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Brazauskas tikisi
Ispanijos paramos

Seimo komitetai išsirinko
vadovybe.
Vilnius, gruodžio 2 d. (BNS)
— Pirmadieni posėdžiavę naujo
jo Seimo komitetai išsirinko
savo vadovybe, kuri antradieni
bus tvirtinama parlamento po
sėdyje.
14 narių turinčio Seimo Užsie
nio reikalų pirmininku isnnkts
konservatorius Mečys Laurin
kus, pavaduotoju — socialdemo
kratas Rimantas Dagys.
14 narių Nacionalinio saugu
mo komiteto pirmininku išrink
tas konservatorius Algirdas
Katkus, pavaduotoju — krikš
čionis demokratas Algis Kašėta,
dar vieno 14-os narių Teisės ir
teisėtvarkos komiteto pirmi
ninku išrinktas konservatorius
Stasys Stačiokas. Šio komiteto
pavaduotojo rinkimai atidėti iki
trečiadienio.
Didžiausiam Seime Ekonomi
kos komitetui, kuriame yra 16
narių, vadovaus krikščionis
demokratas Albertas Šimėnas,
o pavaduotoju bus konserva
torius Simas Petrikis.
11 narių Finansų ir Biudžeto
komiteto pirmininke išrinkta
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L i s a b o n a , gruodžio 2 d.
(BNS) — Prezidentas Algirdas
B r a z a u s k a s pareiškė viltį, kad
Ispanija p a r e m s Lietuvos siekį
įsijungiant į Europos Sąjungą ir
NATO.
Pirmadienį Lisabonoje susiti
kęs su Ispanijos premjeru Jose
Maria Aznar, A. Brazauskas
pabrėžė, kad Lietuva neatsineš
į Europos ir transatlantines or
ganizacijas, „problemų kraičio" —
valstybėje padėtis yra rami ir
pastovi, palaikomi geri santy
kiai su kaimynais.
Lietuvos ir Ispanijos vadovai,
susitikę ESBO šalių viršūnių
konferencijoje, r e i š k ė susi
domėjimą plėtoti dvišalius san
tykius, pranešė Lietuvos dele
gacijos nariai. J. Aznar pareiškė
viltį, kad šias pastangas vaini
kuos Ispanijos karaliaus vizitas
į Lietuvą, kuris gali įvykti
kitais metais.

konservatorė Elvyra Kunevičie
nė, pavaduotoju — Centro są
jungos frakcijos narys Kęstutis
Glaveckas.
10 narių turinčio Kaimo rei
kalų komiteto pirmininku iš
rinktas konservatorius Vacio
vas Lapė, pavaduotoju — Vals
tiečių partijos p i r m i n i n k a s
Albinas Vaižmužis.
Devyni Socialinių reikalų ir
darbo komiteto nariai savo
pirmininke išsirinko konser
vatorę Birutę Visokavičienę, o
pavaduotoju — krikščionį demo
kratą Julių Beinortą.
Žmogaus ir piliečio teisių bei
tautybių reikalų komiteto,
kuriame dirbs 8 Seimo nariai,
pirmininku išrinktas konser
vatorius Emanuelis Zingeris,
pavaduotoju — LDDP frakcijos
narys Algirdas Salamakinas.
Mažiausio Seime — 7 narių
Gamtos apsaugos komiteto pir
mininku išrinktas konservato
rius Alfonsas Vaišnoras, pava
duotoju — Centro sąjungos frak
cijos narys Algirdas Čaplikas.

Trumpai

Lapkričio 19 d. Atsistatydino septintoji Lietuvon vyriausybė. Po dviejų dienų
buvo atverstas naujas parlamentines tradicijos brandos pu^apis, Tėvynės
sąjungos (Lietuvos konservatorių) pirmininkui Vytautui Landsbergiui ir
Krikščionių demokratų partijos vadovui Algirdui Saudargui pasirašius,
koalicijos sutarti.
Petro Libekio nuotraukose: (viršutinėje) Lietuvos prezidentui Algirdui
Brazauskui vyriausybės atsistatydinimo raštą įteikia ministras pirmininkas
t y m a s naftos t e l k i n i o ra (dešinėje) Mindaugas Stankevičius; (apatinėje nuotr.)Vytautas Landsbergis
jone yra būtina sąlyga jo naudo ir Algirdas Saudargas (dešinėje) pasirašo koalicijos sutartį.
jimui pagal Latvijos sutartį su
„Amoco" ir OPAB. Būtent todėl
Latvija aiškina siekianti, kad,
nustatant sieną s u Lietuva,
telkinys liktų joe pusėje, ir
Vilnius, gruodžio 2 d. (BNS) naujas veiksnys regione — auto
mainais siūlo perpus dalintis su
—
Seimo pirmininkas Vytautas kratinė Baltarusija", sakė V.
Lietuva būsimąjį pelną.
Landsbergis mano, kad Lietu Landsbergis, atkreipdamas dė
Kaip skelbta, Vilnius skep voje reikia suvienyti užsienio mesį j prezidento Aleksandr Lutiškai įvertino tokį pasiūlymą, politiką ir, pirmiausia, NATO kašenko atstovo teiginius, jog
laikydamasis nuomonės, kad plėtimo atžvilgiu. Reikia nuo Baltarusijai netaikytinos euro
pirmiausia turi būti nustatyta seklumo, mažiau dviprasmybių, pinės demokratijos nuostatos,
siena ir tik po to reikėtų dalin ir „ateina laikas dėl kai kurių nes vienvaldystė Baltarusijoje
tis, kas ir kam priklauso.
dalykų s u s i t a r t i " , sakė V. yra įprastas dalykas.
Pasak Lietuvos diplomatų, Landsbergis pirmadieni spau
V. Landsbergio nuomone, ga
Latvija t o k i a i s s i ū l y m a i s dos konferencijoje.
lima numatyti, kad Baltarusija
Jis pasiūlė atsisakyti mito gali būti panaudota politiniam
mėgina „padailinti" vadinamojo
„Maišiagalos memorandumo" apie tariamai naujas skiria spaudimui, stabdant NATO plė
variantą, pagal kurį Lietuvos ir mąsias linijas Europoje. Reikėtų timą. „Ji gali būti panaudota
Latvįjos jūros siena eitų pietiniu vengti pastabų, sakė V. Lands net stabdyti Lenkijos priėmimą
spėjamo naftos telkinio pakraš bergis, „kaip kai kurie laik į NATO. Pamatysime, a r taip
čiu ir priskirtų jį Latvijos raščiai rašo, jog negerai bus, neatsitiks, sprendžiant apie pir
jeigu atsiras naujos įtakos mosios Vidurio Europos valsty
ekonominei zonai.
ribos". Paviršutiniškai tai gali bių grupės būsimą narystę",
nuskambėti įtikinamai, tačiau sakė Seimo pirmininkas.
pamąsčius, galima lengvai at
Lietuvos reakciją į įvykius
sakyti, kad tuomet pasisakoma Baltarusijoje parlamento vado
„už senas įtakos ribas arba
giau, nei formalų svarstymą ir senas skiriamąsias linijas, egzis vas linkęs derinti su preziden
turėtų būti atsižvelgiama, jei tuojančias tarp NATO valstybių tu Algirdu Brazausku ir palauk
komitetas prieštarautų kokiam ir ne NATO valstybių", sakė V. ti, pirmiausia, Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo (ESBO)
nors paskyrimui.
Landsbergis.
konferencijos Lisabonoje pabai
Jis pabrėžė, kad Lietuvoje gos, kur gali įvykti Lietuvos ir
Komitetas t a i p p a t tikisi
dažniau susitikinėti su Lietuvos būtina geriau susikalbėti, tiek Baltarusijos prezidentų susiti
diplomatais ir gauti daugiau siekiant geresnių santykių su kimas.
informacijos apie ambasadų Rusija, tiek su bendraminčiais
„Reikia bendros politikos",
Europos Sąjungoje bei NATO.
darbą.
sakė
V. Landsbergis, pastebėjęs,
Seimo pirmininkas taip pat
Pirmadienio posėdyje UR ko
kad
Seimas
kol kas nenumato
mitetas pradėjo formuoti Seimo pareiškė susirūpinimą dėl pa priimti kokio nors dokumento.
delegacijos tarptautinėse orga dėties Baltarusijoje. „Atsirado
nizacijose. Lietuvos parlamen
tas turi suburti delegacijos ke
turiose organizacijose — Euro
pos Tarybos Parlamentinėje
Asamblėjoje, ESBO Asamblėjo
je, Šiaurės Atlanto Asamblėjoje
bei Baltijos Asamblėjoje.
Vilnius, gruodžio 2 d. (BNS)
Dėl tokio susitikimo derybi
Užsienio reikalų komitetas — Lietuvos ir Rusijos sienų de ninkai susitarė Maskvoje per
taip pat pradės ruoštis pavasarį rybininkų vadovai tris dienas pirmąjį derybų ratą lapkri
numatomam Seimo Jungtinio d r a u g e t i k r i n s ginčijamus čio viduryje, kurį abi pusės api
komiteto sukūrimui, kuris bus valstybių sienos ruožus per būdino kaip ypač naudingą.
sudaromas tuomet, kai visos Vištyčio ežerą ir Nemuno žiotis.
Per derybas, kurios vyksta jau
Europos Sąjungos šalys ratifi
Antradienį susitiksiantys Lie 1 metai. Lietuva ir Rusija
kuos Sąjungos sutartį su Lie tuvos URM sekretorius Riman
suderino 90 proc. sausumos sie
tuva. Šis komitetas pasak M. tas Šidlauskas ir Rusijos am
nos linijos, tačiau iki šiol
Laurinkaus, taps derybų dėl basadorius ypatingiesiems pa
negalėjo susitarti dėl nedidelio
Lietuvos narystės Europos Są vedimams Aleksejus Obuchovas
jos ruožo per Vištyčio ežerą ir
jungoje delegacijos dalimi.
su specialistų grupėmis lanky Nemuno žiotis
Iš 15-os ES narių Sąjungos sis pasienio ruožuose Šilutės bei
Derybininką, numato, kad
sutarties su Lietuva dar nerati Vilkaviškio rajonuose, o Vil nuo susitarimo dėl sienos šalis
fikavo 6 valstybių parlamentai. niuje aptars išvykos įspūdžius. teskiria 2-3 delegacijų susiti-

Seimo pirmininkas ragina
sustiprinti užsienio politiką

Užsienio reikalų komitetas
suaktyvins darbą
Vilnius, gruodžio 2 d. (BNS)
— Pirmadienį išrinktas Seimo
Užsienio reikalų komiteto pir
mininkas Mečys Laurinkus no
ri, kad komitetas dirbtų inten
syviau, formuojant šalies už
sienio politiką. Reikia, kad
komiteto veikla nesibaigtų vien
sutarčių svarstymu. Jis taip pat
tikisi aktyvesnių parlamentinių
ryšių bei asmeninės komiteto
narių atsakomybės. Užsienio
reikalų komitetas sieks turėti
svaresne nuomonę, svarstant
diplomatinius paskyrimus. Pa
sak M. Laurinkaus, komiteto
nuomonė turėtų reikšti dau- Vyriausybė įsteigė Gene
ralinę miškų urėdiją prie Miškų
ūkio ministerijos. Generaliniu
miškų urėdu paskirtas Gintaras
Gibaa, iki šiol dirbęs Miškų ūkio
ministerijos sekretoriumi. Nau
joji institucija valdys valstybi
nius miškus, organizuos jų at
kūrimą, priežiūrą, apsaugą bei
miško išteklių naudojimą. As
meniškai už šią veiklą atsakin
gas generalinis miškų urėdas.
Lietuvoje miškai užima apie 28
proc. visos teritorijos ir sudaro
1,804,000 ha plotą. Vyrauja pu
lynai.

Lietuvos

(Remiantis DPA, BNS, INTERFAX,
IT AR TASS, ELTOS pranešimais)

Lietuva negalės naudotis
naftos telkiniu, nenustačius
sienos su Rusija
Vilnius, gruodžio 2 d. (BNS)
— Latvija nori pradėti kontro
liuoti naftos telkinį nesutartos
priklausomybės jūroje, k a d
nenustatyta Lietuvos ir Rusijos
jūros siena nesutrukdytų jo nau
dojimo.
Pirmadieni dienraštyje „Lie
tuvos rytas" paskelbtame inter
viu Latvijos ministras pirminin
kas Andris Škelė paaiškina am
bicijas kontroliuoti nepasida
lintą telkinį tuo, kad Lietuvos
ir Rusijos ginčas dėl jūros
sienos neleistų pradėti jo varto
jimo darbų.
„Kol Lietuvos ir Rusijos jūros
siena aiškiai n e n u s t a t y t a ,
sutartis su 'Amoco' ir OPAB
paprasčiausiai neįsigaliotų...,
jeigu pagal Lietuvos ir Latvijos
sutartį leidžiama zona arba naf
tos dėmė atsidurtų Lietuvos pu
sėje", teigia A. Škelė.
Kaip žinoma, sienų nusta

iš

Lietuvos-Rusijos
derybininkai tikrins
pasienio teritoriją

— L a b a i g e r a i s a v o gyveni
mo sąlygas Lietuvoje vertina tik
0.7 iš 100 samdomų darbininkų
bei vienišų asmenų ir 1 iš 100
verslininkų. Maždaug pusė gy
ventojų savo gyvenimo sąlygas
vertina vidutiniškai, praneša
Elta, remdamasi Lietuvos sta
tistikos departamento duomeni
mis. Norėdamas patenkinti na
m ų ūkio b ū t i n u s poreikius, vie
n a s p e n s i n i n k a s , jo p a t i e s
nuomone, t u r ė t ų gauti 470 litų
per mėnesį, kiekvienas versli
ninko šeimos narys — 774 litus,
ūkininko — 531 litų.
— Konservatoriai ir L D D P
paskelbė, kiek lesų buvo išleista
rinkiminei agitacijai. Konserva
toriai išleido 651,779 iš rėmėjų
g a u t u s litus, sutaupiusi 3,060
litų. LDDP išleido visą iš rėmėjų
gautą sumą — 654,902 Lt.
— Aviacąjos a k c i n ė bendro
vė „ L i e t u v a " pradeda regulia
r i u s lėktuvų skrydžius į centri
nės Danijos aerodromą Bilundą.
Lėktuvas „Jak-40" maršrutu
Kaunas-Palanga Bilundas ir Bilundas Palanga-Kaunas skrai
dins keleivius pirmadieniais ir
ketvirtadieniais.

Lietuvoje mirė
Dainius Trinkūnas
V i l n i u s , gruodžio 2 d. (BNS)
— Šeštadienį, eidamas 66-uosius
metus, Vilniuje mirė Lietuvos
vyriausybės patarėjas švietimo,
mokslo, kultūros ir sporto rei
kalais, pianistas, docentas Dai
nius T r i n k ū n a s .
1931 m. liepos 25 d. gimęs
Š i a u l i u o s e , 1955 m. baigė
Lietuvos konservatoriją, 1958
m. — Leningrado konservatori
jos aspirantūrą. 1960 m. Lietu
voje įkūrė Čiurlionio meno mo
kyklą, k u r i a i 10 metų pats va
dovavo. 1970-1973 m. buvo Lie
tuvos Filharmonijos direkto
riumi.
1973-1988 m. D. Trinkūnas,
dirbdamas Lietuvos kultūros
ministro pavaduotoju, vėliau —
m i n i s t r u , buvo veiklus ir
s u m a n u s organizatorius, rėmė
respublikines dainų ir šokių
šventes, jo asmenybė didžia
dalimi lėmė Lietuvos kultūros
plėtrą.
Velionis Dainius Trinkūnas
bus laidojamas antradienį
Vilniaus Antakalnio kapinėse.
kimai i r jis gali būti paruoštas
pasirašymui kitų metų pirmąjį
ketvirtį.

Pasaulio

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX, ITAR-TASS,
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)
Tokijas. JAV ir Japonija pir
madienį išsprendė ginčą dėl
JAV karinių bazių, susitarda
mos sumažinti amerikiečių pa
jėgas Okinavoje ir paskelbdamos planus apie plaukiojančią
sraigtasparnių baze. Susitari
mą, apie kurį pranešė Japonijos
URM, Tokijuje pasirašė JAV
gynybos sekretorius William
Perry bei kiti aukšti J A V ir
Japonijos pareigūnai. Pagal
susitarimą, JAV grąžins vieną
penktadalį dabar amerikiečių
kareivių naudojamo 23,000
hektarų ploto Okinavos saloje ir
uždarys dalį arba visus iš 11 ten
esančių objektų.

