikane
mons. teol. dr. Jono Bičiūno iš
anksto parūpinta audiencija,
buvom maloniai priimti arki
vyskupo Clarizio, Apostolatus
Maris, kurio žinioje yra kardinoliškų institucijų reikalai.
Nuoširdžiame pokalbyje buvo
išryškinta šių laikų lietuvių
katalikų pasauliečių b ū k l ė
Čikagoje, primenant visos lietu
vių tautos pasišventusią kovą
dėl krašto ir religijos laisvės
prieš sužvėrėjusi komunizmą
okupuotoje Lietuvoje, o dabar
patiriant vietinėje diecezijoje
stoką tolerancijos ir žalojimą
krikščioniškos tautos dvasinės
kultūros, ypač savose kapinėse
mirusiųjų laidojimui. Nepaisant
protestu, netgi masinių bendruo
menės demonstracijų, kar
dinolas Cody nesiteikia priimti
audiencijos šių reikalų svarsty
mui, tokiu būdu temdant religi
nį entuziazmą ir bažnytinius
santykius. Arkivyskupas Clari
zio buvo atviras ir labai nuošir
dus. Jis apgailestavo, kad jo
įstaiga pasiekia nusiskundimai
dėl antraeilių biurokratų die
cezijos administracijose, nesuvo
kiančiu vėliausių laikų Ekume
ninės Bažnyčios dvasios ir
pasauliečiu vaidmens joje. Jis
atvirai paminėjo, kad skundų
Vatikane kard Cody diecezijai
yra prisirinkę kur kas daugiau,
negu kitose ir stebėjosi, kodėl
t a i p turi būti. Po ilgesnių
pasikeitimu mintimis arkivys
kupas užtikrino, kad bus at
kreiptas dėmesys į šiuos reika
lus, palaikant ryšį su atlydėju
siu prel. dr. Jonu Bičiūnu.
Atrodė, kad lietuvių bendruo
menės demonstracijos prie Šv.
Petro bazilikos Vatikane nebus
reikalingos.
Praslinkus kiek laiko, diecezi
ja pagaliau iš esmės pakeitė
daug apmaudo ir pasipiktinimo
sukėlusį laidojimo suniekinima.
Nenorėdama viešai prisipažinti
klydusi ir del to vengdama
rodyti išskirtinus nusileidimus
Šv. Kazimiero Lietuviu kapinė
se, diecezija pritaikė naujai
iškovotus potvarkius visoms, jos
valdoje esančioms, kapinėms.
Pagarbus laidojimas mirusįjį
atlydejus prie kapo visuomeni
nėmis apeigomis buvo atstaty
tas Apeigos ir karsto nuleidi
mas duobėn vykdomas, nepri
verčiant savi^arbius žmones
apleisti mirusįjį garaže sveti
miesiems apdoroti be apeigų, be
atsisveikinimo, be menes. Ku
nigui leidžiama dalyvauti apei
gose bet kada prie mirusio kapo
ir liturginiais rūbais. Paminklo
architektūra ir užrašai nesiribo
ja vien biblijos citatomis. Paša
lintas industrinis kablys karsto
istūmimui i duobę. Karstas
pagarbiai įleidžiamas amžina
jam poilsiui skirtoje vietoje
artimųjų akivaizdoje. Kapinių
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televizijos dėmesį, o taipgi
stengiantis gauti audienciją pas
popiežių. Tokios užuominos be
matant pasirodė Čikagos angliš
koje spaudoje. Buvo sudarytas
laikinas planas tokiam žygiui.
Mums pritariantys dvasininkai
Romoje ragino, kad tokia pa
stanga turėtų vertės Romoje ir
būtų remiama komunikacijų ži
nybos.

REAL ESTATE

Tel. (708) 424-MS4
(312) M1-M54

«n

Čikagos lietuvių visuomene, nešina jos jausmus ir rei davimus reiškiančiais plakatais, demonstra
cine pr.e arkidieeJzijos rūmu 1972 m g e ^ o s 2 3 d -moitetracijos priekyje Algis Regis. Bendruo
menės Pasauliečių Komiteto pirmininkas, reikalą :jąs garbes Dievui ir pagarbos žmogui Sv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
vardas perregistruotas į „Šv.
Kazimiero Lietuvių kapines"
arba ,.St. Casimir Lithuanian
Cemetery".
Švento Kazimiero Lietuvių
kapines Čikagoje su 40,000
savos tautos žmonių, radusių
amžinąjį poilsį taip toli nuo
tėvynės, bet tikrovėje taip arti
prie jos gyvenimo rūpesčių. Čia
ilsisi ištisa jų kūrėjų karta ir jų
pirmosios bei antrosios kartos
palikuonys. Jų kapinynai gau
bia dviejų Amerikos pasaulinių
karų lietuvius kovotojus, čia

Ateities savaitgalis
Penktadienis, lapkričio 8 d.
7:30 v.v. Jaunimo centro kavinėje, Čikagoje
Tradicinis literatūros •• akaras. skirtas poeto Henriko Nagio prisiminimui,
Dalia Kuizinienė supažindina su Henriko Nagio poezija. Aktorė Audrė
Budrytė deklamuoja Nagio eilėraščius. Vytas Čuplinskas pateikia Nagio
eilėraščio ..Sakalas" spūdžius (multimedija kompiuterinis pristatymas).
Girdėsime dainas, kūnas kompozitoriai sukūrė Nagio eilėraščių žodžiams
(Vainis Aleksa. LiudV Kuliava. Andrius Kulikauskas. Darius Polikaitis.
Rasa Poskočimienė, Edmondas Saliklis, Faustas Strolia). Dainuoja Jūratė
Fischer. Dalia Lietuvninkienė ir Dainavos ansamblio vyrų oktetas .

atkilusius Lietuvos nepriklau
somybės kovų savanorius, Vii- Šeštadienis, lapkričio 9 d.
niaus ir Klaipėdos kraštų lais jaunimo centro Čiurlionio galerijoje, Čikagoje
vinimo dalyvius, komunistinės
okupacijos partizanus. Sibiro
gulagų tremtinius ir nacių bei
komunistų kalėjimų ir persekio
jimų sužalotas a u k a s . Čia
surado ramybę tūkstančiai lie
tuviško gyvenimo vadovų ir
mintytojų visose gyvenimo sri
tyse, drauge su šimtais dvasinių
vertybių puoselėtojų — kuni
gais, bažnyčių ir vienuolijų
pradininkais. Čia ilsisi Lietuvos
valstybės konsulai, penkiasde
šimtį metų pašventę lietuviškų
veiksnių ir organizacijų neatlai
dūs darbuotojai už Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą. Kas
galėtu išskaičiuoti ir surašyti jų
visų didelius dvasinius išgyve
nimus, pagrįstus idealistine
auka ir ištverme. Gal tiktai
nesuskaitomi tūkstančiai pa
minklu gali prabilti tyliu
susikaupimu apie tuos laikus,
per keletą generacijų išgyven
tus bendroje apimtyje su tauta
abiejose Atlanto pusėse.
Švento Kazimiero Lietuvių
kapinės yra gyvos ir iškalbingos
kiekvienam, kas tik turi dvasinį
sąlytį su gausia iškeliavusia
bendruomene ir savo asmeniniu
šeimų bei artimųjų nariais. Tai
nepakartojamas Amerikos lie
tuvių Panteonas, reikalaujantis
artimo dvasinio įsijautimo ir
nuolatiniu pastangų jo išlikimo
ateičiai. Visuomenės nepaisy
mas jų tolimesnės ateities neša
blogą neganda. Šiandieninė die
cezijos kapinių administracija
jau nebėra tie. kuriuos Bendruo
menės Komitetas buvo supažin
dinęs su šių kapinių dvasiniu
veiksniu lietuvių tikinčiųjų ben
druomenei. Asmenys, išvystę
dideles pastangas kapinių ver
tes atstatymui, daugiausia jau
patys jose ilsisi. Lietuviška
sielovada ir katalikišku orga
nizacijų vadovai neturi gyveni
miško sąlyčio su diecezijos
kapiniu administracija, kuri jau
ir vėl pradeda šiu kapiniu lietu
višką būseną ištrinti, kaip ir ju
..Lithuanian" vardą. Kapinių
dideli plotai, kuriais senoji kar
ta apdovanojo lietuviška.jų atei
ti, dabar yra didelė pagunda
amžinai finansiškai alkanai die
cezijos administracijai rasti
kitokią mintį, negu senosios
kartos kapinių dedikacija. Ame
rikos lietuvių Panteonas Šv.
Kazimiero Lietuvių kapines
šaukiasi naujo dėmesio jose
besiilsinčiųjų vardu.
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Pasižmonimas prie kavos.
12:30 p.p. Sesuo Da:va Kuzmickaite - ..Socialinio darbo modelismokyklos nelankomumo problemos"

2:00 p.p.

dr. Milda Palubinskaitė: - ..Tautiškumas mene ir literatūroje
Italijos suvienijimo laikotarpyje".

