3187 P I GRAUŠ NEW;>
THE l IBRARY OF CONGRESS
REFERENCE DEPARTMENT
ŠERIAIS OIVISION
MA3HINGT0N OC 2002S

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL: 773-585-9500 • FAX.: 773-585-8284 • DRAUCAS@EARTHUNK.NET

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

PERKDDICALS
D«c«cnb«r 17 . 1996

VoL LXXXVI

A. Brazauskas pasimokė iš
NRTV sudarymo
nesklandumų
Vilnius, gruodžio 16 d. (BNS)
— Prezidentas Algirdas Bra
z a u s k a s neigiamai įvertino
p o l i t i k ų konfliktą,
kilusį
skiriant Nacionalinio radijo ir
televizijos (NRTV) generalinį
direktorių. „Ne nuo t o reikia
pradėti tvarkyti valstybės
reikalus", spaudos konferen
cijoje pirmadienį sakė prezi
dentas.
Naujojo Seimo d a u g u m a vie
name pirmųjų posėdžių pakeitė
senojo Seimo nustatytą NRTV
tarybos skyrimo tvarką, tačiau
jai nepritarė prezidentas. Nepai
sant to, Seimas praėjusį ketvir
tadienį pakartotinai patvirtino
savo sprendimą ir paskyrė nau
ją tarybą, o senoji paskutiniąją
savo veiklos dieną išrinko kon
servatorių kritikuojamą NRTV
generalinį direktorių.
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K a i n a 50 c.

Pasaulio

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX, ITAR-TASS,
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)
K o p e n h a g a . Septynių vals
tybių — Austrijos, Kanados,
Danijos, Nyderlandų, Norvegi
jos, Švedijos ir Lenkijos —
gynybos ministrai sekmadienį
pasirašė sutartį, kuria sukuria
mas 4,000 kariškių turintis ben
dras taikos palaikymo dalinys.
Šis dalinys, vadinamas Atsar
gine aukštosios parengties bri
gada (Standby High Readiness
Brigade - SHIRBRIG), bus
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
rybos žinioje ir vykdys tai
kos palaikymo bei konfliktų
malšinimo operacijas. Brigados
vadavietė bus Danijoje. Danijos
gynybos ministerijos išplatin
tame pareiškime nurodoma,
kad pagrindinė brigados paskir
tis — greitai reaguoti į kylan
čius konfliktus ir užgniaužti
juos dar nespėjus įsiliepsnoti.
Brigada įsikurs konflikto vieto
je per 2-4 savaites ir vykdys
savo funkcijas, kol atvyks ben
drosios paskirties J T taikos
palaikymo pajėgos.

„Aš siūliau žymiai demokra
tiškesnį, nei Seimas, tarybos
skyrimo būdą", pažymėjo A.
Brazauskas. Jo manymu, never
tėjo visko daryti „žaibiškai",
geriau būtų buvę prezidentui ir
Seimui ramiai ir dalykiškai
susitarti, atkreipti dėmesį į
visuomenės ir pačių žurnalistu
reakciją.
A. Brazauskas sakė nustebęs,
kad kai kas jį kaltina ir kri
tikuoja dėl šio konflikto. „Aš
atlikau savo konstitucinę teisę
ir nežadu jos atsisakyti atei
tyje", pabrėžė prezidentas.
Jis sakė pasimokęs iš šios isto
rijos, ir kitą kartą, nepasira
šydamas Seimo priimto įstatymo, žada labai išsamiai išaiš
kinti atsisakymo priežastis ir
savo teises.