T a l i n a s . Pirmadieni Estijos
parlamente prisiekė 5 nauji mi
nistrai, kurie užėmė iš vyriau
sybės pasitraukusių Reformų
partijai atstovavusių ministrų
postus. Estijos premjeras Tiit
Vahi užtikrino, kad naujoji
vyriausybė laikysis ankstesnės
politikos.

M a s k v a . Rusijos ministras
pirmininkas Viktor Černomyrdin prieš išvykdamas j ESBO
pasitarimą, sekmadienį d a r
kartą pakartojo, kad Rusija
nepritaria NATO plėtimosi
planams. J i s pripažino, kad
Rusija neturi teisės t a i už
drausti, tačiau pažymėjo, jog
Kišiniovas. Moldovos prezi kitos šalys turi skaitytis su
dentu išrinktas kairiųjų kandi Rusijos nuomone.
datas Petru Lučinski. Remian
tis pirminiais Moldovos centri
L i s a b o n a . Europos saugumo
nės rinkimų komisijos rezulta
tais, sekmadienį vykusiame an ir bendradarbiavimo organizaci
trajame prezidento rinkimų rate jos aukščiausiojo lygio susi
šalies parlamento pirmininkas tikime Lisabonoje JAV vicepre
P. Lučinski surinko 5 3 proc. zidentas Al Gore pirmadienį pa
balsų. Už M. Snegurą, vadova reiškė, kad NATO plėtimas
vusį Moldovai nuo nepriklauso nekelia grėsmės Rusijai a r bet
mybės paskelbimo 1991 m., bal kuriai kitai valstybei ir tai
padės sustiprinti viso žemyno
savo 47 proc. rinkėjų.
saugumą.

Kalkuta. Motina Teresė pir
madienį jaučiasi geriau, tačiau
jos būklė po operacijos vis dar
pavojinga, pranešė vienuolės vy
riausiasis gydytojas. 86 metų
Romos katalikų vienuolei penk
tadienį buvo padaryta vainiki
nių arterijų operacija, kurios
metu pašalinti trombai.

Praha. Čekijos prezidentui
Vaclav Havel pirmadienį buvo
atlikta plaučių operacija, kurios
metu — pašalintas nedidelis
auglys ir pusė dešiniojo plaučio,
tačiau gydytojai mano, kad į
darbą jis galės sugrįžti tik po
Naujųjų metų.

Varšuvos vaivadijos proku
r a t ū r a pradėjo tirti kaltinimus
buvusiam prezidentui Lech Walęsa, esą jis neteisėtai laikė
Valstybės apsaugos biuro s l a p
t a s bylas, kuriose buvo medžia
ga apie jį patį. Pripažinus kaltu,
buvęs prezidentas gali būti nu
teistas 3-5 metais laisvės atėmi
mu. Pats Walęsa kaltinimus
vertina kaip provokaciją.

Talinas. Estijoje gyvenan
tiems užsieniečiams, kuriems
nuspręsta suteikti teisę likti
gyventi šalyje, nebus trukdoma
vykti į Rusiją bei grįžti į Estiją
su buvusiais sovietiniais pasais.
„Raudonaisiais" pasais užsie
niečiai galės naudotis tol, kol
gaus užsieniečio pasus, arba
šalies, kurios piliečiais yra, do
kumentus.

Seimas sudarė Ekonominių
nusikaltimų tyrimo komisiją
Vilnius, lapkričio 26 d. (BNS)
— Lietuvos parlamentas su
darė Seimo ekonominių nusi
kaltimų komisiją. Už nuta
rimą sudaryti komisiją iš aštuo
nių narių, kurių keturi atsto
vaus konservatorių frakcijai, o
kiti - KDP, Centro, SDP ir
LDDP frakcijoms, balsavo 102
Seimo nariai. Susilaikė 8 parla
mentarai.
Komisijos pirmininku patvir
tintas 55 metų amžiaus konser
vatorių frakcijos narys Sigitas
Slavickas. Pastaruoju metu jis
dirbo Valstybės kontrolės siste
moje — iki 1993 m. Marijampo
lės, o dabar — Alytaus skyriuje
kontrolieriumi.
Ekonominių nusikaltimų tyri
mo komisijos nariais paskirti
konservatoriai Raimundas Ra
jeckas, Juozas Listavičius, Algi
m a n t a s Sėjūnas, krikščionis
demokratas Ignacas Uždavinys,
socialdemokratas Rimantas Da
gys, Centro sąjungos frakcijos
seniūnas Egidijus Bičkauskas ir
LDDP frakcijos narys Mindau
gas Stankevičius.
Šios komisijos nariais taip pat
buvo pasisiūlę nepriklausomas
Seimo narys Audrius Butkevi
čius ir Jungtinės frakcijos narys
Stanislovas Buškevičius. Tačiau
Seimas nepadidino komisijos
narių skaičiaus, o pagal propor
ciją, atstovavimą Seime vietas
i

komisijoje gavusios mažumos
frakcijos nesutiko atsisakyti
savo atstovavimo komisijoje.
Projektą teikęs Seimo vicepir
mininkas Andrius Kubilius
užsiminė, kad konservatoriai
galvoja apie gana laikiną šios
komisijos darbą. Pasak jo, komi
sija turi perimti dokumentus iš
ankstesniojo Seimo komisijos,
kuriai vadovavo LDDP narys
Vytautas Juškus.
A. Kubilius tikisi, kad pradė
jus normaliai veikti numato
moms įkurti teisėtvarkos in
stitucijoms, išsprendus pro
jektuojamo nacionalinio tyrimų
biuro ateitį, „galima pagalvoti
ir apie šios komisijos tolesnį rei
kalingumą".
LDDP daugumos buvusiaja
me Seime įkurta Ekonominių
nusikaltimų tyrimo komisija
nebuvo vertinama tuometinės
opozicijos. Konservatorių vado
vai ją vadino „nusikaltimų slė
pimo komisija".
KALENDORIUS
G r u o d ž i o 3 d.: Šv. Pranciš
kus Ksaveras, kunigas (15061552); Vingra, Girutis, Lapūnė.
Gruodžio 4 d.: Šv. Jonas Da
maskietis, Bažnyčios mokytojas
(mirė apie 750 m.y, Barbora,
Žvaigždikis, Vainotas. 1905 m.
prasidėjo Didysis V i l n i a u s
Seimas, kuriam pirmininkavo
dr. Jonas Basanavičius.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
NUOSTABAUS VAISTO
VAISTINĖ
JONAS ADOMAVIČIUS,M.D.
Lipinukuose e s t r o g e n a s ,
Per burną imamas estorgenas
palengvina menopauzės sukel
tus negerumus ir saugo nuo
kaulų suminkštėjimo, bet reikia
per burną imamų to hormono
didelių dozių, idant atsirastų
moters kraujyje priešmenopauzinis estradiolio kiekis. Jo
didelis kiekis padidina įvairių
kepenyse esamų baltymų kiek;.
Kai kurie jų yra gėrybiniai
(padidėjęs gerojo cholestero
lio-HDL kiekis), bet kiti dėl to
atsirandą kepenyse pakitimai
yra žalingi, kaip padidintas
kraujospūdis, tulžies pūslėje
akmenys ir kraujo krešuliai
kraujagyslėse.
Ant odos lipinukuose esąs
estradiolis išvengia jo pakitimo
kepenyse ir kitokių pakitimų
kūne (kaip krešėjimo, lipopro
teinų, cortsolinių ir thyroxininių globolinų kaitos).
Ant odos estradiolio lipinukai
yra patogesni moteriai nei riji
mas tablečių, todėl jos klusniau
taip gydosi. O lipinukuose esąs
estradiolis yra lygiai veiklus,
kaip ir tabletėse per burną ima
mas estrogenas, šalinant me
nopauzės negerumus ir užlai
kant kaulų stiprumą juo vienu
ar kartu imant dar ir progestogeną.
Toks tuo hormonu per odą
gydymas talkina ir širdies
kraujagyslėms: gausina gerąjį
(HDL) cholesterolį.
Vienas dalykas su tais to hor
mono lipiniukais yra netikrastai dar kliniškai neištirta tokio
gydymosi įtaka širdies krauja
gyslių ligos galutinėms pasė
koms: sergamumui ir mirtingu
mui.