3: 00 p.p. dr. Juozas Meškauskas - ..Juozas Eretas".

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Tunu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tol. 708-96S-2658.

Studentu'ateitininkų Meno ir kūrybos vakaras. Dalyvauja
Dainavos ansamblio vyrų oktetas ir grupė jaunų rašytojų,
poetų ir mu/ikų: Janina Adickaitė. Vilija Bogutaitė, Adriana
Karkaitė. Haris Subačius. Meno parodoje dalyvauja: Erika
Jokubauskaite. Daina Kasparaitytė. Laura Lapšytė. Kovas
Lapšys. Haris Subačius.

RIMAS L. STANKUS
•
•
•
•
•
•
•

Perkant ar parduodant
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
MLS kompiutenųir FAX pagalba
Nuosavybių įkainavimas veltui
Perkame ir parduodame namus
Apartmentus ir žemę
Pensininkams nuolaida

FOR RENT
PIGIAI — AUTOMOBILIAI!
Mes padedame juos parduoti ir
nupirkti tiesiai iš varžytinių, ma
žesnėmis kainomis. Įvairių mode
lių, taip pat po nedidelių auto ava
rijų. Siunčiame auto., jų dalis, di
desnio svorio siuntas, taip pat as
menines siuntas Į Lietuvą; 55 cen
tai už svarą Kreiptis: t e l .
708-201-0586.

9tftQ#r iiiAfVd, Ftooooi
Motelis UTHUANUS
Nuomoja dienai (savaitei) mėnesiui.
šalia pliažas, krautuvės
Pasitinkame oro uoste.
Tel. H 1 - M 1 4 S M

IEŠKO DARBO

SŪDYTOS SILKES
IŠ KANADOS
Užsisakykite šventėms
jau dabar!
20 svarų statinaitė—$33.00
8 svarų statinaitė—$19.00
Skambinkite:

SO-88 mmtų vyras eu i t e ne, deroetūs sąžiningi, mokantys gaminti valgi, 0**
prižiūrėti senelius, vaikus — šeimoje ir savo
namuose, gali valyti naktim-dienom parduo
tuves, namus Gali gyventi kartu, arba ne.
Turi savo transportą. T a t S11-778-U

708-687-5677
po 4 vai. p.p.
Pristatome UPS

Pasaulio lietuvių centro galerijoje, Lemonte
7:30 v.v.

RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS. ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS
H. Deckys
Tai. 312-585-8824

U.S. Savings Bonds
Make Great Gifts.
lUli - » - . -•
\ pufclk serute of «M> newspaprr

Sekmadienis, lapkričio 10 d.
Ateitininkų namuose, Lemonte
11:00 v.r. šv. Mišios Pal. Jurgio Matulaičio misijoj.
12:00 vai. Po mišių - Ateitininkų namuose kava ir pyragaičiai. Vaikam
bus atskira priežiūra, kad tėvai galėtų paskaitose dalyvauti.
12:30 p.p. dr. Petras Vytenis Kisielius. Jr - ..Ideologija ir Lietuvos
krikščioniškas jaunimas Studijų di.*nų analize".
1:30 p.p. ..Išeivija ir Lietuva informacijos greitkelyje" svarstybos apie Internet, kuriose dalyvauja Vytas Čuplinskas.
Danguolė Kviklytė ir Arvvdas Tamulis.
Visi Čikagos ir apylinkių lietuviai maloniai kviečiami dalyvauti
Ateities savaitgalyje. Laukiame taip pat svečių iš toliau.

TRANSPAK-nno
š.m. gruodžio2.d.
persikelia į "Draugo" patalpas: 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629. Tel: 773-838-1050
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus.
Skubiems siuntimams AIR CARGO.
Komercinės siuntos pagal susitarimą.

Pinigai pervedami doleriais nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas
per 2 - 5 dienas.
MAISTO SIUNTINIAI
Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus maisto
už $98 ir šventinis už $39.$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai,
makaronai, razinos, majonezas,riešutai,žirneliai,
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai.
55 svarai arba 25 kg.
$39.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai,
aspirinas, vitaminai.
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių i Lietuvą įstaigą.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7772
Mūsų atstovybė Lietuvoje:
Vilnius 26-28-27, 26-24-27

,'

NAUJAUSIOS KNYGOS GAUNAMOS
„DRAUGE"
UETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ ISTORIJA I
Lietuvos gyventojų trėmimai 1940-1941, 1944-1953
metais sovietinės okupacinės valdžios dokumentuose.
(Pataisytas ir papildytas leidimas) Atsakingasis redaktorius
prof habil. dr. Antanas Tyla. Išleido Lietuvos istorijos ins
titutas ir Pasaulio lietuvių bendruomenė 1995, 626 psl.. kieti
viršeliai.
Kana su persiuntimu JAV $20.50.
P S Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokesčio
8.75% ($1.54)

UETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ ISTORIJA II
Laisvės kovos 1944-1953 motais
Sudarė: Dalia Kuodytė ir Algis Kašėta. Išleido Lietuvių
politinių ir tremtinių sąjunga ir Pasualio lietuvių bendruomenė
1996; 626 psl., kieti viršeliai.
Kaina su persiuntimu JAV $20.50
P.S. Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokesčio
8.75% ($1.54)

UETUVIŲ TAUTOS SOVIETINIS
NAIKINIMAS
Arvydas Anusauskas
Pratarmėje rašoma: „Tai. kas pasakojama šioje knygoje,
yra pagrįsta Lietuvoje ir Rusijoje rastais archyviniais
dokumentais, liudytojų prisiminimais ir naujausiomis mokslo
studijomis".
Išleido Lietuvių tautinis kultūros fondas, Chicago 1996;
494 psl., kieti viršeliai.
Kaina su persiuntimu JAV $10.45.
P.S. Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokesčio 8 75% ($1 32).
Užsakymus siųsti „Draugo" adresu.

Liuda Germanienė vis užsuka
Lietuvon su vyru, grįždami iš
Arabijos.
Dalis mūsų išėję į poilsį, bet
malonu žinoti, kad gretos
pasipildo jaunomis auklėtojo
mis. Tai Vida Slapšienė,
perėmusi iš Dirvonienės „Ži
burėlio" vadovavimą, su ja dir
ba Laura Lapinskienė, baigianti
Montessori kursą.
Susirinkimas paįvairintas vi
deojuosta, daryta Lietuvoje kur
sų baigimo proga.
Stasė Vaišvilienė
Oak Lawn, IL

LAIŠKAI
AČIŪ DICK DURBIN!
Mūsų sambūris yra dirbės pla
tų politini darbą dėl Lietuvos
valstybės atstatymo, įtaigojant
Amerikos valdžią padėti Lietu
vai. Mes esame kalbėję ir ausirasinėje su Baltųjų Rūmų na
riais, Amerikos Kongreso at
stovais, senatoriais ir jų
įstaigomis, Pentagono ir
Saugumo (National Security
Council) nariais, bei Amerikos
pagrindinių laikraščių („New
York Times", „Washington
Post", Chicago Tribūne") redak
toriais ir jų kolektyvais. Galime
drąsiai sakyti, kad be Diek Durbin rezoliucijų mūsų darbas
nebūtų buvęs efektingas. Iš
tikrųjų, be jo mažai ką bū
tumėm pasiekę Amerikos Kong
rese.