Prezidento atstovas spaudai
prašo gerbti Konstituciją

Vašingtonas. JAV Kongreso
Atstovų rūmų teisinių reikalų
komiteto pirmininkas pareika
lavo dokumentų apie preziden
to Bill Clinton ryšius su išeiviu
iš Rusijos dabartiniu Izraelio
piliečiu Grigorij Lučanskij,
įtariamu kriminaline veikla.
M a s k v a . Rusija užsipuolė
Lenkiją dėl Varšuvoje atidary
tos Čečėnijos atstovybės ir ap
kaltino Lenkiją kišimusi į Rusi
jos vidaus reikalus.
Talinas. Estijos rusakalbiai
sieks, kad tuose šalies rajonuo
se, kur gausiai gyvena ne estų
tautybės asmenys, rusų kalbai
būtų suteiktas oficialus statu
sas. Iš 129,000 Estijoje gyve
nančių Rusijos piliečių 116,000
padavė prašymus nuolat pasi
likti gyventi Estijoje.
M a s k v a . Boris Jelcin rė
mimui 1996 m. rinkimų kam
panijos metu sudarytosios R F
prezidento patikėtinių tarybos
nariai spaudos konferencijoje
prisipažįsta, kad didžioji dalis
pažadų rinkėjams liko netesėta
ir kad jiems dėl to yra gėda.