du mikrogramus ir sekė tų beždžionių kaulų vystymąsi iki kol
jų veislingumas subrendo, kas
būdavo po 34 ar 45 jų amžiaus
mėnesių. Toks beždžionių am
žius atitinka nuo dešimties iki
šešiolikos metų mergaičių
amžių.
Tyrinėtojai pastebėjo, kad su
maistu mažai cinko gavusių
beždžionių kaulai lėčiau augo,
brendimas buvo lėtesnis ir kau
lų masės buvo mažesnė už tas
Arkikatedra Vilniuje.
Nuotr. J o n o U r b o n o
beždžiones, kurioms netruko
cinko maiste.
Tyrimai atlikti su beždžionė
KAUNE PAŠVENTINTA
mis yra paskelbti dabartinėje
BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
PRANCIŠKONU ŠV.
mediciniškoje spaudoje („The
JURGIO
KOPLYČIA
PASAULYJE
American Journal of Clinical
Nutrition", 1996.6.4).
Rugsėjo 4 dieną Kaune iškilKalifornijos universitete, V I L N I A U S J Ė Z U I T U VYSK. P. BALTAKIO, OFM, m i n g a i pašventinta pranciškoVIEŠNAGĖ ARGENTINOJE nų Šv. Jurgio koplyčia ir alto
Davis vietovėje, dirbanti pro
GIMNAZIJOJE
fesorė Mari S. Goub,Ph.D. tvir
rius. Šventinimo apeigas atliko
Š.m. vasario 9 d. Argentinon Kauno arkivyskupas Sigitas
tina, kad bręstančių mergaičių
kaulų masės padidėjimas tiesio
1996 m. rugsėjo 14 d. grupė atvyko vysk. Paulius Baltakis Tamkevičius, o šv. Mišias
giai rišasi su kaulų suminkštė Vilniaus Jėzuitų gimnazijos kartu su prelatu Leonu Paške drauge su juo koncelebravo pro
jimo išvengimu jų vėlesniame moksleivių ir mokytojų daly vičium aplankyti lietuvių. vincijolo delegatas Lietuvoje
amžiuje. Todėl maistas turi būti vavo didžiuosiuose Švč. Mer Svečiai apsistojo Aušros Vartų k u n . Sigitas Jurčys-tėvas
gausus cinku. Jo daug mūsų gelės Marijos Gimimo atlai klebonijoje pas tėvus marijonus. Benediktas OFM, daug kunigų
kasdieniniame maiste, pvz.: duose Šiluvoje — tądien buvo Vasario 11 d. (sekmadienį) iš Lietuvos ir užsienio. Per
mielės, kviečių daigai, saulė meldžiamasi mokinių ir moky vysk. P. Baltakis, kartu su prel. pamokslą
arkivyskupas
grąžų sėklos, kvietiniai javai- tojų intencija. Kelionės įspū Leonu ir kun. Augustinu Steig- pastebėjo, kad prieš keletą metų
niai (whaet bran) ir žalių lapų džiais dalinasi gimnazijos vilu aukojo Mišias Aušros kai kas dar abejojo dėl mažųjų
daržovės.
moksleivės Erika Leonaitė ir Vartų bažnyčioje Lietuvos broliu likimo ir įsikūrimo šioje
Nepriklausomybės šventės pro vietoje. Šiandien
Profesorė, Janet C. King, Gabrielė Liniauskaitė.
esame
P h D . , dirbanti kitame Kalifor
Kelionė rudenį — kas gali būti ga. Giedojo Šv. Cecilijos choras, liudininkai, kaip mažieji broliai,
nijos universitete, Berkeley vie nuostabiau? Tai laikas, kai žmo dalyvavo gausi lietuvių minia, skleisdami Dievo žodį ir lydimi
tovėje, tvirtino, jog su beždžio gus ieško vietos apmąstymams prie altoriaus garbės sargybą Viešpaties dvasios, čia leidžia
nėmis atlikti tyrimai aiškiau prieš ilgą begyvį žiemos metą. ėjo su vėliavomis SLA jau šaknis, sakė ganytojas. Esame
siai rodo, kad per trumpą bren O ir gamta po truputį pradeda nimas, skaitinius atliko: V. Sur- pavargę nuo „didelių" žmonių,
dimo laikotarpį cinko trūkumas žilti auksingomis spalvomis. vilienė ir E. Ožinakienė, pa kurių visur daug. Bėda, kai
maiste sutrikdo kaulų augimą. Kaip tik tokiu metu 1608 m. mokslą pasakė vysk. Paulius, žmogus „didelis", ir Dievo
Tada pensijinio amžiaus sulau Šiluvoje ganantiems bandą pabrėždamas maldos svarbą dėl palaima, kai jis „mažas", tvir
kusių moterų kaulai suminkš piemenėliams apsireiškė švč. atsinaujinimo.
tino ganytojas.
tėja ir atsiranda pavojus kaulų Mergelė Marija. Sakoma, jog tai
Pamaldos buvo užbaigtos prie
Per šv. Mišias giedojo Vytauto
lūžiams.
buvęs pirmasis Marijos apsireiš kryžiaus sodelyje, kur ALOS Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į
Kad tokios nelaimės išvengtu kimas Europoje.
Tarybos pirm. Julius Mičiudas Dangų bažnyčios jaunimo cho
mėte, reikia su maistu gauti
Trokšdami savo akimis išvys prisiminė žuvusius dėl Lietuvos ras „Ugnies vaikai". Šventini
gausiai cinko visiems, ypač be ti vietas, kur vyko šie paslap laisvės, o klebonas kun. Aug. mo iškilmėse taip pat dalyvavo
ATSAKYMAS I KLAUSIMA regulų moterims. Daug cinko tingi dalykai, ankstyvą apsimie Steigvilas sukalbėjo maldą. Da koplyčios atstatymo architektė
yra raudonoje mėsoje, bet ji gojusį rytmetį išsiruošėm į ke lyviai pamažu rinkosi į parapi A. Prikockienė, atstatymo dar
Klausimas. Gerb. Daktare, nevalgytina, nes kenkia širdžiai
lionę. Šiluva mus pasitiko į jos salonėlį, kur kartu su sve bus vykdžiusios Bernardinų vie
per televiziją išgirdau ameri ir smegenims, didina sklerozę.
atlaidus susirinkusių žmonių čiais turėjo progos pasikalbėti ir nuolyno individualios įmonės
kiečio daktaro pranešimą apie Todėl cinką valgykime su aukš
direktorius P. Kamavičius,
klegesiu. Apsireiškimo vietoje atsigaivinti.
mineralo cinko gerą veiklą, gi čiau minėtu maistu. O visi ir
pastatyta koplyčia buvo pilnu
Vidudienį Argentinos Lietu miesto visuomenė. Šv. Mišios
nantis nuo širdies atakos ir visos vengdami ne tik minkštų
tėlė žmonių. Šurmulys, giesmės, vių susivienijimas suruošė asa- koplyčioje bus aukojamos kas
paralyžiaus — „stroko". Daug kaulų, bet ir šalindamiesi nuo
maldos žodžiai — viskas liejosi do pietus, kurių metu Lietuvos dien 18 valandą.
ko nesupratau, nes angliškai ne sklerozės, nurykime kasdien po
į vientisą ūžesį.
BŽ, Nr. 17
garbės konsulas tarė žodį Lietu
viską „sugramuliuoju" Malonė vieną cinko sulfato 200 mg tab
Tytuvėnai
—
tai
tarsi
trokš
vos
Nepriklausomybės
atsta
kit kiek suprantamiau ir plačiau letę. Sėkmės.
tama ramybės vieta. Vienuo tymo svarbą ir pasveikino
apie cinko naudą parašyti.
MORALINIO NUOSMUKIO
lyno kiemelyje, pripildytame svečius. Vysk. Paulius Baltakis,
Mano mama ima jį nuo kojose
ŽENKLAS
— jos blauzdose, kiek tolėliau P A R O D O J E - PASAULIO skaisčios vidudienio saulės spin OFM, papasakojo savo įspūdžius
dulių, tvyrojo ramybė. Bažny iš kelionės po Rusiją ir Sibirą,
MEDICINOS PAŽANGA
paeinant, atsirandančių skaus
Pasak mons. Pierro Monnib,
čioje maldos ir susikaupimo tylą lankant ten išsibarsčiusius
mų — ir gerai dabar jaučiasi.
Rugsėjo 24 d. Vilniuje, „Litex- netikėtai nutraukė pasigirdęs lietuvius, bei palaimino stalą. vadovavusio Vatikano delegaci
Norėčiau sužinoti daugiau apie po" centre, atidaryta ketvirtoji
jai per rugpjūčio pabaigoje
angelų giedojimas. Bet ne, tai Salė prisipildė gausios lietuviš
cinko naudingą poveikį.
tarptautinė specializuota paro ne angelai, o tik keliauninkų kos publikos. Susivienijimo Stokholme vykusį Pasaulinį
kongresą dėl vaikų seksualinio
Atsakymas. Yra, kur nebus, da „BaltMedica, BaltFarma,
giesmė atsklido iš užu altoriaus pirm. Arnaldo Vezbickas
išnaudojimo, neseni skandalai
kada cinkas įeina į per 60 kūne BaltDent, BaltOptika". Ją su
esančio choro, kur kadaise, padėkojo garbės konsului Al
piktnaudžiavimo vaikais atvejai
esamų variklių-enzimų sudėtį. rengė Lietuvos parodų centras
atskirai nuo parapijiečių, mels gimantui Rastauskui už kalbą
„Litexpo" kartu su Vokietijos davosi ir giedodavo vienuoliai ir vysk. P. Baltakiui u i atsilan yra daugelio šalių moralinio
nuosmukio ženklas. Tarptauti
CINKAS SAUGO NE TIK firma
,,IEG-Solingen". Ši bernardinai. Iš choro galima kymą.
niame kongrese dalyvavo 1200
SIRDI IR SMEGENIS, BET paroda, anot firmos „IEG-Solin- patekti tiesiai į vienuolyną, dar
Savaitės bėgyje garbingi delegatų iš daugiau nei 110
IR KAULUS
gen" vadovo Norvilo Štratmano ne visai atgaivintą restaura
svečiai atsilankė S e n e l i ų šalių ir šimtai nevyriausybinių
(Stratman) priskiriama prie torių rankų. Dabar ten muzie
Štai kokia gera mediciniška pačių reikšmingiausių parodų, jus, kur galima išvysti ne tik židinyje ir „Birutės" draugijos organizacijų atstovų. Interviu
žinia visiems, o ypač moterims. rengiamų Baltijos valstybėse. gausybę knygų — maldaknygių namuose, palydėti klebono Aug. Vatikano radijui mons. MonJau seniai medicina žino, kad Parodos atidarymo juostelę bei vienuolyno rankraščių — bet Steigvilos ir Adomo Buros, nibas pareiškė, kad žmonija
neturėtų tikėtis, jog galės ir
mineralas cinkas gina žmogų perkirpo Lietuvos Respublikos ir žvakidžių, autentiškus vie Senelių židinio pirmininko.
toliau
žengti pasirinktu keliu,
nuo sklerozės daromos žalos šir ministras pirmininkas Min nuolio rūbus bei gyvenamąją
Svečiai nuvyko į Lųjano Mari
palikinėdama
monstriškus pėd
džiai ir smegenims. O dabar daugas Stankevičius.
jos šventovę, nuvežė Lietuvos
aplinką.
sakus.
Monnibas,
kuris yra
susekta, kad tas cinkas saugo
Parodos organizacinio komite
Pakeliui į Kryžių kalną užsu vėliavą, kuri bus patalpinta nuolatinis Šventojo Sosto stebė
kaulus nuo jų suminkštėjimo-os- to pirmininkas Lietuvos Sveika
koplyčioje.
Kelionėje
palydėjo
teoporozės, kuri, kaip ir skle tos apsaugos ministras Antanas kome į Šiaulius. Įspūdingai di jaunuolis Fabian Lopez. Lietu tojas prie Pasaulinės turizmo
rozė, daug pensininkų, ypač mo Vinkus pabrėžė, kad tokios pa džiulė Šv. Petro ir Povilo baž vių centras vasario 14 d. su organizacijos, priminė, kad JT
terų, labai išvargina ir net nu rodos teikia ir apčiuopiamą nau nyčia iškilo priešais mus save ruošė svečiams lietuvišką vaka generalinis susirinkimas jau
baltu bokštu. Viduje dėmesį pa
1989 metais priėmė konvenciją!
marina.
dą: dalis eksponuojamos apara traukė grakščios arkos: kai ku rienę, o po miestą pavažinėjo
dėl vaikų teisių, ir pridūrė: „Ne
tūros lieka Lietuvos gydymo rios driekėsi pažeme, kitos stie Enrikas Patejūnas, Lietuvių
visos valstybės taiko šias nor
BEŽDŽIONĖS TALKINA
įstaigose. Iš praėjusios parodos bėsi aukštyn.
centro vicepirm.
mas, kai kurios taikstosi su
ŽMOGUI
nupirkta 6 mln. dolerių vertės
Vasario 16-tą dieną svečiai su atmestinais nežmoniško verslo,
Netoli Šiaulių esantis Kryžių
eksponatų. Dabar, sakė minis kalnas — tarsi tikėjimo ir vilties Raul Stalioraičiu nuvyko į
kurio objektas yra vaikai, in
Su beždžionių patelėmis tras, gautas 12.7 mln. dolerių
kalva. Kryžių miške švelniai Lietuvos garbės konsulo Algi teresais". Pasak Vatikano
atlikti tyrimai rodo, kad ir kreditas, už kurį bus įsigyjama
šnarėjo kryžiai ir kryželiai, tar manto Rastausko būstinę, kur delegacijos vadovo, nedelsiant
jaunų mergaičių maiste suma medicinos technika iš šios paro
si maldos žodžius kuždėdami buvo pavaišinti arbatėle.
būtinas naujas suaugusiųjų bei
žintas cinko kiekis vėlesniame dos. Ketvirtoje specializuotoje
Vasario 17 d. svečiai buvo šeimos auklėjimas.
žmonių skausmus, viltis.
tų mergaičių amžiuje sukelia tarptautinėje medicinos techni
Peliekant kalną, ausyse ūžė palydėti Artūro Mičiudo ir kun.
Pasibaigus Stokholmo kongre
didesnį jų kaulų suminkštėji kos ir farmacijos parodoje, uži
kryžių šnabždesys, lyg priekaiš Aug. Steigvilo iki uosto, iš kur sui, Popiežinės šeimos tarybos
mančioje 6.5 tūkst, kv. metrų
mui pavojų.
taujantis ar klausiantis: kur išplaukė į Urugvajų aplankyti prezidentas Kardinolas Alfonso
Vienoms beždžionių patelėms plotą, savo produkcijos pavyz palikai savo tikėjimą?..
lietuvių.
Lopez Trujillo pareiškė, jog
su maistu tyrinėtojai davė 50 džius eksponuoja 560 firmų iš 35
griežtesnių įstatymų nepakanmikrogramų cinko, o kitoms tik pasaulio šalių. (ELTA)
Kan. J. Boruta, SJ
Kun, A. StoifyilM
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tačiau sumanymo iniciatoriai
tikisi ir Anykščių savivaldybės
ir Traupio seniūnijos paramos.
Sodybos atidarymo iškilmėms
vadovavo Traupio pagrindinės
mokyklos direktorius S. Obelevičius, daug prisidėjęs prie pa
stato įrengimo darbų. Simbolinę
juostą perkirpo Ilgūnai ir
Anykščių rajono meras S. Nefas. Atidarymo proga kalbėjo
namų šeimininkai Ilgūnai,
meras S. Nefas, Kovo 11-osios
akto signatarė R Rastauskienė,
vietos darbininkų atstovė S.
Krištaponienė. Kalbėjusieji
džiaugėsi šių namų atidarymu
ir prašė visuomenę juos remti.
Vaikų sodybos atidarymo iškil
mės baigėsi menine programa,
kurią atliko Panevėžio neįgalių
chorelis „Varpelis",
ŠV. MARTYNO VAIKŲ vaikų,
Biržų miesto kapela, vado
GLOBOS SODYBA
vaujama R Ilgūno. Grigaliūnų
Spalio 3 dieną Traupyje šeima iš Panevėžio sodybos
(Anykščių raj.) klebonas Ste gyventojams padovanojo ožką
ponas Galvydis pašventino Šv. su ožiuku.
Martyno vaikų sodybą, įsikū
„Bažnyčios žinios", Nr. 20
rusią buvusio vaikų darželio pa
state, kurį nupirko ir beglo
biams vaikams bei našlaičiams
EU0SNE C. DSCKUI, DOS, ».C.
paskyrė A. ir E. Ilgūnų šei
4947 W. 193 9*., Oafc Laarn. IL
myna. Šiuo metu jau esama per Pirmas apyi su rtorthoanam un-to
10 vaikų, kurie prisiglaus šioje diplomu, lietuviams sutvarkys dantis ui
sodyboje. Vaikų sodyba bus prieinamą kainą. Pacientai priimami
abaotiu&ai punktualiai, 9*ssftart*jwi
išlaikoma privačių aukotojų, (kalbat angliškai) tat. < • l » 4 1 s
ka, norint užkirsti kelią seksua
liniam vaikų išnaudojimui. Va
tikano dienraštyje ,X'Osservatore Romano" rugsėjo 1 die
ną paskelbtame straipsnyje kar
dinolas rašo: ,.Reikia tikėtis,
kad ši konferencija tikrai bus
lemtinga vaikų labui ir padės
pašalinti šį nusikaltimą žmogiš
kumui". Viena pagrindinių sek
sualinio vaikų išnaudojimo
priežasčių yra skurdas, verčian
tis pardavinėti vaikus organi
zuotam prostitucijos verslui.
Tarp kitų veiksnių kardinolas
paminėjo „seksualumo subana
linimą", tradicinių asmens bei
šeimos vertybių suirimą, vei
kiant Vakarų pasaulio įtakai.
Bž, Nr. 18

SUNG L. CHOU, M.D.
Vidaus ligos, akupunktūra
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74t W. 31(4 SL
CMeaflo, IL SOČIS,

PCMS1 o—s
UNAS A. StORYS, M.D.~~
Qpwanimnįta/Aitiw Chirurgas
"" 1 S, SMgaiMis Ave.

.•.•MII

KJ*. M . (SIS) 471.;

VIDAS J. NEMtCKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7732 S. KSSMs M * * ,
•VI

DM. L. D.
DANTŲ GYDYTOJA
i mylia i vakarus nuo Hartam Ava.
Tat. (799) 999 49—
Valandos pagal susitarimą

4149 W. 9 M 9L
S11-79S-7799

Dft. ŽIBUTE ZAPARACKAS
DU. PAUL KNEPFER
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
1 M I . taąartar. 9«*a 409
Valandos pagal susitarimą
TaL - (1-311) 337-129*
9199 9. K

Ava.

Tat. 319-499-7799
RlEf'ąfaTąlIVAay IVVv*v^s*v\A49« ••••Ir*

S. HtASAO TUMMALA, M.D.
širdias ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

SpaciatyM — Vidaus ligų gydytojas
Kalbama ttstuviskai
' • i 97 9. Arena* Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tai. (919) 999-77M
ARAS ŽUOSA, M . D.
INDRE RUDAITIS, O.O.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E. Ogdan Ava . Surta 310
Naperville, IL 60563

(•30) EBMBS1
3825 MigrUąnd Ava. Tovrarl, Surta 3C
Dosmsrs Grova. IL 00615

( • 3 * 43sVt.lt
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SVEIKINTINI
PASIKEITIMAI „DRAUGE»»
AURELIJA M. BALASAITIENĖ
Artinantis dvidešimt pirmam mudu turėjome trumpą, bet
turiningą telefoninį pokalbį
šimtmečiui, per paskutiniąją šio
spaudai apie jo darbą „Drauge".
šimtmečio puse žmonija iš
„Atėjės nusigandau, radęs
gyveno ne vien atomo suskal
dymo stebuklą, kuris daug gero taip apleistą finansinę atsako
nedavė, tapęs nuožmiu masinio mybę, kuri buvo daroma ranka
žudymo įrankiu, nors vėliau yra — primityviu metodu, — kalbėjo
naudojamas kaip energijos jis. — -Kai kurios sąskaitos gu
gamintojas. Tačiau nuostabus lėjo neišsiųstos ilgiau kaip šešis
apvaldymas elektrono, vieno mėnesius, buvo daugybė neap
atomo dalelyčių, jo genialus pri mokėtų sąskaitų ir labai at
taikymas aparatūrai negali pava s i l i k t a su pašto išlaidų
duoti žmogaus smegenų. Tai yra apmokėjimu, kas grėsė laik
bene pats nuostabiausias išra raščio pristatymo nutraukimu.
dimas, populiariai žinomas kaip Pašto sąskaitai apmokėti teko
kompiuteris. Kompiuteriai ne prašyti paskolos iš tėvų mari
vien naudojami rašymui, archi jonų. Truko arti keturių
tektūros planų kūrimui, bet taip mėnesių sutvarkyti finansus ir
pat universalinės informacijos nuodugniai susipažinti s u
rinkimui, diagnozių nustaty „Draugo" finansiniu stoviu. Iš
„Draugo" fondo gavus 15,000
mui, tarpkontinentaliniam susi
dolerių, buvo nupirkti keturi
žinojimui (E-Mail), jau nekal
kompiuteriai, apie kuriuos aš,
bant apie tokius eilinius užda
k a i p inžinierius, neblogai
vinius, kaip buhalterija ar
nusimanau. Finansinė sistema
raštvedyba.
jau yra kompiuterizuota ir bus
Amerikoje mūsų leidžiama modernizuojama.
redakcija.
spauda jau atšventė daugelio Turiu puikią talką administra
dešimtmečių garbingus jubilie cijoje prenumeratų ir skelbimų
jus, per savo eiles perleido priėmimui, čekių tvarkymui.
nemažai kvalifikuotų redak Jei pavyks sumoderninti redak
torių, administratorių, gabių ciją, tai pasivysime šį šimtmetį.
žurnalistų, o skaitančioji vi
Spausdinant kitus leidinius,
suomenė sekė ir pasaulinius, ir kyla didelės problemos, nes
Lietuvoje bei mūsų visuomenėje pasenusios spausdinimo maši
vykstančius į v y k i u s , nuo nos jau turbūt yra arti penkias
minėjimų aprašymų iki knygų dešimties metų. Ieškome naujų
ir teatro recenzijų. Tam darbui mašinų. Jei pavyks jas įsigyti,
nepakanka vien talento ir tai bus puiku. Jei ne, tai
sumanumo, reikia ir tinkamos galėsime spausdinti tik „Drau
aparatūros, spausdinimo, su gą", atsisakydami patarnauti
sižinojimo priemonių. Deja, kitiems leidiniams, kuriuos šiuo
lietuviškoji spauda niekada ne metu laikinai spausdiname
turėjo didelių išteklių, tai laikui kitur, bet tai „Draugui" yra
bėgant, pradėjo atsilikti savo nuostolinga. Naujom spaus
technologija, tuo sunkinant dinimo mašinom įsigyti reikia
darbą, nes jau sumoderninta apie 140,000 dolerių. „Draugo"
aplinka reikalauja prisiderinti personalą dabar sudaro aštuo
ir eiti su laiku.
niolika asmenų".
Šalia atsakingo redaktorių
darbo, nuo kurių priklauso laik
raščio turinys, viešumoje beveik
nepastebimas lieka laikraščio
administratorius, kurio rankose
yra laikraščio finansiniai
reikalai, >renumeratos, lėšų
telkimas ū, kas svarbiausia, bu
halterija bei atskaitomybė.
Teko patirti, kad š.m. gegužės
1 dieną „Draugo" administ
ratoriaus pareigas pradėjo eiti
inž. Ignas Budrys, ilgus metus
turėjęs atsakingas administra
cines pareigas didžiosiose ame
rikiečių įmonėse, bet, išėjės į
ankstyvą pensiją, nutarė pro
duktyviai išnaudoti savo laiką,
nepratęs būti be užsiėmimo.
Pamatęs spaudoje skelbimą,
kad „Draugas" ieško administ
ratoriaus, jis tuoj atsiliepė ir
buvo priimtas. Pasitaikius pro
gai ir tarpininkaujant vienam
įtakingam Čikagos lietuviui,