DVASINIS KAIMO ŽMOGAUS
NUOSMUKIS

Prof. J. Ereto palikuonys. U kairės: Birutė Eretaitė, profesoriaus vaikutis Borisas, sunūs Juozas
Eretas ir Julija Eretaitė-Koller.
A.A. PROF. DR JUOZO
ERETO JUBILIEJINIS
MINĖJIMAS LIETUVOJE

Galime duoti keletą pavyz
džių, kaip Diek Durbin padėjo
A.a. prof. dr. Juozo Ereto 100
Lietuvos nepriklausomybės at
metų jubiliejinis minėjimas
gavimui ir įtvirtinimui:
• 1990 m. parūpino, kad būtų Lietuvoje buvo labai iškilmin
pasiųsti penki JAV Kongreso gai paminėtas. Renginiai vyko
stebėtojai Lietuvos rinkimuose. Vilniuje (spalio mėn. 16 d.), Pa
Durbin su jais, sugrįžęs, kovo 28 nevėžyje (spalio 17 d.), Kaune
d. susitiko su prez. Bush ir (spalio 18 d.) ir Telšiuose (spa
reikalavo, kad jis pakeistų lio 19 d.). Dalyvavo profesoriaus
nuomonę ir remtų Lietuvos vaikai Julija su vyru Elmaru
nepriklausomybę. Bal. 13 d. Koller, Birutė, ir Juozas su sū
prez. Bush pradėjo keisti savo numis Borisu. Spauda, radijas ir
televizija šias iškilmes reklama
nuomonę.
• Steigė ir rėmė Baltic vo ir sutraukė gausių dalyvių.
Per Pirmąjį renginį, Vilniuje,
Freedom Caucus — jai priklau
Mokslų Akademijos salėje, pro
sė 90 Kongreso atstovų.
• 1991 m. sausio 27 d. buvo fesoriaus vaikai buvo perjuosti
sponsorius rezoliucijos, kuri "* iškilios tautodailininkės Palmy
smerkė sausio 13-tos dienos ros Damijonaitienės išaustomis
rusų kruviną smurtą prieš juostomis su įrašais: „Julija
Eretaitė-Koller, Lietuva, 1996",
Lietuvą.
• 1992 m. vedė kovą už Byrd „Birutė Eretaitė, Lietuva,
Amendment, pridėtą prie 1996" ir „Juozas Eretas, Lietu
„Foreign Aid Bill to Russia", va, 1996". Jiems įteikta plati
kuris pareikalavo išvesti rusų juosta su įrašu „AtA Prof.
kariuomenę iš Lietuvos. Šis Juozui Eretui-Jakaičiui —
„bill" gavo pradžią House Ap- dėkinga Lietuva, 1896-1996".
Kaip rengėjai iš Lietuvos ra
• propriations Committee, kurios
šo
— „su pasitenkinimu galime
' narys buvo Diek Durbin.
pasakyti,
kad Profesoriaus
• 1995 m. pravedė House
Resolution 7, kuri reikalavo dvasia sugrįžo į Lietuvą!"
NATO praplėtimo.
• Sustabdė veto teisės davimą VALIO TĖVYNES SĄJUNGAI
rusams NATO reikaluose.
• 1995-96 m. remia House
Lietuvių tauta, ilgą laiką mig
Concurrent Resolution 51 dėl dyta saldžiais LDDP pažadais,
Karaliaučiaus nuginklavimo.
kurie tikrovėje pavirto korup
Jo rezoliucijos buvo mums cija, bankų išvogimu, užsienio
kaip kelrodis, kurias galėjome paskolų iššvaistymu ir valdiško
naudoti, spausdami Amerikos turto grobstymu, atsibudo per
valdininkus ir Amerikos spaudą Lietuvos Seimo rinkimus.
remti Lietuvos reikalus. Mūsų Daugiamandatinėse apygardose
nuomone Diek Durbin yra Tėvynės sąjunga — konserva
didelis Lietuvos rėmėjas. Jis dir toriai gavo tris kartus daugiau
bo už Lietuvą, turėdamas labai balsų, negu LDDP ar kuri kita
mažai lietuvių savo apylinkėje partija. Tauta vėl prisiminė bu
pietvakariniame Illinojuje, nes dėjimą prie televizijos bokšto,
jis tikėjo į Lietuvą — j jos įvykius prie Seimo rūmų ir tvir
idealus, į jos laisvę. Diek Durbin tai suspaustų rankų grandinę
yra vertas mūsų nesibaigiančios Baltijos kelyje. Tauta prisiminė
padėkos.
laisvės ir nepriklausomybės
Dr. Jurgis Augius, Min žiburį uždegusį prof. Vytautą
d a u g a s Bielskus, A l d o n a Landsbergį ir jo sukviestą lais
Bielskienė, Rimantas Dirvo vės nešėjų Sąjūdį. Tauta vėl
ms, Jūratė Dovilienė, Bruno prisiminė kas nepriklausomy
n a s Dovilas, Mark Golden, bės atstatymo metu, iki dabar
dr. Irena Jurjonienė, Dan kalbėjo tiesiu žodžiu, žengė tvir
guolė Kviklytė, dr. Arūnas tu žingsniu, ėjo tiesiu keliu dėl
Liulevičius, Daiva Meilienė, Lietuvos laisvės ir gerovės.
dr. Vytas Narutis, dr. Jolita
JAV „Chicago Tribūne" dien
Narutienė, Viktorija Šau
l i e n ė , Liudas Š m u l k š t y s , raštis (96.10.23 laidoje) paskelbė
agentūros
ilgą
Rūta Šmulkštys, Indrė Tijū Reuters
nėlis, dr. Donatas Tijūnėlis, pranešimą su antrašte: „That
Marytė Utz, Birutė Vindašie- musician ousts former comnė, dr. Austė Vy gantienė, dr. munists", prisimenant Gor
Mindaugas Vygantas, Laima bačiovo anuomet mestą užgaulų
,jnuzikanto" pavadinimą to me
Žliobienė.
to Lietuvos Seimo pirmininkui,
prezidento pareigas einančiam
PRAŠAU PATAISYTI
V. Landsbergiui. Straipsnyje
Malonėkite neatsisakyti pa rašoma, kad Tėvynės Sąjungos
taisyti mano laiške „Pirštas laimėjimas suteikia galimybę
Žmogus" „Draugas" Nr. 204, 1998 m. Vytautui Landsbergiui
įsibrovusias dvi korektūras, kandidatuoti prezidentiniuose
kurios keičia prasmę. Išspaus rinkimuose prieš Algirdą Bra
dinta: „Antano Bimbos pasekė zauską.
jus raudonoji spauda koneveikė,
o turėjo būti... pasekė jų
Metai ar pusantrų nebeužmig
spauda...; ir antroji išspaus dys atsibudusios tautos ir pre
dinta: ,Ji ėjo, kur tik pareiga zidentiniuose rinkimuose gal
šaukė", o turėjo būti „jie ėjo..." būt laimės Tėvynės sąjungos
taigi, abudu Kejeckai.
vadas Vytautas Landsbergis.
Stasys Grležė-Jurgelevieius Tėvynės sąjungos-konservatorių
Dudley, MA laimėjimas padės tautai išlipti