kia įgaliojimus pasirašyti arba
grąžinti pakartotinai svarstyti
Rusijos
m i n i s t r a s Ne
priimtus įstatymus. Tai nėra,
priklausomų valstybių san
pasak jo, formali teisė, o labai
draugos (NVS) reikalams Aman
svarbi įstatymų leidybos sudėti
Tulejev Dūmoje išplatino tezes,
Sydney. 1997 m. Australija
nė dalis. R. Geleževičius teigia,
kuriose numatomas Ukrainos
įves
anglų kalbos egzaminą,
kad jau keliolika kartų grąžinti
Vilnius, gruodžio 14-16 d. (BNS) — Šeštadieni %akare Lietuvoje prasidėjusi smarki pūga iki
karinis ir politinis suartėjimas
siekdama
sugriežtinti imigranįstatymai su prezidento patai
sekmadienio popietės apėmė visą Lietuvos teritoriją. Automobilių direkcija pranešė, kad eismo
su NATO: dirbtinai sumažinto
tų-šeimos
narių
kiekį. Egzami
somis buvo priimti po pakarto
sąlygos tapo labai sudėtingomis ir toliau dar blogės, nes kai kur keliai yra visai nepravažiuojami,
mis kainomis Ukraina išpar
o eismą #p«inlrin» prastas matomumas. Ant kelių susidarė 2-5 cm storio sniego sluoksnis, kuris,
ną
turės
laikyti
į Australiją
tinio svarstymo.
duoda turimą ginkluotę ir savo
pabarstius druska, virsta drėgna sniego mase. Eismo sąlygos tampa itin sudėtingos tada, kai
atvykę
jau
gyvenančiųjų
įvai
„Vadinasi, prezidento veto
karinį pramoninį kompleksą
pašąla,
ir
keliai
pasidengia
plikledžiu.
Temperatūra
naktį
5-10
C
(14-23
F),
dieną
nuo
0
iki
5
kiai,
broliai,
seserys,
darbingo
padėjo Seimui ištaisyti vieno
stengiasi priartinti prie NATO
C (23-32 F) laipsnių šalčio. Per kitas dvi paras temperatūra naktimis ir dienomis bus nuo 1 iki
kius ar kitokis įstatymų trū
reikalavimų. 1996 m. Juodojo amžiaus tėvai. Egzamino ne
6 C (21-30 F) laipsnių šalčio, sniegas ir pūga kaitaliosią su šlapdriba.
kumus. Ateityje bendras ir kon
Kazio Ambrazaičio nuotr.
je jūroje vyko 5 kariniai moky reikės laikyti tik atvykusiems
struktyvus prezidento ir Seimo
mai, kuriuose dalyvavo Turki sutuoktiniams.
įstatyme papildomai atsirado
darbas priklausys nuo to, kaip
ja, JAV, Ukraina, tačiau nė kar
Dublinas. Šeštadienį Dubline
ministro pirmininko patarėjo,
tiksliai šios valdžios institucijos
to nedalyvavo Rusija!
baigėsi
2 dienas trukusi Euro
ministerijos
viceministro,
minis
paudosis savo konstitucinėmis
pos
Sąjungos
valstybių vadovų
terijos
patarėjo
ir
referento
galiomis ir gerbs viena kitą",
T a l i n a s . Estijos viceprem
V i l n i u s , gruodžio 13 d. (Elta) turtas, todėl kiekvienas poli pareigybės, apskrities viršinin
konferencija.
Konferencijos
sakoma Lietuvos prezidento ats
— Seimo pirmininko pirmasis tikas, turintis gerą pagalbi ko bei jo pavaduotojo pareigy jeras Tiit Vahi žurnalistams dalyviai priėmė bendrą nutari
tovo spaudai Rimgaudo Geležepranešė: Estija yra pasiruošusi
pavaduotojas Andrius Kubilius ninką, tik džiaugiasi".
bės.
vičiaus pareiškime.
sutartį dėl sienos su Rusijos Fe mą, kuriame pasižadama įsteig
(TS) paneigė kai kurių politikų
deracija pasirašyti, pasitaikius ti specialų komitetą kovai su
kalbas esą konservatoriai siekia
pirmai galimybei ir bet kurioje organizuotu nusikalstamumu ir
atestavimu išvaikyti valdinin
spręsti bedarbystės problemas.
Rusijai patogioje vietoje.
kus.
Vilnius, gruodžio 16 d. (BNS) milijardo litų įplaukų, o 90
„Atestacija yra žinomas būdas
B e l g r a d a s . Sekmadienį pro
L o n d o n a s . Didžiosios Bri
Vilnius, gruodžio 16 d. (BNS) kitas", sakė V. Landsbergis pir spręsti apie valdininko tinka — Kontrabanda y r a „daugiau proc. kontrabandinių prekių į testuoti prieš vietos rinkimų tanijos ministras pirmininkas
— Seimo pirmininkas Vytautas madienį spaudos konferencijoje. mumą pareigoms, jį taikė ir negu baisus reikalas Lietuvai", šalį patenka per oficialius sienos rezultatų panaikinimą į Bel John Major šeštadienį perspėjo