Tais žodžiais buvo užbaigta
oficialioji pokalbio spaudai
dalis, bet malonusis inž. Budrys
prisipažino turįs žmoną, keturis
s u a u g u s i u s v a i k u s ir n e t
aštuonis vaikaičius. Iš jo balso
tono buvo aišku, kad jis savo
darbą myli, juo didžiuojasi ir
džiaugiasi, tarnaudamas lietu
viškam reikalui. Reikia tikėtis,
kad jo rankose „Draugas"
padarys didelę technologinę
pažangą, ir jam palinkėti
daugelio metų n a š a u s ir
sėkmingo darbo. Salia puikios,
sumanios ir talentingos redak
torės, laikraščio administra
torius yra jos dešinioji ranka ir
būtinas ramstis sėkmingam
laikraščio leidimui. Reikia
tikėtis, kad ir skaitytojai, ir or
ganizacijos dosniai rems Drau
go fondą, tuo padėdamos mūsų
numylėtam dienraščiui tarpti,
gyvuoti ir modernėti.
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ir visus kitus esminius leidinius
lietuvybės puoselėjimui Ameri
koje, įsigijus naują spausdinimo
mašiną, įgalintų „Draugą" ir to
liau spausdinti lietuviškus lei
tais pinigais įsigijo modernius dinius. Lietuviški leidiniai te
kompiuterius ir visi duomenys užimtų 20%-3(r% ką ta nauja
apie prenumeratorius, skelbimus, mašina galėtų atlikti. Gerai su
apie finansinius atsiskaitymus organizavus „Draugo" spaus
yra tiesiogiai įvedami į kompiu tuvę, mes g a l ė t u m e gauti
terius. Netolimoje ateityje, kai darbų, už kuriuos galėtumėm
visi administracijos tarnautojai uždirbti ir tuo padėti „Draugui"
bus gerai išmokę vartoti finansiškai. Mums reikia pra
kompiuterius, mūsų paslaugos dėti galvoti, kai išvystyti
prenumeratoriams, skelbimų didesnę apyvartą, o ne mažesnę.
teikėjams bei tiems, iš kurių Lietuvių Katalikų spaudos
mes perkam, bus žymiai grei draugija turės nuspręsti, kuria
linkme pasuks „Draugas".
tesnės ir tikslesnės.
Tikiuosi,
kad jų sprendimas
Prieš savaite Draugo fondas
neatstums
tų, kuriems mes rei
vėl atėjo mums į pagalbą, skir
kalingi.
damas 25,000 dol. įsigyti kom
I g n a s Budrys
piuterius redakcijai. Šiuo metu
administratorius
redakcija vartoja technologiją
„Draugo" rinkimui, laužymui
Ignas Budrys.
bei fotografijų paruošimui, ku
KNYGA APIE VASARIO
Daug metų mūsų šeimai teko ri yra mažiausiai 20 metų at
16-TOSIOS AKTO
gyventi toli nuo lietuviškų silikusi. Su nauja technologija
SIGNATARUS
telkinių. Darbo reikalais vis kas „Draugo" paruošimas spausdi
treji ar penkeri metai kraus nimui bus tikslesnis ir grei
Lapkričio 6 d. Vilniuje prista
tėmės nuo Nebraskos prerijų iki tesnis.
tyta Algimanto Liekio doku
Kai pradėjau dirbti „Drauge"
Atlanto pakrančių, nuo pietinės
mentinė knyga „Signatarai.
Tennessee iki Ontario ežero. šių metų paskutinę balandžio
Vasario 16".
Tuo metu du dalykai buvo dieną, radau daug ką būtinai
Šią fundamentalią knygą in
mums ypač svarbūs: lietuviškos taisytina. Viena pirmųjų —
icijavo
Kovo 11-tosios signatarų
stovyklos vaikams ir lietuviška spaustuvės įranga. Be „Drau
klubas,
knygos leidybos darbus
spauda. Visur m u s lydėjo go", kuris yra spausdinamas
parėmė
Tauro
bankas, AB „Lie
„Draugas", „Laiškai lietu specialia mašina, pritaikyta
tuvos
dujos",
AB „Vilspa",
viams", „Eglutė" ir „Pasaulio laikraščiui, mes dar spaus
kultūros
ministerija
bei kiti.
lietuvis". Vaikams užaugus ir dinome įvairius žurnalus,
Per
400
psl.
dydžio
ir gausiai
sukūrus savas šeimas, pakei knygas, plakatus bei smulkius
dokumentine
medžiaga
ilius
tėme „Eglute" į „Pensininką". leidinius. Ta mašina, kuri buvo
truotą
knygą
išspausdino
„Vils
Po 30 metų vėl sugrįžome į vartojama spausdinti žurnalus
Čikagos apylinkes, ir taip išėjo, ir knygas, buvo įrengta prieš pa". Knygoje pasakojama apie
kad man dabar tenka administ 20 metų. Palyginti su šių laikų tuos „kurie skelbdami tautos
spausdinimo mašinomis, ji pri ryžtą ir viltį, pasirašė Lietuvos
ruoti „Draugą".
Nepriklausomybės aktą", sakė
Lietuviška spauda, tiek lygsta arkliui automobilio Kovo 11-tosios signataras Ei
„Draugas", tiek žurnalai, buvo amžiuje. Visą laiką gedo, labai mantas Grakauskas.
paruošimas
mūsų pagrindinis ryšys su lietu komplikuotas
Pasak kitų kalbėjusiųjų, kny
spausdinimui
bei
spausdinimo
vių telkimais ir jų veikla. Nors
ga
apie Vasario 16 Akto signa
kai kuriose vietose „Draugas" greitis labai žemas. Dėl to mes
tarus labai reikalinga dabar
prarasdavome
pinigų
spausdin
vėluodavo savaitę ar ilgiau, jis
tinei kartai, mažai apie juos
visada buvo mielas ir skai dami žurnalus, kaip „Pasaulio
žinančiai. Knyga apie signata
lietuvis",
„Laiškai
lietuviams",
tomas. Žurnalai suteikdavo
rus „bus" reikalinga ir ateities
„Vytis"
ir
kitus.
Toliau
taip
peno lietuvių išsiilgusiai sielai.
kartoms, kurios iš prasmingųjų
dirbti
buvo
neįmanoma.
Sustab
Tiek „Draugo", tiek žurnalų
gyvenimo darbų galės mokytis
ateitis yra visų mūsų reikalas, dėme žurnalų spausdinimą
siekti laisvesnio, teisingesnio
o ne tik leidėjų. Paskutiniu „Drauge" irlaikinai juos spaus
gyvenimo",
sakė Gediminas
metu pasirodė mūsų spaudoje dinti atiduodam kitom spaus
Ilgūnas.
įvairių nuomonių ir spėliojimų tuvėm. „Draugas" rūpinasi šių
apie „Draugą" bei „Draugo" žurnalų spausdinimui paruo
spaustuvėje spausdinamus lei šimu ir jų išsiuntimu. Spren
ĮAMŽINS A U S T R Ų
dinius. Prieita net prie to, kad dimas turi būti padarytas, ar
TREMTINIU
ATMINIMA
„Draugo" ateitis ir perspekty mes įsigysime tinkamą spaus
vos diskutuojamos „Tėviškės ži dinimo mašiną, ar atsisakysime
Vilkyškių miestelyje ketina
buriuose", lyg tam nebūtų vie šių darbų. Jeigu mes šių žur ma įamžinti austrų tremtinių
tos „Drauge". Visos tos diskusi nalų nespausdinsime, vargu ar atminimą. Šilutės rajono savi
jos pagrįstos spėliojimais ir ne jie išsilaikys. Reikia patyrusių, valdybėje lankėsi Austrijos
nuolatinių tarnautojų tokiam
būtais faktais.
darbui. Savanoriai to neatliks. Zalcburgo žemės delegacija, ku
, JJraugas", kaip ir kiekviena Ypač reikia turėti tinkamų duo riai vadovavo Lietuvos garbės
įmonė, turi problemų, bet jos menų baze ir techniką išsiun konsulas Zalcburge Peteris Kro
nėra neįveikiamos. Daug ką timui šių leidinių paštu. „Drau nas. Šios kelionės tikslas buvo
reikia modernizuoti ir pakeisti gas" tai turi, kadangi tas reika surasti vietovę, kur būtų galima
darbo metodus. Ne tam, kad linga laikraščio leidimui.
pastatyti atminimo paminklą
įvestume ką naujo, bet tam, kad
austrų tremtiniams.
palengvintume darbą
ir
„Draugas" yra daugiau, negu
Aštuonioliktame amžiuje
sumažintume dienraščio lei tik dienraštis. „Draugas" yra ir 20,000 austrų evangeliku dėl
dimo išlaidas. Tą atlikti nėra turi išlikti lietuviškos spaudos persekiojimo turėjo palikti savo
lengva. Kai kurie dalykai jau centras. Negalima palaidoti tėvynę ir ieškoti prieglobsčio
pakeisti, kiti bus keičiami. Ad paskutinės institucijos, kuri gali svetur. Dalis, kuri traukėsi į
ministracija Draugo fondo skir ne tik spausdinti laikraštį, bet Rytus, įsikūrė Užnemunėje.

Danutė

„DRAUGAS" YRA NE VIEN
DIENRAŠTIS

paguodė:
— Viskas vyksta normaliai ir šeimos didžiajai
šventei ruoškitės gegužės pabaigoje ar birželio pradžioje.
Ji dar mėnesį padirbės ir nuo balandžio p".sės, kaip
BALYS R A U G A S
mokytojų
darbo taisyklėse nustatyta, išeis atostogų. Bet
73
štai netikėta žinia i i pulko štabo leitenantui Raugui:
Kas savaitgalį pasirodydavo Kauno operos solistai
— nuo balandžio 15 iki gegužės 15 d. komandiruojamas
su koncertais. Tačiau labai populiarus buvo Šv. Myka- į specialius karininkų minosvaidininkų kursus prie
lojaus bažnyčios bargonininko Siniaus „Varpo" choras, Karo mokyklos. Jaunam karininkui per trumpą laiką
su kuriuo jis, kaip vilniečiai sakydavo, pėsčiomis jau į antrus specialybės kursus — nepaprastai maloni
apkeliavo visas Vilnijos gyvenvietes,
žinia. Tačiau palikti kūdikio laukiančią žmoną, galėtų
menant prezidento Smetonos įspėjimą: „Tave bolševikai būti rimta priežastis atsisakymui. Marytė nuoširdžiai
Su džiaugsmu lauktosios Kalėdų šventės atėjo, padrąsino:
— Tavo karjerai tai labai naudinga, o keliauji juk
pasipuošusios eglutėmis bei vainikais, suvesdamos
šeimų artimesniuosius prie Kūčių stalo, o vidurnaktis ne į užsienį. Savaitgaliais atvažiuosi manės aplankyti
mrirsmrm trisdešimties Vilniaus bažnyčių varpais. Deja, ir mėnuo pralėks nepastebimai.
lietuviškų pamaldų reikalas dar nebuvo sutvarkytas,
Žieduose skęstanti gegužės dvidešimtrečioji moky
todėl daugelis i i atsikėlusiųjų i Vilnių tepasitenkino tik tojai Marijai Raugienei išaušo su nelengvai atėjusio į
varpų gaudesiu, skelbiančiu Kristaus užgimimą.
i į pasaulį sūnelio verksmu, o po poros savaičių Šv.
Nuotaikingai buvo sutikti ir Naujieji metai Kari Mikalojaus bažnyčioje kunigas Čibiras jį pakrikštijo
ninkų ramovėje. Bet, švenčių nuotaikai pralėkus vėju, Valentino-Algimanto vardu, krikšto tėvu esant tėvo
su nauja energija reikėjo grįžti į darbą. Leitenantas broliui Norbeliui, o krikšto motinos — mamos seseriai
Raugas savo kasdieninį darbą su kareiviais vykdė karei Domutei.
vinėse ir Trijų kryžių pašlaitėse, o jo žmona Marytė jau
Šeimos rūpesčiuose paskendęs ir minosvaidininkų
apsiprato nelengvose sąlygose didžiulėje lenkų mo kursais užsiėmęs, balandžio 23-iąją sužinojo, kad gene
kykloje. Palengva, žiemai artėjant į pavasarį, jos išvaiz rolui Raštikiui suteiktas divizijos generolo laipsnis ir
da pastebimai pakito — ji sustambėjo, o kovo pradžioje, Respublikos prezidento aktu paleistas į atsargą, o ka
vieną vėlyvą vakarą poilsiaudama, ji su įprastu šypsniu riuomenės vadu paskirtas gen. Vitkauskas. Pokalbiuose
linksmai tarė:
buvo teigiama, kad tai įvykę dėl Raštikio pastangų į
— Mudviejų pirmagimis jau pradeda žaisti. Jaučiu vyriausybę įjungti opozicijos partijas — krikščionis
demokratus su valstiečiais liaudininkais. Karininkijos
jo judesius. Esu laiminga.
Rytojaus dieną apžiūrėjęs gydytojas šypsodamasis tarpe gen. Raštikis buvo populiarus.tad jo netektis buvo

TĖVYNĖS LABUI
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Su Advento
Sakoma, kad visi skundžiasi
per greitai skriejančiu laiku, bet
dar niekam nepavyko nutverti
bent trumpiausią to laiko mato
vienetą — sekundę — už uode
gos ir užlaikyti ilgiau, negu jai
lemta mūsų tarpe pasilikti.
Vienok metų slinktyje vis dėl
to pasitaiko keletas stotelių, ku
rias pasiekę, galime bent trum
pai apsižvalgyti: ką palikome
praeityje, ko tikimės iš ateities.
Viena tokia paranki stotelė
yra Advento pradžia, sutam
panti su Bažnyčios liturginių
metų pradžia, bet beveik visu
mėnesiu pralenkianti kalendo
rinių metų pabaigą. Jeigu ne
Adventų žvakės bažnyčioje, ne
violetinės spalvos liturginiai
drabužiai, vargiai ir čia turė
tume progą atkreipti dėmesį į šį
ypatingą prieškalėdinį laikotar
pį, nes savo aplinkoje matome
kaip tik Advento rimčiai prie
šingą nuotaiką: visur žiba,
skamba, vilioja Kalėdų dovanos,
masina reklamos. Pirkit, pirkit,
nes kasdien vis viena diena su
trumpėja laikas iki Kalėdų. Kas
uždels, nespės patenkinti savo
artimųjų norus, juk „pagrindinė
švenčių prasmė" (pagal verslo
pasaulį) yra tai, kas padedama
po Kalėdų eglute.
Šv. Raštas sako, kad žmonija
Išganytojo laukė keturis tūks
tančius metų. Tai ne keturios
Advento savaitės! (Be abejo,
verslininkams toks ilgas prieš
kalėdinio apsipirkimo laikas
būtų labai parankus.),.Rasokit,
dangūs, ir išlykit mums Atpir
kėją" — štai tikroji Advento
reikšmė: ruoštis Dieviškojo Kū
dikėlio gimimui. O tas pasi
ruošimas yra daug daugiau,
negu eglutę puošti, sveikinimus
rašyti, stumdytis po parduo
tuves, ieškant tinkamiausios
dovanos. Bažnyčia, šv. Jono
Krikštytojo lūpomis, duoda pasi
ruošimui geriausią „receptą":
„užpilti duobes, sulyginti
kalnus", kad tikrasis Kalėdų
džiaugsmas be kliūčių galėtų
aplankyti mūsų sielas.
Ar kas tebeprisimena Rarotas? Tai ankstyvos Mišios kiek
vieną Advento sekmadienio
rytą, saulei dar netekėjus, tary
tum keturios prasmingos repe
ticijos prieš didįjį Kalėdų nak
ties stebuklą, minimą Pieme
nėlių Mišiose. Nors ir nelengva
būdavo keltis šalčiu braškantį,
leduotą Advento sekmadienio
rytą, bet tai buvo dalis pasiruo
šimo Kristaus Gimimo šventei,
graži krikščioniška tradicija,
kurią lietuvių tauta buvo pame
gusi. Adventai Lietuvoje turėjo
ir daugiau tokių prasmingų
papročių, labai besiskiriančių
nuo anglo. aksų pasaulio tra