iš nevilties ir skurdo duobes, i
kurią įstūmė LDDP. Konservą
torių laimėjimas duoda atkirt)
ir absurdiškiems LDDP kaltini
mams Vytautui Landsbergiui.
Gediminui Vagnoriui bei ki
tiems Tėvynės sąjungos na
riams dėl privatizacijos nuo
stolių valstybei. Ta „prichva
tizacija" buvo atlikta sovietinės
okupacijos pareigūnų, da
bartinių LDDP narių, kurie per
savo valdymo laikotarpį pra
skolino Lietuvą, nuskurdino jos
pilietį, atėmė jo santaupas ir
prisipildė savo ir „bendražygių"
kišenes.
Tėvynės sąjungos pirmininko
ir opozicijos vado prof. Vytauto
Landsbergio svari praeitis ir da
bartis, jo bekompromisinė kova
dėl Lietuvos laisvės ir gerovės,
jo aštrus žvilgsnis, tiesus žodis,
tvirtas žingsnis ir įsigyta plati
politinė patirtis bei tarptautinės
pažintys daro jį nepamainomu
kandidatu į Lietuvos respub
likos prezidento postą ateinan
čiuose prezidento rinkimuose.
Išeivijos lietuvių balsai mažai
ką lėmė Seimo rinkimuose.
Lietuvai neturint tiesioginių
prezidentinių rinkimų, juose
išeivija visai n e d a l y v a u s .
Tačiau išeivija gerbia prof.
Vytautą Landsbergį už jo bekompromisinę kovą už Lietuvos
visišką nepriklausomybę; už jo
kovą prieš valstybės ir jos
gyventojų gerovę naikinančias
jėgas, prieš korupciją, prieš
moralinį ir materialinį tautos
žalojimą. Netenka abejoti, kad
muzikos profesorius, jo meniška
dvasia geriau supranta tautos ir
valstybės, jos piliečio poreikius,
negu kietas, bukas biurokratas.
Lietuvos Seimo rinkimuose
didelę persvarą laimėjusiai
Tėvynės sąjungai, jos vadui
prof. Vytautui Landsbergiui
priklauso nuoširdūs sveiki
nimai, geriausi linkėjimai ir
garsus VALIO!
Bronius J u o d e l i s
Willowbrook, IL

RUOŠIA PARODĄ
Vytauto Didžiojo universite
tas ir Vytauto Didžiojo Karo
muziejus 1997 m. sausio mėnesį
ruošia jubiliejinę parodą, skirtą
Lietuvos universiteto įkūrimo
75-mečiui.
Vytauto Didžiojo karo mu
ziejus, pavadintas Vytauto Di
džiojo vardu, todėl mes norė
tume įnešti savo indėlį į šio jubi
liejaus paminėjimą.
Vytauto Didžiojo karo muzie
juje yra surinkta daug vertingos
muziejinės medžiagos, istorinių
dokumentų, fotonuotraukų,
knygų (su autografais), memo
rialinių daiktų.
Vytauto Didžiojo karo muzie
juje ir toliau r e n k a m i ir
komplektuojami vertingi ekspo
natai ir visa istorinė medžiaga
apie Lietuvos universitetą.
Nepriklausomos Lietuvos
laikais Lietuvos universitete
dirbo ir mokėsi daug Lietuvos
šviesuolių: Domas Stankūnas
(pirmasis korp. „Ramovė"

pirm.), Anicetas ISimutis (pir
masis korp. „Ramovė" vicepirm », Stasys Gudas (antrasis .
korp. „Ramovė" pirm.), atsargos
kap. Jonas Venclovas (korp.
valdybos pirm. 1936-38 m ) , Vy
tautas Apeikisfkorp. „Ramovė"
pirm. 1938-39 m.), dr. Vladas
Ramonas Ramanauskas (korp.
„Ramovė" pirm. 1939^*0 m.),
Jeronimas Ignatonis-Ignatavičius (korp. „Ramovė" choro or
ganizatorius ir dirigentas
193540 m.), Stasys Gudas („Ra
movės" valdybos pirm. 1934-35
m. ir 35-36 m), Korp. vadas
prez. Antanas Smetona, gen.
Stasys Dirmantas, broliai
Mykolas ir Vaclovas Biržiškos
ir kiti.
Mus domina:
— VDU studentų atsargos
karininkų korporacijos „Ra
movė" veikla j o s gyvavimo
metais (1932-1940 m.), jos nariai
ir jų likimai,
— asmenys, dirbę ar studija
vę Lietuvos universitete (VDU),
jų likimai,
— universiteto
leidiniai
(knygos, almanachai kalendo
riai, profesorių išleisti darbai),
— studentiškos kepuraitės,
diplomai, studijų knygelės,
vadovėliai, paskaitų konspek
tai, studentų draugijų atri
butika, nuotraukos (originalai)
iš universiteto veiklos ir
studentų gyvenimo.
Prašome visus, galinčius
padovanoti ar paskolinti
rengiamai parodai minėtus
eksponuojamus dalykus, kreip
tis į: , Vytauto Didžiojo Karo
muziejus, vyriausioji muzieji
ninkė Rūta Balynienė (K.
Donelaičio 64, Kaunas 3000,
tel.: 226075 (darbo), 723419
(namų) Fax: (3707) 22-96-06.
Rūta Balynienė
Kaunas

Perskaičius įdomų ir aktulia
tema parašytą Danutės Bindokienės vedamąjį spalio 16 d.,
dėmesin įstrigo pareikštos min
tys apie Lietuvos kaimo žmogų.
Pirmos nepriklausomybės lai
kais kaimui atstovavo ūkininkas-žemės savininkas. Pats tą
žemę arė, akėjo, javais apsėjo,
nuėmė derlių, vaikus į mokslą
leido ir valstybei mokesčius
mokėjo. Ūkininkas mylėjo savo
žemę ir savo kraštą.
Sovietų okupacija ūkininko
luomą visai išnaikino. Maža
dalis buvo pasitraukusi į
Vakarus, o didžioji dalis buvo
ištremta į Sibirą arba sušaudyta
už partizanų rėmimą. Sodybos
sudegintos,su žeme sulygintos.
Steigiami kolūkiai. Užtenka
paskaityti Lietuvoje leidžiamą
tremtinių laikraštį „Tremtinį"
ir susidaro vaizdas, kas yra atsi
tikę su Lietuvos ūkininkais bei
jų šeimomis.
Šiandieninis kaimo žmogus
nėra žemės savininkas (nebent
mažos išimtys). Žemė nėra
grąžinama iš Sibiro grįžtan
tiems tremti niams-buvusiems
žemės savininkams. Šiandien
kaimo žmogus yra arba užsili
kęs stribas, arba jo palikuonis.
Dėl to kaimo žmogus ir atsidū
ręs dvasinio nuosmukio stovyje.
Ona Vaitkienė
Cape Cod, MA

VALSTYBĖ m
DEMOKRATIJA
(Atkelta iš 3 psl.)