Landsbergis mano, k a d kon Jo nuomone, arba prezidentas buvusi vyriausybė", sakė A. pareiškė prezidentas Algirdas kirtimo punktus.
grado gatves išėjo ketvirtis mili politikus nesiveržti į valiutos
fliktas, kuris kilo senojo Seimo turėtų pasitikrinti, kas iš jo pa Kubilius penktadienį spaudos Brazauskas ir paragino naują
jono
demonstrantų (daugiau nei sąjungą, jei tam nėra tvirto
A. Brazausko manymu, dabar
sudarytai Nacionalinio radijo ir tarėjų siūlė konfliktą sukėlu konferencijoje, komentuodamas ją vyriausybę „padaryti revo jau nebeužteks tik pakeisti pa 10 proc. sostinės gyventojų). Tai ekonominio pagrindo. Priešingu
televizijos tarybai (NRTV) pa sius veiksmus, arba „visi pui Seimo priimtas Valdininkų ir liuciją" Lietuvos sienų apsau sienyje dirbančius pareigūnus. didžiausius demonstrantų skai atveju, pasak John Major,
Darbo sutarties įstatymo patai goje.
skyrus naują generalinį direk kiai suprato, ką daro".
Būtinos esminės pertvarkos, čius per 28 dienas nuo gatvės Europa gali susilaukti labai
Apie pasitikėjimą prezidentu sas.
torių, buvo išprovokuotas „no
Prezidentas kalbėjo spaudos sieną pertvarkant taip, kad protestų pradžios.
rimtų pasekmių. J i s pareiškė,
m e n k l a t ū r o s " ir gali kelti Seimo pirmininkas užsiminė,
p i r m a d i e n į , žmogaus įtaka kontroliuojant
A. Kubilius teigė, kad „A" konferencijoje
M a s k v a . Rusijos gynybos kad D. Britanija pritaria bend
klausimą dėl „pasitikėjimo pre pažymėjęs, kad neatitinka A. lygio valdininkai, tai „poli surengtoje po vizito Dubline, prekių judėjimą būtų minimali.
ministro pirmasis pavaduotojas ros valiutos kūrimo idėjai, ne
Brazausko žodžiai, pasakyti tikams padedantys valdininkai, kur Europos Sąjungos ir esamų
zidentu".
Prezidentas pažymėjo, kad Andrėj Kokošin pareiškė: RF po priklausomai nuo to, a r ji nu
„Ar jis yra apgautas, a r juo Seimo vadovams ir NRTV tary o ne politikai, kaip kartais ir būsimų valstybių vadovai šeš
Dubline dar kartą patvirtinta, zicija, vertinant NATO plėtimą spręs prie jos prisijungti, ar ne.
buvo manipuliuojama, a r jis bos pirmininko Gedimino Ilgū netiksliai interpretuojama". Jis tadienį, be kita ko, svarstė kovos
jog
„labai greitai'* ES riba bus si Rytų link, išlieka vienareikš
dalyvavo sąmoningai, t a i ži no veiksmai.
Seulas. Seulo teismas pirma
atmetė kalbas, jog pasikeitus su organizuotu nusikalstamu rytinės Lietuvos, Latvijos ir
miškai neigiama; NATO ple
Pasak Seimo pirmininko, kai politikams „visi jie turi išsilaks mu būdus.
noma, turi atsakyti k a s nors
dieni
sumažino bausmę buvu
Estijos sienos. Tačiau nė viena čiantis j Rytus, negalima at
i
su prezidentu buvo svarstomos tyti". Aukštos kvalifikacijos val
Prezidento teigimu, dėl kon šių valstybių nėra nustačiusi mesti Rusijos ir Vakarų santy siam Pietų Korėjos prezidentui
pataisos dėl NRTV tarybos for dininkas yra, pasak Seimo pir trabandos Lietuvos biudžetas
sienos su Rusija ir tai, anot kių krizės tikimybės — tai esą Chun Doo Hwan — vietoj mir
A. Saudargas susitiko mavimo principų, jis užtikrino mininko
ties bausmės jam paskirtas
pavaduotojo, „didžiulis kasmet netenka daugiau nei Lietuvos vadovo, dabar turėtų
gali atsiliepti netgi visai tarp
„ k a d jokių staigių judesių
kalėjimas iki gyvos galvos.
su Šventojo Sosto
būti svarbiausias reikalas.
tautinių santykių sistemai.
nebus, nes jis G. Ilgūnui nurody
atstovu
M a s k v a . Aukštas Rusijos
siąs to nedaryti". Tuo tarpu iš
karinio jūrų laivyno vyriausio
J A V istorikai: Bill Clinton Vilnius, gruodžio 16 d. (BNS) NRTV tarybos vadovo pasisaky
jo štabo pareigūnas pareiškė, jog
— Lietuvos užsienio reikalų mi mų V. Landsbergis susidarė
vidutiniškas prezidentas
NATO povandenines jūrų pajė
nuomonę,
kad
tokių
patarimų
n i s t r a s Algirdas S a u d a r g a s
nebuvo.
(KDP) ir Apaštalinis nuncijus