apgailestaujama. Šį įvykį tiesiog užgožė pasigirdusi žinia
apie Lietuvos saugumo polirijos „pagrobtą ir kankintą"
raudonarmietį, rastą miesto kanalizacijos vamzdyje. O
kitą raudonarmietį puskarininki, pabėgusį iš savo
dalinio, mūsų policija užtiko prie Naujosios Vilnios
besislapstantį. Suimant jis nusišovęs. Iš Maskvos pasi
girdo žinia, kad jį nušovė Lietuvos policija. Šiuos kalti
nimus Maskva paskelbė gegužės 25 dieną.
Lietuvos Vyriausybė, reaguodama į skleidžiamas
žinias, pasiūlė sudaryti bendrą komisiją tiems kalti
nimams ištirti. Siūlymą Maskvai atmetus, birželio 6 d.
į Maskvą išvyko pats ministras pirmininkas Merkys.
Birželio 7 d. pasirodė žinia: gen. Raštikis grįžta į ka
riuomenės tarnybą ir Respublikos prezidento aktu ski
riamas Vytauto Didžiojo Aukštosios karininkų mokyklos
viršininku. Po poros dienų vėl žinia: į Maskvą
siunčiamas Užsienio reikalų ministras Urbšys ir vežasi
prezidento laišką su Lietuvos lojalumo patikinimu. Į jo
delegaciją įeina: gen. Raštikis, gen. Rėklaitis ir dr
Mačiulis. Pagaliau birželio 14 d. Lietuva išgirsta tų
pasikalbėjimų rezultatą: ultimatumas! Kremlins reika
lauja įsileisti neribotą skaičių raudonarmiečių, ne
delsiant pakeisti vyriausybę ir patraukti į teismą Vidaus
reikalų ministrą Skučą su Saugumo departamento
direktorium Povilaičiu.
Visą naktį posėdžiavusi, Lietuvos Vyriausybė
ultimatumą priėmė, tik prezidentui Smetonai su Krašto
apsaugos ministru generolu Mosteikių tvirtai reikalau
jant jį atmesti, o Švietimo ministrui Jokantui su Vals
tybės kontrolieriumi Šakeniu santūriai paremiant.
Kariuomenės vadas gen. Vitkauskas, nedelsdamas
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dicijų. Pvz.. per tas keturias
savaites iki Kalėdų niekas ne
ruošdavo pasilinksminimų su
šokiais ir dainomis. Nebuvo
keliamos vestuves — jeigu kas
nespėjo iki Adventų vesti, tai
galėjo palūkėti po Kalėdų.
Gaila, kad svetimuos kraštuose
mes baigiame išmėtyti tėvų bei
senelių iš tėvynės atsivežtų tra
dicijų brilijantus. o jų vieton pri
sirenkame vietinių stiklo šu
kelių...
Jau keletą kartų skaitėme pa
siūlymų „Drauge", kaip Adven
to metu galime įsigyti tikrųjų
dvasinių dovanų, kurias Kalė
dų naktį įteiktume Kūdikiui Jė
zui. Verta kai kuriuos dar kartą
pakartoti, nes kažkaip jie ima ir
išblunka kasdienybės rūpes
čiuose.
Neseniai buvo siūlymas tau
pyti smulkius pinigėlius, mesti
juos į atskirą dėžutę ir po Kalė
dų per Religinės šalpos organi
zaciją paaukoti mokirių pie
tumsLietuvoj. Girdime. Kad net
šiame krašte daug vaikučiu j
mokyklą ateina alkani, tad mo
kykloje gaunami šilti priešpie
čiai jiems yra vienintelis sotus
valgis per visą parą Juo labiau
Lietuvoje, kur valdžia veltui
priešpiečių neduoda, o moky
tojai ar mokinių tėvai neturi at
liekamo centuko vaikui pamai
tinti. Koks gi gali būti mokslas
alkanam, ypač žiemą, kai taip
šalta? Manome, kad į š) projektą
labai mielai įsijungs mokyklinio
amžiaus mūsų vaikai, kuriems
lengviau suprasti kitų mokinių
problemas. Patys nustebsime.
kaip centukas prie centuko
sudarys gražią sumą. o auka
tikrai bus įvertinta.
Tai tik vienas projektas, o
kaip su našlaičių, senelių,
ligonių, invalidų, tremtinių
šelpimu? Ar gali būti patogesnis
laikas daugiau dėmesio skirti
vargstantiems, kaip Adventas.
Juk kasdien apsipirkimo cent
ruose, prie didesnių parduotu
vių ir net gatvėse matome rau
donus kibirėlius, girdime jų sau
gotojų varpelius, kviečiančius
šelpti vargstančius, kad ir jų
Kalėdos būtų džiugesnės Kai
kitą kartą išgirsime tą artime
meilės šauksmą, prisiminkime
BALFą, Religine šalpą, ..Lietu
vos našlaičių globos" komitetą.
Partizanų šalpos fondą. ..Saulu
tę" ir apskritai Lietuvoje vargs
tančius.
Neškime po šapeli, kaip tos
darbščios skruzdėlytes ir su
kraukime milžiniška artimo
meilės kalną. O nuo to kalno
bus taip lengva pamatyti
„sidabro ratais, šilko botagais
atvažiuojančią Kalėdą".

išleido kariuomenei įsakymą, ragindamas draugiškai su
tikti Raudonąją armiją, ir išskubėjo į Gudagojų iškil
mingai sutikti okupacinės armijos vadą gen. Pavlovą,
o prezidentas su šeima pasitraukė į Vokietiją. Jį pasekė
gen. Musteikis ir nemažai ryškesnių valdžios pareigūnų.
Merkio vyriausybė, vykdydama ultimatumo reikala
vimus, įsakė suimti Skučą su Povilaičiu, kurie buvo guo
džiami, kad bylą nagrinės savasis teismas.
Tauta suprato prezidentą: jis nenorėjo savo parašu
legalizuoti Kremliaus agresijos veiksmų, tačiau negalėjo
suprasti Kariuomenės vado gen. Vitkausko, užsispy
rusiai įkalbinėjusio priimti Maskvos reikalavimus. Keis
tai skambėjo ir gen. Raštikio įtikinėjimas, kad ginklu
priešintis jau per vėlu, kai vos prieš metus, Hitleriui
atplėšiant Klaipėdą, savo atsišaukime į karius, pabrėžė
„tas laisvės nevertas, kas negina jos".
Respublikos prezidento pareigas einąs A. Merkys
Dekanazovui pranešė, kad ministro pirmininku jis norįs
skirti gen. Raštikį, bet ši kandidatūra buvo nepriimtina
Birželio 16-ąją jau sovietų pasiuntinys Pozdniakovas
Dekanazovo vardu Merkiui telefonu padiktavo Lietu
vos vyriausybės sudėtį: ministras pirmininkas Justas
Paleckis, jo pavaduotojas ir Užsienių reikalu ministras
Vincas Krėvė, Teisingumo — Povilas Pakarklis, Žemes
ūkio — ir vidaus reikalų — Matas Mickis. Finansų ir
susisiekimo — Ernestas Galvanauskas. Sveikatos —
Leonas Koganas. Merkiui šiuos paskirtuosius patvir
tinus, teliko laikinai einamas prezidento pareigas per
duoti Justui Paleckiui ir laukti neaiškaus rytojaus, prisi
menant prezidento Smetonos įspėjimą: ta v« bolševikai
sušaudys, jei nesiryžti pabėgti".

keta kelionės išlaidos, prisidėta (
prie jų pragyvenimo ir kitom
išlaidom ryšium su kursais.
Amerikos lietuvaitės dėsty
tojos į Lietuvą vyksta savo lė
šomis.
— Kaip praėjo paskutinė
REAL ESTATE
MISCELLANEOUS
STASĖ VAIŠVILIENĖ
kursų,
atsisveikinimas,
diplomų įteikimas?
1996 metų birželio mėnesį dien dirba klasėje su atsakinga
— Paskutinės kursų dienos
Lietuvoje, Vilniaus Montessori auklėtoja. Išvada: čia veiks
GREIT
buvo
gan intensyvios, egzami
AUTOMOMUO, NAMŲ, SVUKATOS,
centre, vyko paskutinė pirmųjų mingas yra JAV lietuvaičių
m OYVTSSS DUAUDsMAS.
nai,
užbaigtu
vės...
Be
to,
vidury
PARDUODA
Montessori kursų dalis. Savo ži Montessori auklėtojų sugebė
Agentas Frank Zspots ir Off. Mgr
savaitės ten pat sode įvyko
jimas
perduoti
teorines
ir
prak
Auksą
S.
Karts
kalba
lietuviškai.
niomis ir patirtimi šiais metais
Montessori konferencija, kurią
FRAUK ZAPOUS
dalinosi Marytė Kucinienė, tiškas M. Montessori idėjas per
reikėjo pratęsti, nes užpuolė bi
320SV*Wė*«
RE/MAX
surengtus
kursus
Lietuvoje.
MECA kursų dėstytoja ir Vir
Tat I Į 1 *••«
tės! J konferenciją atsilankė per
REALTORS
ginija Mačiulienė. Beverly
(31 S) SS1
— Tau teko žodžiu atlikti
šimtas dalyvių, tarp jų teko su
(312) 586-5859
Montessori mokyklos direktorė. egzaminą, k o k s j ų žinojimo Montessori kursų baigtuvės. Ii kairės: V. Gasparkaitė — Centro direktorė, tikti daug senų pažįstamų. Su
(708)425-7161
Į paskutinę, trečią, kursų dali lygis, kaip j ų pasiruošimą A. Piliuvienė — Švietimo ministerijos atstovė, M. Kucinienė ir V. Mačiulienė tikau Dalę Tilindienę, baigusią
ELEKTROS
suvažiavo tos pačios 50 auklė būtų galima lyginti su čio (ji atsisukusi nugara, sveikina kursante).
MECA Montessori kursus JAV
{VEDIMAI — PATAISYMAI
tojų iš visos Lietuvos.
nykštėmis studentėmis?
ir sėkmingai vedančią savo mo Turiu CNeagos missto kjidims. Dir
RIMAS L STANKUS
— Ką manai apie Montes
— Apskritai, lietuvaitės turi
Marytei ir Virginijai teko
kyklėlę Kaune; Gražiną Sa bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
Žmonių nuotaikos daugiausia
sunki užduotis: be paskaitų jos gerą supratimą apie mokslo priklauso nuo jų ekonominės sori ateitį Lietuvoje?
dauskienę irgi JAV lankiusi tuotai ir sąžiningai.
• Perkant ar parduodant
— Kursus lanko apie 50 auk
312-77S-3313
tikrino paruoštus albumus, tai priemonių naudojimą ir jų padėties. Geriau įsikūrę savo
kursus ir sėkmingai veda Ži
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
KLAUDMUS PUMPOTIS
lėtojų
nuo
pirmų
metų,
niekas
visų užsiėmimų klasėje smul tikslus. Teorinės žinios rodo jų pokalbiais, interesais mažai kuo
burėlio montesorinę mokyklą
• MLS kompiuterk* FAX pagalia
kus aprašymai, perskaityti raš patirtį darbe su vaikais. Vienos skiriasi nuo vakariečių, o nenubyrėjo. Montessori į Kaune. Garbės svečiai buvo R.
• Nuosavybių įkainavimas veltui
« Perkame ir parduodama namus
tu duotą egzaminą, vaiko kitos atsakymai rodė, kad sunkiai gyvenančių žmonių Lietuvą pradėjo grįžti nuo 1987 Ozolas ir advokato Motiekos at
• Apartmentus ir žeme
J K S CONSTRUCT10N
studiją, knygų santraukas, montesoriškos idėjos dar kovo gyvenimas sukasi apie kasdieni metų. Laike 1989 m. vestų stovas. Jie šiltai sveikino kon
• Pensininkams nuolaida
seminarų
visos
džiaugėsi,
kad
„Shingte"
stogai
ir
visų
rūsių
lankytų klasių aprašymus, o ja su sovietinėmis.
ferencijos dalyvius, džiaugėsi
nius rūpesčius.
1
šis
mažo
vaiko
auklėjimas
suži
apkalimai
(siding):
medžio,
"v ginija atliko žodini egzaminą
— Bendravime su Lietuvos
montesorinio auklėjimo sklei
— Kadangi kursai vyko Vil bęs, kaip žiburėlis, bet, tik pra
>rijos ir praktikos.
auklėtojomis,kas padarė di
dimu ir pažadėjo moralinę bei alurrūniaus ir kt. Turiu darbo
niaus Montessori centre, tai dėję gilintis į Montessori prin
Auklėtojos, atlikusios visas džiausią įspūdį?
teisinę paramą. Vida Gaspar- draudimą. R. Jankauskas,
turėjau progos matyti tris prieš cipus, pamatė, kad gauti šio
užduotis, gavo Montessori
— Jų pasišventimas savo dar
kaitė, konferencijos u- Montesso- i
FOR RENT
auklėtojos diplomą, tuo baigti bui ir savitarpio bendravimas mokyklines klases, pradinė auklėjimo rezultatus reikia pra
ri
kursų
vedėja,
paskelbė
įsteig
pirmieji kursai Lietuvoje. duoda vilties ateičiai. Jos pa klasė mokslą buvo baigusi. dėti nuo savęs perauklėjimo.
tą Montessori globos komitetą į
Negalėdama dalyvauti šioje deda viena kitai, dalinasi idėjo Klasės didelės, šviesios, gražiai Kelių metų laikotarpyje dau
sutvarkytos,
geros
kokybės
priimu gyventi 2 moteris.
gelis entuziasčių, kurios galvo kurį įeina R. Ozolas, advokatas
TAISOME
džiaugsmingoje šventėje, kaip mis, tariasi, kuria dainas ir jas
Montessori
medžiagos,
jautėsi
Kreiptis nuo 10 vai.
jo, kad gaus puikius rezultatus Motieka, Domicėlė Petrutytė. SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MASI-.
kursų organizatorė, dėkoju dainuoja, kuria savas tradicijas
Pagrindinę
paskaitą
„Montes
tol.
812-376-6074
ramumas
nepaisant,
kad
po
NAS.
ŠALDYTUVUS,
ŠILDYMO'
vien nusipirkę Montessori
Marytei ir Virginijai už jų įnašą klasėse. Jos tikrai turi sukūrę
sori auklėjimo reikšmė Lietu SISTEMAS. VtRYKLAS, ORO VE
centrą
nuolat
maišėsi
didelis
priemones,
atkrito.
Liko
tos,
ir noriu paklausti kelis klausi montesorišką bendruomenę.
skaičius auklėtojų, neatrodo, kurios tikrai įtikėjo, kad šis voje" skaitė dabartinė Lietuvos SINTUVUS.
mus.
M. Dscfcys
— Ar teko girdėti iš auklė kad tas būtų trukdęs vaikų dar kelias yra tikras kelias Lietuvos Montessori sąjungos pirmi
Te4. 312-5SS-SS24
tojų nusiskundimų, kokių? bui.
ninkė
Laima
Sajienė.
Tenka
mažajai kartai.
savo bute vieną asmenį.
Klausimai
— Nusiskundimai yra pana
pasidžiaugti, kad šia tema L.
Turėjau progos matyti Kauno
Tel. 312-806-8682
— Ar davėm kursantėm
Virginijai Mačiulienei
šūs į čionykščius: daug darželių 43 darželį, kuris vasarai buvo
Sajienė sėkmingai apgynė ma
tai, ko jom reikėjo, ar manai,
— Tu pirmą kartą susida naudoja Montessori idėjas, bet uždarytas, bet M. Jankauskie kad jos pakankamai paruoš gistrą. Ten pat sode buvo išsta
Montessori
veiklos
SŪDYTOS SILKĖS
astolpoe
rei su Lietuvos montesorinin- jai neduoda kredito, dažnu at nė parodė gražiai tėvelio dary t o s s ė k m i n g a i d i r b t i s u tyta
veju
mokslininkės,
pačios
nela
parodėlė
iš
Lietuvos
bei
viso
i
Čikagoje,
Archer ir
kėmis, kokį įspūdį susidarei?
IŠ KANADOS
tas priemones ir erdvią klasę. vaikais, j ų tėvais ir plačiau
bai
pažįstančios
Montessori,
ją
pasaulio.
Calrtomia
Ave.
sankryžoje.
Del
kilo.
Gražiame
paupio
rajone
iš
lauko
— Dalyvės buvo rimtai nusi
Užsisakykite šventėms
skleisti Montessori idėjas
skambint „SeeM" Cere. tol.
Per paskutines dvi dienas vy
teikusios, pasiryžusios pasi kritikuoja, o kai kur vietinės mačiau D Tilindienės darželį. visuomenėje?
jau dabar!
778>t47-3777 arte 773 888 1877.
ko kursančių atliktų darbų pa
semti kuo daugiau žinių iš švietimo įstaigos trukdo bei ap
— A r turėjai laiko aplan
20
svarų
statinaitė—$33.00
—
Kursų
programa
atitinka
sunkina
darbą.
Tai
problemos
lektorių, jos bando taikyti dr.
k y t i M o n t e s s o r i m u z i e j ų Amerikos Montessori kursų tvirtinimas ir egzaminai. Mud
8 svarą statinaitė—$194)0
vi su Virginija dirbom bent de
ia~ er i r
Marijos Montessori idėjas savo su leidimais, mokesčiais, pasta Kaune?
Skambinkite:
programai.
Nijolė
Cijūnelienė,
HELP VVANTED
klasėse, kurių pagrinde yra: tais, auklėtojų skaičiumi
— Lydima dabartinės sąjun ilgametė MECA kursų dėstytoja šimt valandų į dieną. Visų
708-687-5677
pagarba kitiems, laisvė su atsa klasėje. Dažniausiai kiekviena gos pirmininkės Laimos Sajie ir koordinatorė, deda pastangas, džiaugsmui, penktadienį, bir
po 4 vai. p.p.
komybe, šeimos svarba, žmo vietovė turi savas problemas. nės ir Onos Gasparkienės, kad Lietuvos kursantes, turin želio 28 d. buvo įteikta 50 kur
Didžiausia
problema
t
a
i
sų
lankymo
pažymėjimai
ir
30
vyr. smilaus moteriai namų ruošoje,
Pristatome
UPS
gaus ryšys su gamta, bend
lankėme muziejų, kuris pa čios aukštąjį makalą ir atliku
gaminti valgį ir gyventi kertu VVesteheeter
ruomenės gerovė — tai idėjos, nepakankamas valdžios finan talpas dalinasi su Respublikos sios visus formalumus, gautų trejų metų Montessori kursų
miestelyje; $700 į mėn., trefid. kesvse.
savimas
visam
švietimui.
Ka
šiuo metu labai reikalingos
pedagoginiu muziejum. Montes Amerikos Montessori auklėtojos baigimo diplomai. Tai buvo
Skambinti tara) 2-4 v. e.e. t e l .
dangi
tėvai
patenkinti
Mon
didelė šventė. I šį užbaigimą at
Lietuvos ir viso pasaulio gyve
sori muziejus užima antrą diplomą.
silankė Švietimo ministerijos
nime. Man buvo labai džiugu tessori klasėmis, tai labai jam aukštą, kur išstatyti eksponatai
Kursantes nustebino savo
matyti tokį didelį būrį pasi padeda ir finansiškai,ir prak su paaiškinimais ir kita archy kruopščiai paruostais darbais, atstovė Piliuvienė ir įteikė Švie
šventusių moterų, kurios akty tiškai.
vinė medžiaga. Ji turtinga ir kurių eigoje buvo priverstos timo ministro Domarko padėkos
— Lietuvoje buvau prieš 13 nuosekliai išdėstyta. Šio mu pereiti į kitokį galvojimą apie raštus: Domicėlei Petrutytei,
viai keičia savo požiūrį į švie
timą ir skleidžia tą „gerą žinią" metų. Skirtumas tarp to apsi ziejaus organizavimui didžiau savo rolę klasėje, darbą su Stasei Vaišvilienei, Virginijai
rr
Mačiulienei, Vidai Gasparkaitei
tėvams, kitiems mokytojams ir lankymo ir dabartinio yra labai sias įnašas yra D. Petrutytės, vaikais, jų tėvais ir visuomene.
ir Marytei Kucinienei. Tai nuo
mokslininkams. Tai davė man didelis. Žmonės kalbasi, kuri paaukojo daug eksponatų,
— Kaip plačiai p a p l i t ę
Išleista Pašvaistes choro London, Ont. Kanada
daug vilčių Lietuvos ateičiai. juokiasi, žiūri į akis, manda nuotraukų su informacija. Mu Montessori idėjos Lietuvoje? širdus Montessori metodo auk
Skaitome ir girdime labai daug gesni. Gaila, kad mano pozi ziejų tvarko seselė Ada Ur — Visuose didesniuose mies lėjimo pripažinimas ir padėka
Gaunama „Drauge"
pedagogėmis iš JAV. Taip pat
liūdnu žinių apie Lietuvą, o čia tyvūs pastebėjimai nusmelkia bonaitė.
tuose yra įsikūrusios priešmo
Kaina 11 dol.
Su persiuntimu 13 dol.
yra gyvas pavyzdys žmonių ku mi didelio skaičiaus elgetų, ypač
Marytė Kucinienė Lietuvoje kyklinės klasės, vis daugiau buvo įteikti padėkos raštai vi
riančių geresnę Lietuvos ateitį. vaikų.
lankėsi trečią kartą. 1994 atsiranda klasių mokyklinio soms JAV pedagogėms nuo
Turėjau progos gyventi pas metais ir šįmet per muziką, amžiaus vaikams. Lietuvoje pri Lietuvos Montessori sąjungos
Ypač gerą įspūdį sudarė kursančių raštu atlikti darbai. Kur gimines ir lankyti kitus gimi ritmą, dainas ir žaidimus skaičiuojama apie 100 klasių pirmininkės — Laimos Sajienės.
sai Lietuvoje buvo suplanuoti nes, kurie yra skirtinguose eko sudarė gerą progą studentėm priešmokyklinio amžiaus vai Virginija ir aš buvom apdovano
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
Amerikos auklėtojų ruošimo pa nomijos poliuose. Kai kurie yra atsipalaiduoti nuo įtampos po kams ir keliolika pradinių kla tos gėlėmis, gintaro bei odos
papuošalais. Kas labiausiai
SUTEMOS
vyzdžiu, todėl jos turėjo atlikti pasiekę daug savo darbštumu, paskaitų, praktikos ir rašymo. sių.
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Verta pažymėti, kad lietu
draugiją buvo naudojamos už
vaitės montesorininkės susi prekių įvairumas krautuvėse, dabar supranta mažą vaiką, kandžiams kursų metu, padą
KLOJAMI TALPYKLŲ
reklamos, suprato stebėjimo reikšmę, lais vašiom paroišk; mus buvo apnv>
renka tik karta metuose, tuo patarnavimas,
PAMATAI BŪTINGĖS
ves ir savarankiškumo prasme.
tarpu čionykštės studentės kas užsienio investicijos.
LIETUVOS KOVy IR KANČIŲ ISTORIJA IV
TERMINALE
DRAUGAS, antradienis, 1996 m. gruodžio mėn. 3 d.