kad Lietuva su kitais kraštais
atgaus laisvę arba nepriklauso
mybę, bet jie žinojo, kad bus pa
sikeitimas ir planavo, kaip iš
melžti turtą, juo pasinaudoti ir
užtat, komunizmas niekad ne
begrįš į Lietuvą. Niekad ne
begrįš į Rusiją. Kadangi, tie
žmonės, kurie valdė komunistų
sistemoj, šiandien yra kapitalis
tai, jie valdo ir daugiau uždirba,
negu anais laikais.
Yra svarbu atsiminti, kad čia
ne pirmas kartas, kai taip atsiti
AR GYVA MONTESSORI
ko Lietuvoj. Maironis kalbėjo
AUKLĖTOJUI SEKCIJA?
apie nepriklausomybę, apie sa
vo mokslo draugus, kurie išėjo
Taip, esam gyvos ir rugsėjo 21 j ponus ir nusisuko nuo tautos,
d. vėl susirinkom erdviuose Dir- kurie užmiršo savo praeitį. Tas
vonių namuose aptarti pro dabar vėl kartojasi. Užtat istori
fesinius reikalus ir išklausyti ja yra tokia svarbi.
kolegių pranešimus apie jų vizi
Mes negalime nusivilti. Yra
tus Lietuvoje. Visi žinome, kad užtenkamai jauno atžalyno, yra
kiekvieno mūsų pažiūra į gyve užtenkamai likusios energijos
nimą, asmeniniai išgyvenimai tų jaunų žmonių, kurie sujungė
turi įtakos įvairių įvykių ver rankas aplink Baltiją, demokra
tinime. Šiuo atveju buvo tikrai tiškai atstatyti vėl laisvą
įdomu iš šono paklausyti kiek Lietuvą. Tai bus labai, labai
vienos patirties Lietuvoje, jos sunku, kadangi Lietuva yra
būties vertinimus, persijotus nualinta. Bet tas naujas diegas,
per asmenišką prizmę.
tie nauji veidai, kuriuos aš
Virginija M a č i u l i e n ė po Lietuvoj mačiau, yra toks pavo
13-kos metų lankėsi tėvų jus šitai struktūrai, kad ji neturi
žemėje, aktyviai įsijungė į ten jokios jėgos, neturi jokio ginklo
prieš tas šypsenas. Jaunoji kar
vedamus Montessori kursus.
ta uždegs kraštą, jeigu visi
Marytė Kucinienė lankosi tre
duosime jiems tą progą, jeigu
Čią kartą, du paskutinius kartus mes įtikinsime žmones per atei
savo patirtimi dalinosi su kur- nančius metus, kad kiekvienas
santėmis.
turi pareigą dalyvauti Lietuvos
Domicėle Petrutytė daug pilietiniame gyvenime, prade
kartų važinėjo į Lietuvą, ten dant balsavimu. Jei įtikinsime,
vesdama ilgesnius ir trumpes kad neišmėtytų balsų žmonėm,
nius seminarus. D. Petrutis fon kurie pažada viską. Nereikia jų
das pervestas Lietuvon Montes pažadų, reikia viską padaryti
sori reikalams. J i daug prisidėjo patiems.
prie Montessori muziejaus or
Paskaita, skaityta konferencijoje
ganizavimo Kaune, kuris dali „Lietuvos moterys: valstybei ir Sei
nasi patalpas t u Lietuvos peda mai", rengtoje Vilniuje rūgs. 20-21 d.
goginiu muziejum.
Rengėjas — Tautos fondas
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A.tA.
WALTER D. SOBUT
Gyveno Palos Hills, IL.
Mirė 1996 m. spalio 31 d., sulaukės 76 metų.
Gimė Chicago, IL.
Nuliūdę liko: žmona Louise Bernadishus, sūnūs: VValter,
A. marti Mary, dr. Robert ir Adam; dukterys Eve, žentas Luke
McGuire, Louise M., dr. Rita, žentas Dain Schneemilch;
anūkės Amy ir Lauren; broliai John, brolienė Ane, Matt,
brolienė Carol.
Priklausė Holy Name Society, New Horizons & Sacred
Heart Fun Club.
Velionis buvo pašarvotas šeštadieni, lapkričio 2 d. nuo 4
iki 9 v.v. ir sekmadienį, lapkričio 3 d. nuo 1 - 9 v.v. Lack &
Sons laidojimo namuose, 11028 S. South west Hwy, Palos Hills.
Laidotuves įvyko pirmadienį, lapkričio 4 d. Iš laidojimo
namų 10:30 vai. ryto buvo atlydėtas į Sacred Heart parapijos
bažnyčią, kurioje buvo aukojamos 11 vai. ryto gedulingos šv.
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis buvo palaidotas
Sacred Heart kapinėse.
Nuliūdę: žmona, sūnūs, dukterys, anūkės, broliai.
Laidotuvių direkt. S. C. Lack & Sons. Tel. 708-974-4410.

A.tA.
CASPAR M. DANTO
Gyveno Whitewater, WI, anksčiau Burlington, WI.
Mirė 1996 m lapkričio 3 d., sulaukęs 85 metų.
Gimė Aurora, IL.
Nuliūdę liko: sūnūs — Phillip, marti Mary, Daniel, marti
Debbie; anūkai: Jerome, Carolyne, Troy. Brad ir Corey
Velionis buvo vyras a.a. Petronella, tėvas a.a. Peter ir
brolis a.a. Eva Biknius bei kitų brolių ir seserų mirusių
Lietuvoje.
Priklausė St. Joseph parapijai, Ft. Atkinson, WI.
Velionis pašarvotas antradienį, lapkričio 5 d. nuo 6 iki 8
v.v. Olsen laidojimo namuose, 1014 W. Main St., Whitewater,
Wl.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 6 d. Iš laidojimo
namų 10:30 vai. ryto bus atlydėtas į St. Joseph parapijos
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 11 vai. ryto gedulingos šv.
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas St.
Adalbert kapinėse, Niles, IL
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sūnūs ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Olsen. Tel. 414-473-5101.

A.tA.
PETRONELLA PEGGY
ZAKARAS
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1996 m. lapkričio 3 d., sulaukusi 84 metų.
Gimė Chicagoje.
Nuliūdę liko seserys: Sophie Sosnitzki, Stella Yurcius,
daug dukterėčių, sūnėnų ir kitų giminių.
Priklausė Lietuvos Vyčiams, kuopa #36, St. Thereaa Socie
ty, Šv. Kazimiero Seserų rėmėjams, Nekalto Prasidėjimo
parapijos motinų klubui, Šv. Pranciškaus Seserų rėmėjams,
Lietuvių šaulių organizacijai, Zenith Pioneers Club ir
daugeliui kitų religinių bei visuomeninių organizacijų.
Velionė pašarvota lapkričio 5 d. nuo 3 iki 9 v.v. GaidasDaimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave.
Laidotuvės įvyks lapkričio 6 d. Iš laidojimo namų 9 vai.
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijos bažnyčia, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: seserys, dukterėčios, sūnėnai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440.

Mylimai Žmonai, Motinai

A.tA.
DANAI KURKULIENEI,
po skausmingos žemiškos kelionės išėjus į Amžinos
Tėvynės namus, skausme ir giliame liūdesyje liku
siuosius jos mylimuosius, mūsų mielus, vyrą
ALBINĄ, sūnų PAULIŲ, sūnų ANDRIŲ su šeima,
seserį GRAŽINĄ su šeima ir kitus gimines bei
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir drauge išgyve
name šią skaudžią netektį.
O a.a. DANAI Aukščiausias tesuteikia Amžiną
Ramybę!
Jurgis ir Aniceta Mažeikos
Jurgis ir Veronika
Janulaičiai
Daytona Beach, FL.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Primename savo mieliems
skaitytojams, kad „Draugo" ad
ministracijos valandos (supran
tama — Čikagos laiku) yra nuo
8:30 ryte iki 4:30 p.p., nuo pir
madienio iki penktadienio. Šeš
tadieniais administracija ir
redakcija nedirba. Prieš 8:30
vai. r., telefonai neatsakomi.
Faksas veikia 24 vai, paroje,
taip pat ir savaitgaliais. Tuo
pačiu dar kartą prašome, kad
siųsdami laišku „Draugui", ant
voko pažymėtumėte, ar jis yra
administracijai, ar redakcijai,
tuomet visa korespondencija
bus daug greičiau ir veiks
mingiau išskirstomą tiem, ku
riems priklauso. Pasikeitė ir
telefono (taip pat fakso) priešnumeris, „area code". nuo spalio
mėn. yra 773, vietoje 312, nors
iki ateinančių metų sausio pra
džios telefonų bendrovės auto
matiškai skambinimus per
jungia. Po sausio 1 d. jau reikės
vartoti naują priešnumerį 773.
Lietuvos Vyčių 112 kuopa,
veikianti Čikagos prietvakarinėje dalyje ir susirinkimus
turinti Švė. M. Marijos Gimimo
parapijoje, kiekvieną rudenį
atlieka naujų narių verbavimą,
kuriuo jau daug metų rūpinasi
Eleonor Kasputienė. Reikia
pažymėti, kad ši kuopa yra
viena gausiausių visoje Ameri
koje. Kuopoms, veikiančioms
Vidurio Amerikos apygardoje,
surinkusioms daugiausia naujų
narių skiriamos premijos, ku
rioms pinigus suaukoja įvairios
įstaigos bei pavieniai asmenys.
Šiemet aukas skyrė: Standard
Federal Bank, Gaidas Daimid
Funeral Homes, Marąuette Funeral Homes, Jean Vance funerals (Cicero). Tai didelė parama
ir pagalba šiai nusipelniusiai
organizacijai.