New Y o r k a s , gruodžio 16 d. viziją", rase žurnale istorikas gos darosi aktyvesnes Baltijos
Vilnius, gruodžio 16 d. (BNS) tiniu sveikatom apsaugos minist
regione. Paskutiniai žvalgybi
„Kitaip
sakant,
yra
mažytė
no
Arthur M. Schlesinger.
monsinjoras Justo Mullor Gar— Naujasis NRTV generalinis ru Juozu Galdiku bei ministre IAP-BNS) - JAV istorikų verti
menklatūros
pergalė,
kurią
kai
Tuo tarpu B. Clinton du isto niai duomenys rodo. kad ruoši
cia pirmadieni aptarė sutarties
direktorius Vytautas Kvietkaus- Laima Andrikiene", pažymėjo nimu, Bill Clinton yra „vos vi
kas
interpretuoja,
kaip
demo
rikai
vertinimo kaip didį prezi masis NATO pletimuisi į Rytus
tarp Lietuvos ir Šventojo Sosto
dutiniškas'" prezidentas, o iki jo
k a s nori pradėti „normaliai NRTV vadovas.
kratijos pergalę", pažymėjo
dentą
ir du — kaip nevykėlį, o jau vyksta.
rengimą.
dirbti" ir įrodyti.jog yra nepo- Pirmadienį Vytautą Kviet prezidentavę Ronald Reagan,
George Bush ir Jimmy Carter apibendrinus rezultatus jis tapo
Praėjusią savaitę prisiekęs Seimo pirmininkas. V. Lands litiškas.
Zurich. Šveicarijos Union
kauską atleido iš Vilniaus taip pat nėra didžios asmenybės. „vidutinybe". Vis dėlto, pasak
ministras, Lietuvos Krikščionių bergis mano, k a d naujasis
Pirmadienį
spaudos
konferen
Bank
bankas šeštadienį paskel
televizijos
vadovo
pareigų
ir
jis
demokratu partijos pirmininkas NRTV generalinis direktorius, cijoje V. Kvietkauskas pažy
Žurnalas „Nev, York Times A. Schlesinger, B. Clinton dar bė, jog bendros Europos valiutos
pasirašė
įsakymą,
kad
pradeda
turi galimybę tapti „didžiu pre
A. Saudargas vieną iš pirmųjų buvęs komercinės Vilniaus tele mėjo, kad labiausiai jį žeidžia
Sunday Magazine" paprašė 32
įvedimas pasaulio b a n k a m s
savo kvietimų susitikti nusiun vizijos vadovas Vytautas Kviet- bandymas jam „prikergti daly dirbti NRTV generaliniu direk istorikų įvertinti JAV preziden zidentu", jeigu antrojoje kaden
toriumi.
kauskas
kol
kas
turėtų
nedirb
cijoje įgaus toliaregiškumo ir kasmet kainuos apie 7 mlrd.
tė Lietuvoje dirbančio diplo
vavimą politikoje". P&sak jo kai
tus pagal -kale „didi-", „beveik
dolerių nesurinktų pajamų.
Pirmia>.:-!a
pradėjęs
dirbti
ti,
,Jeigu
jo
žodžiai
nesiskiria
drąsos.
matinio korpuso dekanui J.M.
k
a
s
jį
vadina
marionete,
kurią
didis",
„vidutinis",
„žemiau
naujose pareigose jis pareiškė
nuo darbų". Tai jis pastebėjo,
Kad paliktų žymę istorijoje,
Garcia.
už siūlų tampo LDDP.
pageidavimą
s u s i t i k t i su vidutinio" ir „nevykėlis".
komentuodamas
V.
KvietkausKALENDORIUS
Bill
Clinton t u r ė t ų siekti
Susitikime taip pat aptarti
„Nesu jokios partijos narys, prezidentu, Seimo pirmininku ir
ko
žodiius.
kad
jis
dirbsiąs
tuo
Didžiausiais
prezidentais
vėl
Gruodžio
17 dL: Olimpija,
pasaulinės taikos, kovoti su
svarbiausi Lietuvos užsienio
esu laisvas paukštis. Viskas, ką premjeru
atveju,
jeigu
naujoji
NRTV
ta
pr
>>žinti
tokie
„istoriniai
Lozorius,
Nemura,
Vidmina.
neraštingumu ir „užkirsti kelią
politikos uždaviniai, pasikeista
aš turiu bendro su dabartine
V.
Kviet
kau
-kas
sakė.
jog
pa
ryba
patvirtins
jo
kandidatūrą.
;nai".
kaip
Abraham
Lin
1866
m.
gimė
Lietuvos
preziden
tam,
kas
gali
tapti
didžiausia
nuomonėmis dėl Lietuvos įsi
Pasak Seimo pirmininko, nau valdžia — giminystė su dabar- grindiniai darbai prasidės, kai coln. George Washington ir mūsų vidaus grėsme — augan- tas Kazys Grinius.
jungimo j ES ir NATO perspek
jasis generalinis direktorius sielgtų padoriai, .jeigu nežais bus išrinkta naujoji taryba, kuri Franklin Roosevelt. Visi jie čiai turto ir galimybių nelygy
G r u o d ž i o 18 du: Gracijonas,
tyvų, pranešė URM informaci
dar kartą peržiūrės jo programą. „ t u r ė j o idealios A m e r i k o s bei", rašo istorikas.
tapo „provokacijos dalimi" ir pa tų šio žaidimo".
Girdvilas,
Eivilė, Visbutas.
jos ir spaudos skyrius.