MONTESSORI KURSAI
LIETUVOJE
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N A U J A KASETĖ

„ŠIRDIES DAINA

Prieš savaitę bendrovė „Kau
no žemkasys" pradėjo kloti Bū
tingės terminalo talpyklų pa
matus. Pasak „Būtingės nafta"
generalinio direktoriaus Vladis
lovo Gedvilo, kauniečiai pasiūlė
mažiausią kainą — 377,500 dol.
Užsienio bendrovės siūlė pasta
tyti pamatus maždaug už 1-2
mln. dol. Tikimasi, kad lietuviai
greičiau atliks darbus. Pamatus
norima pastatyti ir įrengti iki
gruodžio mėnesio, kuomet pra
sidės .šalčiai. Pačias talpyklas
montuos Vokietijos bendrovė
Du drsuKania kairės) - Toma* Venclovas ir Tomas'siapiys atidžiai dar ..Preussag Anlagenbau".
SBBSJV.i»JB*- .»
. • -••aBaaBBaBBBBsaaaaar-^BS^BBSBi
mumtm buojam ..Žiburėlio" mokyklėlėj*, veikiančioje Pasaulio lietuvių centre,
(BNS - R 09.16)
Andrėje Vsraneckaite dar tik 4 metų, bet jau turi menininkės gabumų ir Lemont*.
juos vysto „Žiburėlio" lietuviškoje Montessori mokyklėlėje.

Lietuvos partizanų kovos Ir jų slopinimas MVD-MGB
<k*umontuoee 1944-1863 meteis.
Starkauekas. Redaktore D. Kuodytė.
Knygoje*. Krašto eovteOnimee; mooMzadia Į Raudonėje
ermtysj suėmimai; tardymai ir teismai. CMHų gyventojų
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zurjymee ir terorizavimas. Enonomanej prievarta, RortJraoi;
kariuomene; MQB agentūra; specieNuJų grupių agentai; emogeisi; partizanų kovos ir jų stopMmas. Tatopetreeomaaple
okuoentu nuoetoMus Laisves kovotoju rmoetofteJ: suimtkeH
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k žuvusieji.
(oksido Lietuvos uuSUnių kaHnių ir tremtinių sąjunga,
Kaunas 1696 ir Paesufn Lietuvių BsndruomenO. 722 pat,
kietais virisSals. Kaina su petekjnomu JAV t SS-66,
P.S. NNnoie gyv. dar prideda veJetęos mokesčio 8.75%
($1.54).

karaliais, šeikais ir kitais var
dais, norėdami išskirti iš kitų,
„paprastų".
Lankant gimnaziją ir besimo
kant istorijos, teko pamokose
susidurti su „bajorais-mėlynakraujais", kurie vienokiais ir
kitokiais pasireiškimais iškilda
vo iš žmonių masės. Daugelis
pasižymėjo palaidu gyvenimu,
lėbavimu, darbo žmonių skriau
dimu ir pataikavimu svetimų
tautų valdovams, kad galėtų
susikrauti daugiau turtų ir
galios.
Jų tarpe buvo karžygių, gerų
kovos vadų ir gerų adminis
tratorių, kuriuos žmonės vadin
davo kilmingaisiais - kunigaikš
čiais - karaliais. Kyla klausi
mas: ar mes turime teisę savin
tis tų žmonių pasiekimus ir am
žinai užsikrauti ant savo pečių?
Minėkime ir gerbkime tuos did
vyrius, kurie gyveno ir veikė
savo gyvenimo laikotarpyje.
Gerbkime tuos, kurie dabar au
kojosi ir aukojasi žmonijos bei
savo krašto gerovei. Neimkime
anksčiau gyvenusių garbingų
žmonių garbės, s a u . Kurkime
„bajorystę" mes patys, kol gyve
name, tegul žmonės, gyveną po
mūsų, parodys mums užtarnau
tą pagarbą.
Antanas Paužuolis
Chicago, IL

LAIŠKAI
SIUNTINYS IŠ ,.DĖDĖS
ANTANO"
Šią našlaite Lietuvoje jau t"eji metai remia „dėdė Antanas"
per „Lietuvos našlaičių globos"
komitetą. Lietuvoje parama jai
persiunčiama per Gražinos
Landsbergienės našlaičių globos
komitetą. „Dėdė Antanas" yra
labai geras, jis ne tik kasmet
paremia Vidutę 150 dolerių, bet
taip pat įvairiomis progomis pa
siunčia jai siuntinėlius. Apie
vieno tokio siuntinėlio gavimą
Pirmosios Komunijos dieną
našlaitė Vidutė rašo savo gera
dariui, siųsdama jam ir nuošir
džią padėką.
„Dėde Antanai! Pirmuosius
savo žodelius noriu Jum nuo
savo širdies pasakyti — didelis
ačiū! Už viską, ką Jūs man at
siuntėt. Rugsėjo 30 d. buvo at
važiavusi krikšto mama ir at
vežė tortą. Močiutė taip pat
buvo nupirkusi tortą. Tik atsi
sėdom visi už stalo, pasigirdo
skambutis. Močiutė atidarė
duris. Atvažiavo pas mane siun
tinys! Nuo dėdės Antano.
Dėde Antanai, didelis ačiū už
viską, bet daugiausia už sal
dainius. Nes kai nunešiau į
mokyklą, pavaišinau mokytoją
ir draugus. Visiems patiko.
Parašysiu apie mokslą. Sekasi
taip sau. Anglų kalba truputį
sunkoka, bet pasistengsiu
geriau mokytis. Dėde, dolerį, ką
gavau, močiutė padėjo sun
kesniam laikui.
Dėde Antanai, kada atvažiuo
site pas mus. Aš Jūsų labai pasi
ilgau. Aš Jums siunčiu savo Pir
mos Komunijos nuotrauką —
pažiūrėkit, kokia aš jau didelė.
Nuo močiutės ačiū ir nuo
manės.
Vidute"
ŠEIMŲ PADĖKA
Klausau sekmadienio rytais
A. Šluto vedamos radijo prog
ramos: šeimų padėka laidojimo
direktoriui Petkui. Darosi
šiurpu, kai girdi kad per savaite
tiek palaidojo.
Kas jam duoda tas padėkas?
Ar šeimos nariai, ar jis pats
dėkoja sau jų vardu, pasidaryda
mas didelę reklamą. Taip, rek
lamos reikia.
Buvau laidotuvėse šeštadienį,
o sekmadienio ryte jau jam
dėkoja mirusio šeimos nariai, už
malonų ir nuoširdų patarnavimą.
Laidojimo tvarkytojai brangiai
apmokami, gal ir per brangiai.
Kodėl niekad nedėkoja dakta
rams, seselėms, vaistinėms,
greitosios pagalbos vairuoto
jams, ligoninių tarnautojams?
Tie taip pat įdėjo daug rūpesčio
ir nuoširdaus patarnavimo. Kur
kiti lietuviai laidotuvių direk
toriai, kad jiems niekas nedė
koja, ne jau jie rūpestingai ar
nuoširdžiai nepatarnavo, ar
jiems reklamos nereikia?
Sigutė Žemaitienė
Cicero, IL
ATVIRA IŠPAŽINTIS?
Paskutinėm balsavimo pasek
mėm Lietuvoje yra ko džiaugtis,
man tik gaila, kad neturėjau
progos pagerinti gan menką bal
suotojų procentą. Nebalsavau,
nes dar nesu atgavės prigimtos
pilietybes, nors prašymą pada
viau prieš pusmetį. Buvo pasa
kyta, kad užtruks apie 4 mėne
sius, bet atsakymo vis tebe
laukiu iš konsulato. Jeigu
bučiau balsavęs, ne tik mano
savijauta, kuri ir kaip buvo gera
atlikus pilietinę pareigą JAV
rinkimuose, būtų buvusi dvigu
bai geresnė, bet dar vienas
papildomas balsas butų pa
gerinęs rinkimų pasekmes ge
resniam b šviesesniam Lietuvos
rytojui.
Man buvo geda prieš pasaulį,
kad Lietuvoje nebalsavo pusė
žmonių, turinčių teisę (balsavo

LIŪDNOS VIZIJOS PRIE
TELEVIZIJOS
Našlaite Vidutė Pirmosios Komunijos diena.
55%). Aš gi visą gyvenimą pa
sauliui skundžiausi dėl nu
skriaustų tėvynainių, prara
dusių bet kokias galimybes savo
balsu išreikšti net menkiausias
teises. Balsavus šiuose rinki
muose tik vienam iš dviejų, jie
mane sukompromitavo pasaulio
akyse. Buvo ir pikta! Iš to pyk
čio išsižadėjau pusę giminių,
kurie nebalsavo. Ieškodamas to
apsileidimo priežasčių, įtariau,
kad nebalsavo, nes valdžia neh»«l»1iw» kelialapių, o man neiš
davė laiku paso, nes, jie manęs
nenori".
Keliom savaitėm po Lietuvos
rinkimų praslinkus, tas mano
netaurias mintis išsklaidė žinios
iš Čekijos Respublikos, kur rin
kimuose balsavo tik 35%. Vadi
nasi, mes, lietuviai, sumušėm
čekus 20 taškų. Pasirodydami
geriau už čekus, kurie iš buvu
sių sovietų respublikų bei sateli
tų labiausiai prilygsta Vakarų
kraštam, Lietuvos gyventojai,
žengdami jaunos demokratijos
keliu, parode daugiau kantry
bės, daugiau vilties ateičiai ir
mažiau abejingumo. Už neap
galvotas, įtarinėjančias mintis
viešai atsiprašau, o Lietuvos
žmones sveikinu už balsavimo
būdu ištaisytas, prieš 4 metus
padarytas, klaidas.
Leonidas Ragas
Itasca, IL

BAJORAI IR MES
Laikas nuo laiko tenka paste
bėti straipsnių apie bajorus.
Žodis „bajoras" nėra lietuviš
kas, bet išreiškia žmogaus kil
mingumą, išskiriantį iš kitų
žmonių grupės. „Draugo" Nr.
220 buvo platus straipsnis,
užvardintas „Lietuvos bajorų
karališkoji sąjunga", parašytas
Zigmo Marcišausko. Jo straips
nyje yra pasakyta daug tiesos,
išryškinant gerus ir blogus ba
jorų darbus. Parodoma jų ir tik
roji kilmė, bet vis vien jų pali
kuoniams teikia neužsitarnau
tos pagarbos.
Dievas, sukurdamas žmoniją,
davė daug talentų, bet ne vi
siems vienodai. Jeigu žvelgsime
į tolimą istoriją, pastebėsime,
kad „bajorai - mėlynakraujai",
išsivystė iš kasdieninių žmonių.
Turėdami talentus vadovavi
mui, būdami drąsus, subūrė
apie save pasekėjų būrį ir pa
vergė silpnuosius. Kiti, nepai
sydami Dievo duotų įsakymų,
įsigijo didelius žemės plotus ir
privertė jų klausyti mažiau or
ganizuotas žmonių grupes. Dar
kiti buvo gabūs karvedžiai, su
gebėję užkariauti silpnesnes
tautas. Istorija ir prispaustieji
žmones pradėjo juos vadinti ca
rais, feodalais, kunigaikščiais,