„Didžiai vertindami 'Drau
go' talką Šv. Kazimiero liet.
kapinių Kapų sklypų savininkų
draugijos veikloje, nors kuklia
auka norime prisidėti prie
mums svarbaus dienraščio lei
dimo", — po įspūdingų Vėlinių
apeigų kapinėse š.m. lapkr. 3 d.,
įteikdamas 50 dol. auką, Kapų
sklypų dr-jos vardu pareiškėjos
reikalų vedėjas Antanas Paužuolis.
Lietuvių fondo metinis po
kylis rengiamas lapkričio 9 d.,
šeštadienį, Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte. Pradžia (pa
bendravimas) 6:30, vakarienė —
7:30. Šokiams gros Sauliaus Gy
lio orkestras „Žiburys". Stalus
ir pavienius bilietus prašoma re
zervuoti tel. 630-257-1616 kas
dien, nuo 9 vai. r. iki 5 vai. p.p.
Savaitgaliais įstaiga uždaryta.

Naujas lietuvių c e n t r a s ku
riasi ir Čikagoje... Žinoma,
mes nesiruošiame jo vadinti
„pasaulio" centru, bet miesto ir
apylinkių mūsų t a u t i e č i a i
šiame centre ras daug patarna
vimų. Pvz., galės išsiųsti siun
tinius, pervesti pinigus gimi
nėms į Lietuvą, gauti paprastas
amerikietiško pašto paslaugas,
įsigyti lietuviškų knygų, muzi
kos įrašų, gražių dovaninių
prekių ir pan. Visa tai viename
pastate — „Drauge"! Jau, be
abejo, pastebėjote, kad nuo
spalio vidurio šiame pastate
veikia BALFo įstaiga, o nuo
gruodžio 2 d. čia persikelia ir
„Transpak" siuntinių siuntimo
bendrovė.
Lapkričio 17 d., 3 vai. po
pietų, Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejaus patalpose,
„Gintaro" salėje, rengiamas
prof. dr. Juozo Ereto 100 metų
jubiliejus. Pagrindinę paskaitą
skaitya Jonas D a i n a u s k a s .
Rengia ALTas.

„Gyvenant užsienyje kiek
vienam kyla klausimas — ar
likti egoistu, ir visas jėgas skir
ti tik savo įsitvirtinimui naujoje
žemėje, ar stengtis padėti ir
savo Tėvynei... Bet kiekvieno
inteligento pareiga stengtis
padėti savo šaliai", sako Mūza
Rubackytė „Lietuvos aido"
straipsnyje. Šiuos žodžius ji pa
tvirtina būdama viena iš pir
mųjų ir nuolatinių Lietuvos
invalidų vaikų rėmėjų, dirb
dama kaip Paryžiaus Lietuvių
Bendruomenės pirmininkė ir
sutikdama be honoraro koncer
tuoti savo tautiečiams Jaunimo
centre sekmadienį, lapkričio 10
d., 3 v. p.p. Aiškiai, pirmavimas
pasaulio žymiausių pianistų
eilėse nėra jos vienintelė do
rybė.

„Draugas" stengiasi pasi
tarnauti savo skaitytojams ir or
ganizacijoms, kad jų renginiai
būtų gausiai lankomi. Kadangi
visi nusiskundžia lėšų trūku
Madų paroda „Rudens sim mais, dažnai spausdiname pra
fonija" jau ne už kalnų, bet nešimėlius ar žinutes ne
lapkričio 24 d. 12:30 vai. p.p. mokamai, todėl visuomet džiau
Pasaulio lietuvių centre, Le- giamės, kai po pavykusio ren
monte. Reikia užsisakyti stalus ginio organizacijos su padėka at
ar pavienes vietas. Užsisakius siunčia — nors ir kuklią —
ir užsimokėjus, galėsite pasi paramą savo dienraščiui (juk be
rinkti norimas vietas. Stalus jo skelbimų vargiai tas renginys
užsisakyti galima pas Ireną būtų buvęs toks sėkmingas).
Kriaučeliūnienę 708-301-8183 Algis Norvilas kaip tik prie
ar pas Ireną Kazlauskiene tokios aukos pridėjo ir laiškelį:
630-257-8346. Paroda bus labai „Nuoširdžiausias ačiū už
įdomi, įvairi rudens bei žiemos paramą, kurią 'Draugas' su
teikė, reklamuojant Ateitininkų
drabužiais.
studijų dienas Dainavoje. Vis
Kasmetinė P a s a u l i o lie lengviau darbuotis, kai pajun
tuvių centro mugė — bazaras tamas kitų užnugaris. Kaip
gruodžio 7 - 8 d. centro didžio padėkos ženklą, siunčiame
joje salėje. Išsinuomoti stalus 'Draugui' auką". Dėkojame!
galite pas Aldoną Palekienę tel.
707-448-7436.
D a l i a K u i z i n i e n ė supa
žindins „Ateities" savaitgalio
literatūros vakaro dalyvius su
Henriko Nagio poezija. Vakaras
įvyks penktadienį, lapkričio 8
d. 7:30 v.v. Jaunimo centro
kavinėje. „Ateities" savaitgalio
programa bus Jaunimo centre
lapkričio 8-9 d., o sekmadienio
lapkričio 10 d. programa vyks
Ateitininkų namuose Lemonte.
z JAV LB Kultūros taryba
praneša, kad į Mūzos Ruback y t ė s piano koncertą Jauni
m o centre lapkričio 10 d. 3
vai. p.p. bilietai bus gaunami
„Seklyčioje" nuo spalio 21 d.
ir prie dorų dvi valandas prieš
koncertą.
(sk)
x Partizanų „Girių aido"
kasetės $10. video $30 su per
siuntimu. A. Plėnys, 3701 W.
65th PI.. Chicago, IL 60629. Tel.
773-585-6581. Pelnas Lietuvos
Partizanu Globos Fondui
(sk)

Veltui s k a m b i n i m a s į
Lietuvą! MERRILL LYNCH
bendrovė švenčių proga suteikia
žmonėms dovaną — veltui
skambinimą į užjūrį. Skambin
ti bus galima gruodžio 7 dieną,
šeštadienį, nuo 9 iki 11 vai. ryte,
iš Merrill Lynch bendrovės
raštinių, kurios yra Sears dan
goraižio pastate. Kas nori šia
lengvata pasinaudoti, prašome
registruotis Socialinių reikalų
raštinėje — „Seklyčioje".
LIETUVOS SEIMO A N T R O
RATO RINKIMAI
Lietuvos Respublikos am
basada Vašingtone praneša, kad
Seimo antrojo rato rinkimams
visiems piliečiams, k u r i e
balsavo š.m. spalio 20 d., yra iš
siunčiami rinkiminiai doku
mentai paštu.
LR piliečiai, gyvenantys Čika
goje bei Čikagos apylinkėse ir
norėdami balsuoti asmeniškai,
galės tai atlikti tiktai r i n k i m ų
dieną, lapkričio 10 d., atvyk
dami į LR Generalinį konsula
tą Čikagoje, adresas: 6500 S.
Pulaski Rd. (Balzeko Lietuvių
kultūros muziejaus .patalpose).
Atvykus balsuoti asmeniškai,
būtina turėti Lietuvos Respub
likos galiojantį piliečio pasą ar
ba rinkimų dokumentus, kurie
išsiunčiami kiekvienam užsire
gistravusiam rinkėjui.
Antrojo rato Seimo rinkimai
vyks š.m. lapkričio 10 d. nuo 9
iki 4 valandos po pietų LR Gene
raliniame konsulate Čikagoje
adresu: 6500 S. Pulaski Rd.,
Tel.: 773-582-5478.
Paruošė: D. M e i l i e n ė