Vilnius, gruodžio 13 d. (Elta)
— Lietuvos prezidento atstovas
spaudai Rimgaudas Geleževičius penktadienį išplatintame
pareiškime teigia, k a d „pa
staruoju metu kai kurie naujo
jo Lietuvos Seimo vadovai viešai
— Seimo posėdžiuose ir spaudos
konferencijoje — ragino Lietu
vos prezidentą Algirdą Brazaus
ką kuo skubiau pasirašyti įsta
tymus, ir t a i darė nevisai pri
imtina forma".
„Kiekvienas Seimo narys, ne
paisant jo pareigų Seime, turėtų
gerbti Lietuvos Respublikos
Konstituciją, kurioje apibrėžta
valdžių kompetencija ir jų są
veikos principai", p a r e i š k ė
prezidento atstovas spaudai.
Jis priminė, kad Konstitucija
Respublikos prezidentui sutei

NRTV konfliktas kelia
nepasitikėjimą prezidentu

Konservatoriai „neišvaikys"
valdininkų

Lietuvos prezidentas ragina
kovoti su kontrabanda

NRTV direktorius: nesu
jokios partijos narys,
esu laisvas paukštis

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. gruodžio mėn. 17 d.

daugiausia dvasininkų turi
Italija (56,000), nors čia jų per
16 metų irgi sumažėjo 11 pro
centų. Antra ir trečia vieta dali
jasi Prancūzija ir Ispanija,
kuriose yra po 29,000 kunigų.
Dokumente taip pat analizuo
jamos pasaukimų krizes priežas
tys, specialios problemos atskirų
salių seminarijose. Pasak auto
rių, kongresas turėtų įvertinti
pašaukimų tendencijas bei
krikščionių bendruomenių reak
cijas į krize, taip pat teikti
teologinius apmatus pašaukimų
sielovadai parengti.
Vilties ženklu Vatikanas lai
ko seminaristų skaičiaus didė
jimą- Per spaudos konferencija,
kurios metu supažindinta su pa
rengtu darbo dokumentu, buvo
nurodyta, kad Europos semina
ristų skaičius nuo 23,915
asmenų 1978 metais pakilo iki
29,511 asmenų 1994 metais. Va
tikano vienuolijų kongregacijos
prefektas Eduardo MartinezSomalo spaudos konferencijoje
taip pat sakė, jog reikėtų vengti
klerikalizacijos ir stengtis la
biau įtraukti pasauliečius į
bažnytini darbą. Kita vertus,
būtina aiškiau skirti pasaulie
čių ir kunigų uždavinius.
„Bažnyčios žinios", Nr. 21
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negerovę, kurios to hormono
neėmė.
Estrogenas gerina kraujotaką
DRAUGO pi
smegenyse ir tuomi saugo sme
metams Vi metų 3 mėn.
genų ląsteles nuo sunykimo.
JAV
$96.00 $66.00 $35.00
Minėtų tyrimų pradžioje nė
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
T i k šeštadienio laida:
viena moteris neturėjo Alzhei
JAV
$55.00 $40.00 $3000
merio ligos ženklų, o vėliau jų
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
14.9% gavo azheimerinę.
Užsakant J Lietuvą
Tyrimuose estrogeną naudojo
(Air cargo)
$100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
jaunesnės, mokytesnės moterys
Užsakant į užsieni
ir naudojo nuo kelių mėnesių iki
o r o pastų
$600.00 $250.000
49 metų. Estrogeno naudojimo
Tik šeštadienio laida
$160.00 $85.00
trukmė turėjo reikšmės alzhei
merinės neatsiradimui, nes, juo
Vyriausia redaktore Danutė Bindokienė
Administratorius Ignas Budrys
ilgiau hormonas buvo naudojaModeratorius kun. Viktoras Rimšelis
mamas. tuo jos turėjo mažesnį