Ačiū A. Reneckiui už šešta
dieninę Lietuviškos televizijos
valandą. Ypač malonu, kai pa
matai joje „Panoramą" ir staiga
pasijunti lyg vėl būtum Kaune
ar Vilniuje.
Deja, „Panorama" galime Či
kagoje pamatyti tik sykį savai
tėje, o įvairiausių įvykių
Lietuvoje devynios galybės ir
mes apie tą šurmulį mažai ką
težinome. Šiandien gavau įdo
mų žurnalistės Laimos J. laišką
ir noriu kai ką iš jo pacituoti.
Taigi:
„Mūsų kultūrinio gyvenimo
nesenstančios naujienos — tai
Vilniaus krašto lietuviškos mo
kyklos, tebegyvenančios bala-

nos gadynę. Rusams ir lenkams
(tautinėms „mažumoms") sta
tomos naujos, o lietuviukams
nuo sutręšusių lubų krinta ant
galvos tinkas. Kai valstybė
nieko nedaro, tai ir išeivijai per
sunku visus tuos skersvėjus už
lopyti.
Šiaipjau — ypač miesto moks
leivių mėgstamiausias užsiėmi
mas — uostyti klijus. Klaipėdoj
du tokie buvo rasti nebegyvi ant
stogo, užsimovę ant galvų poli
tileno maišelius ir nuo to uos
tymo nutroškę. Taip einam i ci
vilizaciją...
(Laimutė nežino, kad Mažei
kiuose kažkieno piktos rankos
mokykliniams vaikams dalina
narkotikų piliules. Kai prie jų
pripras — pirks. O iš kur pini
gėlio gaus? Vogs? EJV).
Spaudoje, kaip ir reikėjo lauk
ti, prasidėjo badymasis „špygo
mis" (nuosmukis, kai špagos į
špygas pavirsta. EJV). Matyt
LDD-pistai, ištirpę kitose partijėlėse, vėl griebsis skatinti
raganų medžioklę, ugdyti nea
pykanta tarp pačių lietuvių, —
taip vėl bus galima atidėti teis
mų tvarkymą ir kaltųjų baus
mes už dvasini ir fizinį geno
cidą.
Dabar visi kažko laukia iš
naujai į valdžią ateinančių. Pas
prezidentą buvo pakviesta pie
tauti abi pusės: dešinė ir kairė,
kur turėjo „pasikeisti nuomonė
mis". Tas abi puses, ko gero,
labiausiai vienija įsitikinimas,
kad ten gera, kur už juos gud
resnių ir protingesnių nėra.
Ar ne tuo galima būtų paaiš
kinti abiejų pusių nenorą įsi
leisti į valdžią išeivijos lie
tuvius, — daugiau pasaulio ma
čiusius.
Pas mus kai kas norėtų į
premjerus siūlyti V. Adamkų.
Gal jis bent vandenis išvalytų,
kai tuo tarpu kiti atėję tik su
drumsčia".
Taip baigia savo laišką bi
čiulė. Staiga užgula baisus
liūdesys, nes prisimenu, kaip
praėjusioj Lietuviškos televi
zijos „Panoramos" programoje
atrodė žiauriai išniekinta Kau
no įgulos bažnyčia.
Emilija J . V a l a n t i n i e n ė
Chicago, IL

mirus, ALIAS Čikagos skyriaus nariai reiškia gilią
užuojautą jo artimiesiems ir kartu liūdi, netekę savo
ilgamečio nario.
Amerikos Lietuvių inžinierių
architektų sąjungos Čikagos

ir
skyrius

PENKERIŲ IR DEŠIMTIES METŲ
MIRTIES SUKAKTYS

A.tA.

Komercinės siuntos pagal susitarimą.
Pinigai pervedami doleriais nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas
per 2 - 5 dienas.

ns

A.tA.
ALGIS PAČKAUSKAS
Gyveno Romeoville, IL.
Mirė 1996 m. lapkričio 26 d., sulaukės 63 metų.
Gimė Lietuvoje, Vilniuje. Amerikoje išgyveno 49 m.
Nuliūdę liko: duktė Judita, žentas John Shearin, anūkai
Melissa ir Johnny, sūnus Antanas, motina Leokadija, sesuo
Danutė su vyru Artūro Vitagliano, broliai Vytautas su žmona
Violeta, Jaunius su žmona Margo ir kiti giminės.
Velionis buvo pašarvotas lapkričio 27 d. Anderson laido
jimo namuose, Romeoville, IL.
Laidotuvės buvo privačios.
Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus
prisiminti a.a. Algi savo maldose.
Nuliūdusi šeima.

A.tA.
INA KURKULYTĖ
PAVIOUR
Gyveno Rochester, N.Y.
Po ilgos sunkios ligos mirė 1996 m. lapkričio 10 d.,
sulaukusi 62 metų.
Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: mama Liucija Kurkulienė, duktė Danutė
Bireta, brolis Albinas Kurkulis, sūnėnai Andrius ir Paulius
Kurkuliai ir kiti giminės Amerikoje, Lietuvoje ir Kanadoje.
Lapkričio 12 d., po šv. Mišių Šv. Jurgio parapijos
bažnyčioje, kurias atnašavo kun. klebonas Domininkas
Mockevičius ir vikaras kun. Kazimieras Mockevičius, velionė
buvo palaidota Holy Sepulchre kapinėse, Rochester, N.Y.
Šeima dėkoja visiems atsilankiusiems šermenyse, daly
vavusiems laidotuvėse; dėkoja už gėles velionei ir už aukas
šv. Mišioms.
Nuliūdusi šeima, gimines ir draugai.

A.tA.
IRENA LINARTIENĖ
MACIŪTĖ
Po trumpo negalavimo mirė 1996 m. lapkričio 28 d.
Gyveno Harbert, MI, prieš tai — Bellwood, IL.
Gimė Ukrainoje, gyveno Kaune, baigė farmaciją V. D.
Universitete. I Ameriką atvyko 1949 m.
Liko liūdesyje: vyras Vytautas, duktė Vida, anūkas
Steponas; svainės Australijoje: Pajauta Daukienė ir šeima ir
a.a. Gražinos Kovalskienės šeima.
Velionė priklausė: Korp! Samogitia, filisterė, BALFui,
Lietuvių Bendruomenei, Union Pier Lietuvių draugijai.
Gruodžio 3 d., po gedulingų šv. Mišių Švč. M. Marijos
Gimimo bažnyčioje, velionė palaidota Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse Chicagoje.
Dėkojame visiems draugams, bičiuliams su mumis
išgyvenusiems didžios netekties liūdesį. Kartu su a.a. Irenos
palikta amžina šypsena — ačiū už paguodą, prisiminimą,
maldas, aukas, visokeriopai ištiestą pagalbos ranką. Nuošir
dus ačiū!
Vyras Vytautas, duktė Vida, anūkas Steponiukas.

HENRIKUI K A Č I N S K U I

TRANSPAK-mo
i.m. gruodžio 2 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 siuntiniams AIR CARGO.

MAISTO SIUNTINIAI
Du patys populiariausi - tai 55 tvarų įvairaus maisto
ui $98 ir šventinis už $39.$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, suris, sausainiai, tirpi
kava, maltą 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 \ Lietuvą įstaigą.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7772
Mūsų atstovybe Lietuvoje:
Vilnius 26-28-27, 26-24-27
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A.tA.
LOUIS A. ZURLIS
Gyveno Chicago, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1996 m. lapkričio 30 d., sulaukęs 91 metų.
Gimė Nashua, N.H., 1904 m. gruodžio 26 d.
Nuliūdę liko: žmona Marijona, duktė Marytė, žentas John
Lally; trys sūnūs: Kazimieras, marti Lucy, Antanas, marti
Diane, ir Mykolas; aštuoni anūkai, trys proanūkai, taip pat
daug giminių Lietuvoje ir Amerikoje.
Priklausė įvairioms lietuvių organizacijoms ir buvo
ilgametis „Dainavos" ansamblio, Lietuvių Operos ir Švč. M.
Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos choristas.
Velionis pašarvotas antradienį, gruodžio 3 d. nuo 3 iki 9
v.v. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California
Ave.
Laidotuvės įvyks trečiadieni, gruodžio 4 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai.
ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, duktė, sūnūs, anūkai, proanūkai ir
kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440.

Ona
Izokaitienė
1991.XII.12

Raminta
Prapuolenienė
Izokaitytė
1986.XII.1

Su dideliu liūdesiu prisimename šiuos mums brangius
asmenis.
Šioms sukaktims paminėti, iv. Mišios ui jų sielas bus
atnašaujamos Tėvų Marijonų koplyčioje, prie Draugo, 1996
m. gruodžio 7 d., šeštadieni 9 vai. ryto.
Prašome bendroje maldoje prisiminti a.a. Oną ir a.a.
Ramintą.
Liūdinčio* seimo*

Pranešam giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š.m.
lapkričio 23 d., sulaukęs 78 metų, mirė mylimas ir brangus
Vyras, Tėvas bei Tėvukas

A.tA.
VYTAUTAS MIKLIUS
Gyveno St. Petersburg, FL. Gimė Lietuvoje, Raseiniuose.
Giliam liūdesyje paliko žmoną Bronę, sūnų Leoną su mar
čia Nancy, dvi podukras: Auksę Vaičaitienę sa vyru Rimu ir
Rūtą Pužauskienę su vyru Andriumi. Tėvuko liūdi dešimt
anūkų.
Laidotuvės privačios.
Nuliūdę: žmona, sūnus, podukros.
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Kasmet nemažai mūsų skai
tytojų pasinaudoja dienraščio
„Draugo" puslapiais, sveikin
dami savo pažįstamus, bendra
darbius, gimines su šv. Kalė
dom. Tai jiems sutaupo nemažai
„Lietuvos našlaičių globos" laiko, bet paremia lietuvišką
komitetas g a v o daug prašy spaudą, o „Draugas" su dideliu
mų — našlaičių anketų iš Lietu malonumu patarnauja. Nors
vos. „Kaimo vaikų" fondas at atrodo dar anksti ir Kalėdos
siuntė — 85 anketas, Gražinos toli, bet prašome sveikinimus
Landsbergienės komitetas 15 siųsti jau dabar, kad spėtume ne
anketų, iš Rumbonių kur klebo tik laiku sudėti, bet ir Jūsų
nauja kun. Leonas Jakima artimieji spėtų gauti „Draugą"
vičius 8 anketos. Tai daug vaikų su sveikinimu.
— našlaičių, kuriems reikia
pagalbos. Šiuo metu „Lietuvos
„Ne vien d u o n a ž m o g u s gy
našlaičių globos" komitetas
vas",
jam reikia ir dvasinės at
persiunčia 500-tams našlaičių
gaivos,
ir draugų, ir savos aplin
globą, kurią teikia Amerikos
kos.
Visa
tai rasti padeda lietu
lietuviai. Komitetas dėkoja vi
siems, kurie aukoja — šelpia viška spauda. Užsiprenumeruo
vaikus Lietuvoje, taip pat kite laikraštį ar žurnalą spau
laukia ir naujų globėjų, kurie dos vajaus atpiginta kaina ar
galėtų prisidėti savo auka prie padovanokite dar jų neskaitan
skurdo sumažinimo Lietuvoje — čiam Kalėdų proga. Visos infor
prie pagalbos Lietuvos ateičiai. macijos šios dienos „Drauge".
Mes prašome $150 — vaiko me Ta pačia proga primename, kad
tinis globos mokestis. Tačiau už gera kalėdinė dovana neskai
bet kokią auką mes ir vaikai tančiam lietuviškai yra šešta
jums būsime dėkingi! „Lietuvos dieninis ,,Draugas — The
našlaičių globos" komitetas Friend" anglų kalba. Kaina tik
2711 West 71st St., Cbicago, IL 60 dol. metams. Kreipkitės į
„Draugo" administraciją.
60629.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Jaunimo centro 39-toji me
tinė šventė-vakarienė ren
giama gruodžio 8 d., sekma
dienį. Prasidės šv. Mišių auka
t. jėzuitų koplyčioje 3 vai. p.p.,
4 vai. p.p. Jaunimo centro di
džiojoje salėje Čikagos lit. mo
kyklos vaikų choras, vadovau
jamas mokyt. Dalios Gedvilie
nės, atliks programą; 5 vai. p.p.
— vakarienė. Savo dalyvavimu
paremsite jaunimo centrą.
Visus kviečia JC valdyba ir
taryba. Lauksime!
Marija Vaitkienė, gyv. Belleville, IL, yra dažna mūsų dien
raščio rėmėja, jo renginių lanky
toja, nepraleidžianti progos iš
tiesti savo dosnią ranką „Drau
gui'. Atnaujindama prenume
ratą į Lietuvą, pridėjo 100 dol.
auką dienraščio leidimo reika
lams. Esame nuoširdžiai dėkingi!

Pasinaudojant J A V LB
Kultūros tarybos ir Lietuvių
fondo pasiūlymu papigintai
užprenumeruoti „Draugą", Ind
rė ir Donatas Tijūnėliai užsakė
Žiemos Kursai mokslei
„Draugą" savo medicinos stu viams ateitininkams Dainavo
dentui sūnui Arui Tijūnėliui je vyks gruodžio 26 — sausio 1
(891 Novi Rd., Northville, Ml d. Kviečiami visi 11-12-13 sky
4867. Tel. 810349-4585) ir nava- . rių moksleiviai ateitininkai iš
sąri universitetą baigusiai, JAV ir Kanados. Registracijai
pradėjusiai
savarankišką tel. 708488-1272. Užsiregistra
gyvenimą, dukteriai Nidai Tijū- vus iki gruodžio 15 d. kaina
nėlytei (3913 Saratoga G210, asmeniui 170 dolerių, po gruo
Downers Grove, IL 60515. Tel. džio 15 d. — kaina 185 dol.
630434-1327). Siūlome ir ki
tiems nepraleisti progos padary
Lietuvos V y č i ų Vidurio
ti savo vaikams gražią dovaną,
A
m e r i k o s apygardos metų
tuo padedant išlaikyti vieninteli
ketvirčio
susirinkimo šeiminin
lietuvių dienrašti užsienyje. Tai
kai
šį
kartą
yra Cicero Lietuvos
gražus pavyzdys visiems.
Vyčių 14 kuopa. Susirinkimas
saukiamas šeštadieni, gruodžio
„Labdaros vakaras" rengia 7 d, 1 vai. p.p., Luciano Restaumas gruodžio 14 d., 6:30 v.v., rant, 6341W. Cermak Rd, Ber„Seklyčioje". Visuomenė kvie wyn, IL. Prsšpiečiai — 12 vai.
čiama gausiai dalyvauti. Jeigu Rezervacijos būtinos. Jas gali
kas dar nėra rezervacijos pada ma padaryti, skambinant Jean
ręs, tai prašomi rezervacijas Vance 708-652-5245 iki ketvir
atlikti. Nes tai yra tradicinis tadienio (gruodžio 5 d). Visų
renginys, kuriame kai kuomet kuopų valdybos ir nariai yra
vietų pritrūksta. Rengia LB-nės raginami šiame svarbiame su
Socialinė taryba.
sirinkime dalyvauti.
Svč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos klebonas kun. Jonas
Kuzinskas praėjusi sekmadieni
pagaliau padarė pareiškimą dėl
galimo naujo lietuvių kilmės
klebono parapijai. Kaip jau
daug kartų minėta, klebonas
nuo šių metų galo išeina į pen
siją. Jis kvietė visus parapijie
čius laikytis ramiai, nepasiduoti
gandonešių įtakai, o parapijos
ateitis rūpi ir jam, ir arkidiecezijai.

x Lithuanian Citizen's Society of Western Pennsylvania,
Pittsburgh, kuriam vadovauja
Vito A. Yucius, globoja Lietu
voje 10 našlaičių. Pratęsdami
globą kitiems metams atsiuntė
$1600. Jie pasiskaitę „Bridges"
žurnale, kad Lietuvoje yra daug
vaikų invalidų, kuriems rei
kalinga invalido kėdžių, bet jų
negali nusipirkti, nes jos kai
nuoja apie $250 viena, atsiuntė
dar $2600, kad galima būtų nu
pirkti 10 tokių invalido kėdžių.
Geriesiems aukotojams, supran
tantiems sunkią Lietuvos var
gingų žmonių padėtį, dėkojame!
„Lietuvos Našlaičių globos"
komitetas. 2711W. 71 S t , Cbi
cago, IL 60629.
(sk)

x Matt ir Philomene Vilutis, Frankfort IL. globoja Lietu
voje du našlaičius. Pratęsdami
jiems globą kitiems metams at
siuntė $300 — dviejų našlaičių
metinį mokestį. Dėkojame!
„Lietuvos Našlaičių globos"
komitetas, 2711 W. 71 St., Chicago, D 60629.
x Detroito lietuviai „Girių
(sk) aido" koncerto metu, Partizanų
x TRANSPAK
praneša: šalpai suaukojo $1,230: $300
„Beveik pačiame Aukštaitijos Jurgutienė Elena; $200 Detroito
viduryje plyti Molėtų rajonas Lietuvos Dukterys; $160 Pau
(plotas 1274 kv. km). Net 26.6% lauskienė Valerija; $100 Mer
viso rajono ploto tenka miš kevičius Adolfas, Norkūnas Ben
+
kams. Rajone gyvena apie 300 atminimui a. a Povilo; $60 Antūkst. Žmonių, dauguma iš jų drews Peter ir Marcelis; Janeckaimuose". Pinigai, siuntiniai kas Elena, Karvelis Kazys; $40
ir komercinės siuntos į Lietu Vaitiekaitis Algirdas; $90 Bliūvą. Maisto siuntiniai. TRANS džius Stasė, Klimkaitienė
PAK, 4645 W. 63 St., Cbicago, Antanina; $25 Navasaičiai
Kazys ir Dalia; $20 Čerekai
IL 60629, tel. 773-838-1060.
(sk) Algis ir Nįjolė, Mitkai Vacys ir
Janina, Karveliai Kastytis ir
x Ado3 Sutkuvienės pluoš Rasa, Mikailai Juozas ir Ramu
tinio meno paroda Lietuvių Dai nė, Astasaitis Benita, Bagdanslės muziejuje. Lemonte. Parodos kienė, Abariai M. ir O.; $15
atidarymas Aeštadenj, gruo Paulauskienė Valerija, Pecys
džio mėn. 7 d. 7 v.v.
Antanas, Patalauskienė Valeri
(sk) ja; $10 Briedis Juozas, Lentamus Stasys, Andriušaitis Al
ARAS ROOFING
binas, Pikūnai Stasys ir Regina,
Arvydas Kirl.i
Leparskiai A. ir A. Lietuvos
[Jfnrji.imr if t.iisomo
Partizanų Globos fondo val
VIS , ' i š u j StOfĮtl'-,
dyba
nuoširdžiai dėkoja auko
Tr>l ;08 ?r>7 07 \h
tojams.
SU.imhinti po h v v