SKELBIAME „DRAUGO"
PRENUMERATORIŲ VAJŲ

JAV LB Kultūros taryba su Lietuvių fondo pagalba, įver
tindama periodinės lietuviškos spaudos svarbą užsienio lietuvių
tautinės savimonės palaikymui ir naujų visuomenės narių
pritraukimui bei apjungimui, skelbia 19% m. Spaudos vajų.
Savo ruožtu, „Draugo" administracija bei redakcija, įver
tindama Kultūros tarybos bei Lietuvių fondo paramą lietuvių
periodinei spaudai, skelbia naujų prenumeratorių vajų. Vajaus
sąlygos yra tokios:
1. terminas — nuo š.m. rugsėjo 1 d. iki 1997 m. sausio 1 d.;
2. metinis prenumeratos mokestis už naują prenumeratą yra
65 dol. JAV LB Kultūros taryba ir Lietuvių fondas prie kiekvienos
naujos prenumeratos „Draugui" prisidės su 20 dol., „Draugo"
administracija kiekvienai daro 10 dol. nuolaidą.
Prašome užpildyti čia spausdinamą formą ir kartu su čekiu
atsiųsti „Draugui". Čekius rašyti „Draugo" vardu.

A N T R A S I S „MOTERS
SAVAITGALIS" J A U
PRAEITYJE
Žinau, kad „Moters savait
galio" programa bus giliau nag
rinėjama, tačiau su nedalyvavu
siais noriu pasidalinti įspū
džiais, nes temos buvo labai
įdomios ir visiems naudingos.
„Moters savaitgalio", įvy
kusio spalio 25-27 d., laukėme
visus metus, o tos dienos labai
greit prabėgo. Pernai pirmasis
toks savaitgalis praėjo labai
sėkmingai, o jau antrojo laukė
me kaip mielo svečio.
Savaitgalis prasidėjo penkta
dieni literatūros vakaru su rašy
tojomis, poete ir žurnaliste.
Na, o šeštadienis, pašvęstas,
v i s i e m s , ypač
moterims,
rūpimoms temoms nagrinėti. Po
PLC renginių komiteto pirm.
Bronės Nainienės įvadinio žodžio
ir Pal. J. Matulaičio misijos
kapeliono Algirdo Palioko, SJ,
maldos, klausėmės paskaitų.
Simpoziumo temos buvo labai
aktualios: mūsų teisiniai
reikalai, apgavystės ir kaip
reikia su jom kovoti. Taip pat
buvo kalbėta apie sveikatos apdraudas ir nekilnojamo turto
pirkimą bei pardavimą.
Kita paskaita buvo įdomi, nes
nagrinėjo įvairias gydomąsias ir
kenksmingas
vaistažoles,
kurios buvo naudojamos jau
daug šimtmečių.
Žinoma, neužtenka vien dva
siai peno, todėl buvome pavai
šintos skaniais pietumis. Po
pietų tęsėsi paskaitos. Šį kartą
k l a u s ė m ė s i š e i v i ų moterų
rašytojų nagrinėjamų temų jų
knygose, kuriose ryšku praras
tos tėvynės pasiilgimas ir vaiz
duojamų moterų charakterio
bruožai.
Po to paskaitos tema svarbi vi
siems: tai mitybos ir vitaminų
įtaka, jų kiekis, reikalingas
mūsų sistemai.
Šeštadienio užbaigiamoji pa
skaita buvo apie žymiąsias
moteris mūsų istorijoje. Žinoma,
mes moterys jas matome kaip
herojes, o vyrai kažin ar su
mumis sutiktų?
Sekmadienį, dalyvavę šv. Mi
šiose, vėl rinkomės salėn išklau
syti baigiamųjų „Moters savait
galio" išvadų. Mums buvo
patarta savęs nežeminti ir nie
kam neleisti to padaryti. PLC
renginių komiteto pirmininkė
dėkojo prelegentėms, klausy
tojams ir savo pagalbininkėms,
o užbaigėm jų paruoštais pietu
mis. Kitais metais vėl lauksime
„Moters savaitgalio".
Karolina Kubilienė
East C h i c a g o , IN, Lietuvių
medžiotojų ir meškeriotojų klu
bo metinis pokylis ruošiamas
" lapkričio 10 d„ 12:30 vai. p.p.,
Šv. Kazimiero parapijos salėje,
1390 W. 15th Ave. Gary, IN,
kam trūktų bilietų, prašoma
kreiptis pas R. Pečiulį, tel. (219)
972-0464.
Ką b e n d r a tori Lietuvos
nelaimingi invalidai vaikai su
pasaulinio garso pianiste —
gražuole? Ogi ji, Mūza Rubac
kytė, buvo viena pačių pirmųjų,
parėmusių „Lietuvos Vaikų vil
ties" operacinės įsteigimą Vilniu
je ir iki šiol dosniai ją remia. Jos
koncertas rengiamas JAV LB
Kultūros tarybos, įvyks sekma
dienį, lapkričio 10 d., Jaunimo
centre.

Tie vaikučiai — baltplaukučiai. Maironio Ut. mokyklos mokiniai pirmąją mokslo metų dieną
(s.m. rugsėjo 7) rimtai klausosi mokytoju nurodymų.
Prof. dr. Juozo Ereto 100
metų gimimo jubiliejaus minėji
mas rengiamas Čikagoje,
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje, „Gintaro" salėje, lapkri
čio 17 d., sekmadienį, 3 vai. p.p.
Minėjimą rengia ALTas. Pro
gramoje: dr. Jonas Račkauskas,
dabartinis ALTo pirmininkas,
istorikas Jonas Dainauskas ir
Algis Liepinaitis, kuris kalbės
apie dr. Ereto knygelę „Užmirš
tieji baltai", išverstą į penkias
pasaulio kalbas. Meninę pro
gramos dalį atliks sol. Jina
Varytė, akompanuojant muz.
Manigirdui Motekaičiui. Vi
suomenė kviečiama gausiai
dalyvauti, pagerbti šveicarą,
savo gyvenimą paaukojusį savo
antrajai tėvynei Lietuvai.