• Administracija dirba kasdien
pavojų susirgti ta baisia liga.
• Redakcija dirba kasdien nuo
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
Minėtus tyrimus atlikusieji
nedirba.
labai įtaria, kad be regulų Pažaislio vienuolyno bažnyčios detalė 1996 m. vasara.
• Redakcija straipsnius taiso
• Redakcija už skelbimų turini
Nuotr. Liūdo* RngianktnAa
moterims estrogeno naudojimas
savo nuožiūra. Nesunaudotų
neatsako. Skelbimų kainos pri
padeda išvengti Alzheimerio li
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiamos, gavus prašymą ką
BAŽNYČIA - D V A S I N Ė
siunčiant pasilikti kopija.
nors skelbti
gos, tik ne visiškai apsaugo nuo
JĖGA
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
jos.
Pasak Lenkijos primo kardi
teikti jiems individualų auklė
Vienas tyrinėtojų — dr. Tang
PASAULYJE
nolo Jozef Glemp, postkomunis ĮSTEIGTI VAIKŲ GLOBOS jimą. Todėl ateityje naujuose
— tvirtina, kad estrogeno nau
NAMAI
tinėms Rytų ir Vidurio Europos
vaikų globos namuose neturėtų
dingumui turi reikšmės ir mo
šalims reikalingas „Bažnyčios
gyventi labai daug vaikų.
ATSAKYMAS l KLAUSIMA ters gyvenimo būdas Oaifestyle).
Šiaulių miesto valdyba pritarė
balsas kaip dvasinė jėga", nes
,3ažnyčios žinios", Nr. 21
Kenkia nesveika mityba, kavos,
nevalstybinių vaikų globos na
Moteriškas hormonas
žmogus
suvokia
savo
didybę
ir
jose
dabar
viešpatauja
„idėjų
Šių
metų
Adventu
pradėjome
cigaretės, svaigalo nevengimas
estrogenas tolina
chaosas". Kardinolas kalbėjo mų „Mažoji bendruomenė" stei P A G E R B T A S ATMINIMAS
ir perekšle višta pavirtimas — pasiruošimą didžiajam krikš didingumą.
Alzheimer ligą
— Atnaujinti susidomėjimą Varšuvoje vykusiame regioni- gimui. Prašymą steigti šiuos
darbo, kaip katė vandens bijo čionybės jubiliejui — trečiojo
Spalio 26 d. Troškūnų mieste
Šv.
Raštu, „kad sužinotume kas niame Europos vyskupų konfe globos namus pateikė Švenčiau
tūkstantmečio sutikimui.
jimas.
lio aikštėje buvo pašventintas
siosios
Jėzaus
Širdies
Tarnaičių
Klausimas. Girdėjau per
Artėjančio jubiliejaus proga iš tikrųjų yra Jėzus Kristus", rencijų tarybos (CCEE) susirinkryžiaus formos paminklas lais
— Iš naujo įvertinti krikštą, kime rudenio simpoziumui,,Re- kongregacija. Namai įsikurs
radiją. Tamsta daktare, kalbėjai
šv.
Tėvas Jonas Paulius II enci
Clevelando (Ohio) universitete
vės kovose žuvusiems Algiman
vienuolijos
patalpose.
Pir
apie moteriško hormono naudą dirbąs moterų ligų skyriaus di klikoje „Tertio Millenio Adve kaip pagrindą krikščionio gyve- ligija kaip privatus dalykas ir
to apygardos partizanams. Pa
Alzheimerio ligos išvengimui. rektorius Wulf J. Utian, M.D., niente" — „pasitinkant tretįjį nimo ir ekumeninio įsipareigo- viešasis reikalas: Bažnyčia pliu- maisiais metais „Mažojoje ben
minklą pašventino bei šv. Mi
druomenėje"
bus
globojami
5
Prašau plačiau apie tai pasa atliko naujus tyrimus ir tvir tūkstantmetį", rašo, kad šis jimo, bei katachezę, kaip „Apaš- ralistinėje visuomenėje" pa
šias aukojo Panevėžio vyskupas
vaikai.
Kasmet
globos
namai