(sk)

SUSIPAŽINOME SU
DR. KĘSTUČIU SANTUKU

„Lietuvos Vaikų vilties"
komiteto pirm. Gražina Liau
taud ir jos vyras Jim 1996.10.16
pakvietė į savo rezidenciją Bloo
mingdale dangoraižio viršuje dr.
K. Saniuką, o taip pat LVV
komiteto narius bei savano
rius talkininkus. Svečiai rinkosi
ir grožėjosi amerikiečių impre
sionistų dailininku kūriniais
išpuoštais namais, o ir plačiai
matoma bei šviesu jūroje pa
skendusia Čikaga. Visi šne
kučiavosi, bet ypač daug klau
simų sulaukė dr. K Saniukas.
Jis yra chirurgas, Vilniaus
universiteto vaikų ligoninės
ortopedinio skyriaus virši
ninkas. Jo žmona Nijolė yra
vaikų gydytoja. Jie augina sūnų
Aivarą ir dukrą Rūtą. LVV
sudarė dr. K. Saniukui sąlygas
atvažiuoti į Čikagą. Finansiškai
jo atvykimą ir tobulinimąsi
rėmė Lietuvių fondas ir Soros
(Atviros Lietuvos) fondas. Jis at
vyko 5 savaitėm pasitobulinti
Shriners ligoninėje. Dr. Sa
niukas jau rytojaus dieną po at
vykimo, 7 vai. ryte, buvo li
goninėje, o joje esantiems vai
kams iš Lietuvos tai buvo tikra
T e r e s ė L a n d s b e r g i e n ė , laimė — savas daktaras!
Springfield VA, yra „Lietuvos
Po skanios vakarienės Dana
našlaičių globos" komiteto Kaunienė dr. Staniukui LVV
atstovė Vašingtono apylinkėje. komiteto vardu įteikė dovanėles
Ji ieško aukotojų ir globėjų iš Čikagos: garsiosios Čikagos
Lietuvos našlaičiams vaikams. krepšinio komandos „Bulis"
Be to, Vašingtono skautės ži- marškinėlius ir kepurę.
dinietės pasiuntė 14 dėžių „Kai
Gr. Liautaud paprašė dr. Sa
mo vaikai" labdaros fondui, 2 niuką papasakoti apie jo skyrių
dėžes į Naują Akmenę, kun. Santariškių ligoninėje, jo darbą
Donato Stulpino globojamiems su vaikais ir apie Vilnių. Jis
vaikams, 1 dėžę Vilniaus ugdy kalbėjo įdomiai, duodamas pa
mo centrui „Viltis" ir 5 dėžes vyzdžių. Jis sakė, kad iš kitur
tremtiniams, grįžtantiems iš atvykusius daktarus veda j jo
Sibiro. Prie siuntinių prisideda skyrių Santariškėse, nes ten
Vašingtono l i e t u v i a i , su švariausia. Jie turi 2 operacines
aukodami rūbus, žaislus arba su vėsinimu. Sunkiausius li
prisidėdami piniginėmis auko gonius su ortopedine negalia
mis.
siunčia į JAV. Juos atrenka
Čikagos Shriners ligoninės vyr.
chirurgas dr. John Lubicky su
Nekalto P r a s i d ė j i m o para
savo štabu. Lengvesnius atvejus
pijos mokykla Brighton Parke
operuoja Lietuvoje. Ateityje bus
(4420 S. Fairfield) šiais metais
įvesta kompiuterinė programa.
gruodžio 7 d. švenčia 80 metų
Jie ortopediniame skyriuje turi
sukaktį. Šventė prasidės Mišiobiblioteką. Gauna „Draugą".
mis 4:30 vai. p.p., o po to parapi
Turi naują Horoskopą. Kai LVV
jos salėje vyks pokylis. Parapi
pastangomis nuo 1991 m. vaikai
jiečiai maloniai prašomi patys
iš Lietuvos su ortopedine
ateiti ir atsivesti savo draugus,
negalia buvo vežami gydytis į
tuo paremiant mokyklą. Galima
Shriners ligoninę Čikagoje,
užsisakyti stalą 8 asmenims,
LVV komitetas, kurio reikalų
skambinant tel. į mokyklos
vedėja tada buvo Jūratė
raštinę: 773-523-5022.
Budrienė, pradėjo galvoti, kad
reikia ką nors daryti, kad ir
Palaimintojo J u r g i o Matu Lietuvos daktarai galėtų teikti
laičio misąjos choras, vadovau reikiamą pagalbą. Pirmininkės
jamas Birutės Mockienės, ren pareigas perėmus Gražinai
gia kalėdinių giesmių koncertą Liautaud, darbščiosios komiteto
misijos bažnyčioje gruodžio 15 narės, ypač Dana Kaunienė,
d., 1 vai. p.p. Prieš tai — 12 vai. rinko iš amerikiečių nemo
PLC salėje bus pietūs. Be misi kamai duodamą įrangą ortope
jos choro programoje dar daly dinei operacinei Vilniuje ir 1993
vauja sol. Danutė Stankaitytė, m. spalio pradžioje ji buvo
vaikų choras, vad. Dariaus Po- atidaryta Santariškių klinikose.
likaičio, fleitistės Rima Polikai- Jos vadovu LVV pakvietė dr. K.
tytė ir Jacintą Mikutė. Bilietus Saniuką. Dr. K Saniukas sakė,
galima įsigyti po 9 ir 11 vai. r. kad tai Lietuvoje vienintelė
Mišių bažnyčios prieangyje. Re tokia programa, kuri viską
zervuoti stalus pietums reikia aprėpia „Bet mes dar ir moko
tel. 6 3 0 - 2 5 7 - 7 6 7 7 (Vladui mės. Mes parodome, kas galima
padaryti. Dabar jau visi nori
Stropui).

. 1 * K. Saniuką išleidžiant atgal i Lietuvą. Ii kairės: Antaną* Jarūnas, Lietuvos Vaikų vilties
pirmininke Gražina Liautaud, Santariškių ligoninės Vilniuje LVV ortopedines chirurguos
vyriausias gydytojas dr Kęstutis Saniukas, kurį laiką praleidęs Čikagoje susipažinti su modernia
chirurgijos technika, Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkstienė.

pakliūti į Santariškes. 0
atvažiuojame čia pasitobulinti
(dr. Saniukas yra trečias).
Siekiant progreso, reikia jį pir
miau pamatyti", sakė jis. Jis
dėkojo visiems, kliniką remiantiems. Papasakojo apie
Vilnių ir sulaukė daug klau
simų.
Visi skirstėsi patenkinti, susi
pažinę su dr. K. Saniuku, su
kuriuo glaudžiai bendradar
biauja Čikagos LVV komitetas
ir Lietuvoje įsikūręs LVV sky
rius, vadovaujamas E. Gervickienės. Visi buvo dėkingi mie
liems Gražinai ir Jim Liautaud
už puikų vakarą.
Aldona Šmulkstienė
LIETUVIAI SVEIKINA
LATVIUS

SUSITIKIMAS SU KUN.
MAIRONIO

LITUANISTINĖJE

MOKYKLOJE
Lapkričio 2 d. Maironio
lituanistinėje mokykloje įvyko
pirmasis šiais mokslo metais
Istorijos būrelio „Geležinis
vilkas" susirinkimas. Būrelio
vadovė — Lietuvos istorijos
mokytoja Gražina Sturonienė,
nariai — visi, norintys ir nea
bejingi Lietuvos likimui, 7-10
klasių mokiniai. Pirmojo susi
rinkimo svečias buvo kunigas
Antanas Saulaitis, SJ, su ku
riuo bendraujant susitikimui
skirta valanda prabėgo nepaste
bimai greitai.
Pradžioje dalyviai gavo po už
duotį — pažymėti savo dvasinio
gyvenimo svarbesnius įvykius,
kurių metu žmogus pajunta
Dievo buvimą ir artumą. Taigi,
valandėlei susimąstėme ir žy
mėjome savo gyvenimo kreivę
su džiugių ir liūdnų išgyvenimų
pakitimais, kuomet jautėme
Viešpaties dalyvavimą mūsų
gyvenime. Vėliau kun. A. Sau
laitis paragino mus prisiminti
įvairius dvasinio gyvenimo pasi
reiškimus Lietuvoje, laiko
tarpyje nuo sovietinės okupa
cijos iki sąjūdžio ir tautos at
gimimo. Mes kalbėjomės apie
tai, kad bažnyčios veikla buvo
suvaržyta, religinės organi-

Lapkričio 18 d. latvių tauta
švenčia nepriklausomybės die
ną, šiais metais jau 78-tą kartą,
pradedant nuo 1918 m. Ją ruo
šia latvių organizacijų susivieni
jimo komitetas, kuriam jau
daug metų pirmininkauja IImers Bergmanis. Šventės
minėjimo proga būna pakviesti
ir estų bei lietuvių atstovai,
kurie sveikina latvius. Šiais
metais į latvių nepriklausomy
bės šventę buvo pakviestos JAV
LB Krašto valdybos pirm. adv.
Regina Narušienė ir Vidurio
Vakarų apygardos pirm. Birutė
A. VindaŠienė. Be to, dalį
meninės programos atlikti bu vedimą iš Baltijos kraštų kaip
vo pakviestas Pal. J. Matulaičio žalčio išmetimą iš namų, bet
misijos choras su dirigente žaltys tebegyvena kieme ir
reikia jo saugotis.
Birute Mockiene.
Meninę programą pradėjo P.
JAV LB KV-bos pirm. R. Na
J.
Matulaičio misijos choras,
rušienė sveikinimo žodyje iškėlė
kuriam,
vos įeinant į salę, lat
mintį, kaip labai svarbu Balti
viai
nuoširdžiai
plojo. Prie pia
jos valstybėms įstoti į NATO.
nino
atsisėdo
muz. Faustas
Vid. Vakarų apygardos pirm.
Strolia,
o
choras
dainavo: „Jau
Birutė A. VindaŠienė prisiminė,
nimo
giesmę"
J.
Naujalio, žo
kiek ilgai ir daug buvo rašyta,
džiai
Maironio;
Č.
Sasnausko,
demonstruota ir kalbėta
„Tautiškąją
dainą"
žodžiai
Mai
Amerikoje apie Baltijos vals
ronio;
A.
Vanagaičio
„Laisvės
tybių liūdną padėtį ir kaip da
bar svarbu išsaugoti iškovotą varpą"; A. Jurjans (ar.) „Pūtė
laisvę. Estų Bendruomenės vėjinį" ir J. Cimze (ar.) „Riga
pirm Gildą Karu kalbėjo apie dimd" latviškai. Po šių dainų
pavojų iš Rusijos pusės, paly latvių publika sustojusi plojo, o
gindama rusų kariuomenės iš- vėliau džiaugėsi puikiu latviško
dainų ištarimu ir atlikimu.
Penkis kūrinius cello grojo
Silvija Sidrane, prie pianino
Gunta Laukmane, o Čikagos
latvių vyrų choras a capella
atliko 4 dainas ir pažadėjo iš
mokti lietuviškai dainuoti, jeigu
lietuviai juos kviestų į Vasario
16-tosios minėjimą.
Latvių minėjimas
baigtas
daina giesme „Dievs, sargi
mušu tėvu žemi". Visi lietuviai
svečiai buvo pakviesti pasilikti
vakarienėj ir šokiams. Visi
buvome patenkinti tokiu šiltu ir
maloniu priėmimu.
Dabar mūsų choras repetuoja
po kelis kartus per savaitę, ruoš
damasis kalėdiniam koncertui,
kuris įvyks P. J. Matulaičio
koplyčioje gruodžio 15 d.,
sekmadienį, 1 vai. po pietų. Visi
kviečiami po pamaldų ir kavu
tės atvykti į koplyčią, pasiklau
Pal. Jurgio Matulaičio mišios choras dainuoja latvių Nepriklausomybes šventėje Čikagoje
syti gražių kalėdinių giesmių.
lapkričio 1« d. Dirigentė Birutė Mockienė
B. A. VindaŠienė
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A N T A N U SAULAIČIŲ

zacijos uždraustos, tikėjimo
tiesų vaikai buvo mokomi slap
ta, buvo griaunamos ir naiki
namos bažnyčios, koplytėlės. Ir
vis tik net ir juodžiausios prie
spaudos laikais lietuviai šventė
Kūčias, Velykas (nors ir slap
tai), pagerbdavo savo iškelia
vusius artimuosius ir tautos di
džius žmones Vėlinių dieną, kai
Lietuvos senosios ir naujosios
kapinės sužibėdavo žvakučių
liepsnelių šviesa. O patys drą
siausieji pogrindyje spausdino ir
platino religinę spaudą...
Svečio išdalintuose Lietuvos
žemėlapiuose pasižymėjome vie
tas ir miestus, kurie sutraukia
daug visos Lietuvos tikinčiųjų ir
svečių — mintyse aplankėm
Aušros Vartus, Kryžių kalną,
Žemaičių Kalvariją, Šiluvą ir
kt. žymesnes vietas. Gavome po
atmintinę su žymiausių Lietu
vos krikščionių vardais ir port
retais. Vieni jų mokiniams
žinomi iš istorijos pamokų — tai
karalius Mindaugas ir jo sūnūs
Ruklys, Rupeikis ir Vaišvilkas,
Lietuvos didieji kunigaikščiai
Vytautas, Jogaila, Kazimieras,
didikas Mikalojus Radvila
Juodasis. Kiti vardai žinomi iš
literatūros pamokų — Martynas
Mažvydas, Kristijonas Donelai
tis, Motiejus Valančius, Marija
Pečkauskaitė. Šalia garsių ir
žinomų vardų neužmiršti ir
Lietuvos kankiniai už tikėjimą,
Lietuvą, savo šeimas ir ar
timuosius — tai nacių ir sovietų
aukos, kurių vardams surašyti
neužtektų vienos knygos lapų...
Tad, pradėję nuo savo iš
gyvenimų, nukeliavome į
Lietuvą, prisiminėme žymius
veikėjus, palikusius ryškų pėd
saką dvasiniame tautos augime,
ir vėl sugrįžom prie savęs, jau
pasibaigus susirinkimui. Sis
susitikimas su kun. Antanu
Saulaičių mus privertė truputį
susimąstyti apie tai, kas svar
besnio buvo mūsų gyvenime ir
kas svarbaus įvyko mūsų tautos
istorijoje, iš kurios mes semia
mės stiprybės savo ateities dar
bams.
Rūta Kuncienė
Maironio lituanistinės
mokyklos lietuvių klb. mokyt.
A L T o Čikagos s k y r i a u s
v a l d y b o s ir tarybos posėdis
šaukiamas gruodžio 5 d , ketvir
tadienį, 5 vai. p.p., ALTo centro
patalpose, 6600 S. Pulaski Rd.
Visi kviečiami dalyvauti, nes
reikės daug svarbių reikalų ap
tarti. Atskiri pakvietimai nebus
siunčiami.
Tauragės Lietuvių klubo
metinis susirinkimas įvyks
gruodžio 8 d , sekmadienį, 1 vai.
p.p. „Šaulių" namuose. Po susi
rinkimo bus tradicinės vaišės.
Prašome narius nevėluoti, nes
reikia daug reikalų aptarti,
todėl susirinkimas prasidės
punktualiai.