Po sėkmingų koncertų PLC,
Lemonte, Jaunimo centre —
Čikagoje bei Cicero, atėjo eilė ir
„Seklyčios" lankytojams. Apie
šių koncertų pasisekimą, buvo
gražiai aprašyta „Draugo" dien
raštyje.
Kadangi nemažas skaičius
mūsų vyresnio amžiaus tau
tiečių gyvena Marąuette Parke
ir jos apylinkėse, koncerto ruoša
„Seklyčioje" buvo sutikta su
džiaugsmu. Jau nuo pietų žmo
nės rinkosi į „Seklyčią", kad
gautų geresnes vietas. Nenuo
stabu, kad dar prieš koncerto
pradžią salė buvo užpildyta ir
vėliau atėję turėjo pasitenkinti
stovima vieta.
Dovana mamai, švenčiančiai
Partizanų „Girių aido" kon
80-tąjį gimtadienį, — 80 lietu certo pravedėjus pristatė Lietu
viškų knygų, įsigytų „Draugo" vos Partizanų globos fondo
knygyne už 335 dol.! Tačiau sū (L.P.G.F.) pirmininkas inž. Leo
nus, suteikęs savo mamytei nas Maskaliūnas. Jis taip pat pa
tokią prasmingą dovaną, yra la aiškino gausiai publikai šio fon
bai kuklus ir prašė pavardės ne do tikslus, išvardijo komiteto na
skelbti. Mes esame dėkingi jam rius. Jis dėkojo visiems aukoto
ir už 65 dol. auką, papildomai jams, pajėgusiems suaukoti per
paliktą dienraščiui.
70,000 dolerių, palyginti per
gan trumpą laiką, ir juos iš
Rašytojas Jurgis J a n k u s ,
dalino partizanams-tremtiatvykęs iš Redford, Michigan,
niams, kovojusiems dėl Lietuvos
pradžiugino Čikagos ir prie
laisvės. Jis pabrėžė, kad aukos
miesčių lietuvius, gausiai susi
dalinamos tik tiems, kurie atsa
rinkusius su juo praleisti va
ko į reikalaujamus klausimus ir
landėlę sekmadienį, lapkričio 3
prideda nuotrauką. Kvietė visus
d., Pasaulio lietuvių centro di
remti Partizanams globoti
džiojoje salėje. Popietę su šiuo
fondą.
mūsų garsiuoju kūrėju rengė ir
Prieš pradedant koncertą, O.
mums visiems padovanojo PLC
Lukienė,
Gaigalienė ir S. Plerenginių komitetas, vado
nienė
prisegė
po gvazdiką „Gi
vaujamas Bronės Nainienės.
rių
aido"
dainininkams
ir Ma
Ypač džiaugiamės, kad rašyt. J.
rijai
Remienei,
Birutei
Jasai
Jankus pirmadienį, lapkričio 4
d., prieš išvykdamas namo, apsi tienei bei Faustui Stroliai, kuris
lankė „Draugo" redakcijoje ir parašė muziką partizanų dainai
susipažino su šio vienintelio „Gegutėlė". Gėlė buvo prisegta
lietuviško dienraščio, leidžiamo, ir Čikagoje gyvenančiam parti
personalu bei darbuotojais. Jį zanui Povilui Vaičekauskui.
Kiekvienas „Girių aido" na
atlydėjo žurn. Juozas Žygas, o
rys
buvo pristatytas, nurodant
atvykusį į Lemontą maloniai
jo
partizanavimo
bei trėmimo
globojo dail. Magdalena Stankū
vietą. Ypač įstrigo mintin An
nienė.
tano Lukšos, legendarinio parti
Vilija Bogutaitė dalyvauja zano „Daumanto" brolio,
studentų ateitininkų Meno ir pasakojimas. Prieš išeinant
kūrybos vakare, kuris įvyksta partizanauti, jis buvo Žaslių
šeštadienį, lapkričio 9 d. 7:30 gimnazijos direktorius. Iš
v.v. Pasauio lietuvių centro penkių brolių, *is tik vienas iš
galerijoje Lemonte.
liko gyvas, atkentėjęs vergiją
Sibire,
o kiti broliai žuvo kovose
Haris Subačius dalyvauja
dėl
Lietuvos
laisvės.
studentų ateitininkų Meno ir
Klausantis
jų išgyventų
kūrybos vakare, kuris įvyksta
kančių
ir
pasiaukojimo,
visi
šeštadienį, lapkričio 9 d. 7:30
dalyviai
jautė,
kad
čia
yra
tau
v.v. Pasaulio lietuvių centro
riausi Lietuvos sūnūs. Jų
galerijoje Lemonte.
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Prašau prenumeratos užsakymą su čekiu siųsti:
Draugas
4545 W 63rd Street
Chicago, IL 60629

LIETUVOS PARTIZANŲ
KONCERTAS „SEKLYČIOJE"

Liana JokubauskaiU, „Žiburėlio" auklėtinė

Nuotr Lydoa Budriene*

dainos, išgyvenimai kovos
lauke, kankinimai ir kančios
vergų stovyklose, daugeliui
klausytojų iššaukė ašaras. Kon
certo pasisekimui daug prisidėjo
Vinco Kuprio, Lietuvos valsty
bės operos solisto, dalyvavimas
„Girių aido" penketuke.
Klausantis koncerto, matėme,
kad jų vadovas Antanas Paula
vičius įdėjo daug darbo, beruo
šiant dainininkus. Dainuo
jančius visada lydėdavo Vlado
Šiukštos akordeono garsai, tik
antroje koncerto dalyje, solistui
V. Kupriui akompanavo Ričar
das Šokas.
Katutėms nesibaigiant, daini
ninkai dar padainavo visų
mėgstamas dainas: „Mūsų
vėliava" ir "Ąžuolai žaliuos".
Reikia pabrėžti, kad šis did
vyrių koncertas, sužavėjo visus.
L.P.G. fondo pirmininkas L.
Maskaliūnas dėkojo Birutei Ja
saitienei, Socialinio skyriaus
vedėjai už sudarymą sąlygų
„Seklyčioje" suruošti laisvės ko
votojų dainų koncertą. Dėkojo
taip pat „Girių aido" koncerto
atlikėjams: Vincentui Kupriui
tremtiniui, Lietuvos valstybės
operos solistui, Antanui Paula
vičiui — meno vadovui, Vytau
tui Balsiui („Uosis" — parti
zanas), Antanui Lukšai („Arū
nas" — partizanas), Antanui
Šiukštai, akordeonistui — poli
tiniam kaliniui už parodytą
meilę tėvynei, partizaninėm
dainom ir nuvedimą mūsų į tuos
klaikius laikus, kai okupantas
su parsidavėliais žudė geriau
sius Lietuvos sūnus ir dukteris.
Solistas Kuprys visų koncer
to asmenų vardu įteikė po
knygą L.P.G. fondo valdybos
nariams, F. Stroliai ir Onai
Rusėnienei už globojimą Anta
no Paulavičiaus.

x TRANSPAK
praneša:
„Nuo š.m. gruodžio 2 d. mūsų
įstaiga persikelia i DRAUGO
patalpas. Šiuo metu tūks
tančiui Lietuvos gyventojų
tenka 0.44 mobiliojo telefono,
Estijos — 2.17, o Latvijos — 0.6,
Estijoje yra 48 tūkstančiai mo
biliojo telefono ryšio abonentų,
Latvijoje — 22.5 tūkstančio, o
Lietuvoje — 36,6 tūkstančio".
Pinigai, s i u n t i n i a i ir ko*
inercinės siuntos i Lietuvą.
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 68 St., Chicago,
IL, tel. 312-436-7772.
(sk)

„Seklyčios" popiečių lanky
tojai ilgai atsimins šį nuostabų
koncertą, kuris primins visiems,
kad laisvė apginama tik gynėjų
krauju. Po koncerto, L.P.G fon
dui buvo gauta 320 dol. aukų.
Ant. Paužuolis
Daugybe pirmųjų prizų lai
mėjusi tarptautiniuose pianistų
konkursuose Mūza Rubacky
t ė , išgirta kritikų už jos
muzikalumą, virtuoziškumą ir
jausmingumą, lapkričio 10 d.
koncerte, Jaunimo centre skam
bins Bach, Chaconne, Beetho
veno „Appassionata" sonatą,
tris Čiurlionio etiudus ir penkis
Liszt etiudus. Koncertas
prasidės punktualiai 3 v. p.p.
Prašome nesivėluoti.
x William Unakis, Morton,
IL, atsiuntė ir vėl $100 Lievos našlaičių vargą sumažinti.
Edward George Marshall ii
Yardley PA atsiuntė f 180 našlaičio metini paramos mo
kesti. Geriesiems aukotojams
dėkojame! „Lietuvos Našlaičiu
globos" komatetaa, 2711W. 71
St., Chicago, n HMM.
(sk)