kyti. Mat ir aš jos prisibijau, nes tina, jog gausėja įrodymai, kad trimetis turi būti pasaulinės talų" mokymą apie Jėzaus as- sirengti.
Juozas Preikšas. Kartu su juo
kartais savo vyro mamos vardą e s t r o g e n a s gali a t i t o l i n t i rekolekcijos visai krikščioniš mens ir išganymo paslaptį.
Renginyje dalyvavo apie 70 priims po 1 ar 2 naujus vaikus.
Po septynerių metų čia turėtų šv. Mišias koncelebravo parapi
pamirštu. Gal ir man estrogenas Alzheimerio ligą. Vienok jis kajai bendrijai: malda, atgaila
— Studijuoti Bažnyčios isto- vyskupų ir kunigų iš Lenkijos,
jos klebonas kun. Saulius Fili9
pagelbėtų. Kaip Tamsta manai nepataria jaunoms be regulų ir autentišku atsivertimu turi riją, kad pamatytume, kokią Čekijos, Slovakijos, Ukrainos, gyventi 20 vaikų, kuriuos
pavičius bei mons. Alfonsas
globos
5
seserys
vienuolės.
Atei
Ar tai nėra pirmas skambutis? moterims duoti estrogeną vien me atstatyti gyvus ir džiugius įtaką turėjo Jėzaus mokymas ir Baltarusijos, Lietuvos, Latvijos
Svarinskas. Vyskupas paragino
nančiais
metais
miesto
savival
Atsakymas. Toli gražu ne. apsaugai nuo alzheimerinės, ryšius su Dievu ir visais žmonė gyvenimas pasaulio istorijos "" Rusijos. Lietuvos Vyskupų
dybė pažadėjo skirti 30,000 litų iškilmėse dalyvavusius visuo
bet nė vienas nežinom, kada iš nes dar nėra pakankamai duo mis. (TMA, 50)
raidoje.
Konferencijai atstovavo Vilvaikams išlaikyti. Tai yra per meninių organizacijų atstovus
muš ta baisi valanda, todėl nuo menų tam reikalui.
— Ugdyti tikėjimo dorybę bei niaus arkivyskupas Audrys
Grįžimo kelionė pas Tėvą pra
pus
mažiau nei skiriama tokiam bei gausiai susirinkusius tikin
jos bėkime visomis keturiomis
Dr. Utian patvirtina tikrą sideda kiekvieno mūsų širdyje, puoselėti šventumo troškimą, Juozas Bačkis, kuris analizavo pat vaikų skaičiui išlaikyti čiuosius nuoširdžia malda padė
Štai tokiam bėgimui gairės.
dalyką, kad estrogenas saugo išsiplečia į tikinčiųjų bendruo kuris yra autentiškas krikščio- konferencijos temą sociologiniu valstybiniuose kūdikių namuo koti Dievui už tuos, kurie dėl
aspektu, ir jos generalinis sekNew Yorke. Columbia univer moteris nuo širdies ligos ir menę ir pasiekia visą žmoniją. nio gyvenimo liudijimas.
se. „Mažosios bendruomenės" tautos laisvės paaukojo savo
— Laike šių pasiruošimo me- retorius kun. Gintaras Grušas,
sitete, tyrinėtojai Ming-Xin kaulų suminkštėjimo (osteopo- (TMA, 49)
steigėjai tikisi, kad naujus gyvybes. Pamaldų metu giedo
Tang. Ph.D.. ir Gertrude H. rosis). O kas link alzheimerinės,
Šis trigubas Dvasios veikimas tų, kurių centre yra Kristus, šv. Teologiniu požiūriu šią temą vaikų globos namus parems ne jo Panevėžio tremtinių choras.
Serglevsky naujus tyrimus atli jis teigia, kad moterys turi gal — kiekviename krikščionyje, Tėvas kviečia visus, kurie pri apžvelgė Gniezno vyskupas aug
valstybinės organizacijos bei Renginys baigėsi minėjimu, ku
ko ir juos paskelbė britų med. voti apie dar vieną estrogeno bažnyčioje ir pasaulyje — nu ima Kristaus paslaptį — Įsi ziliaras S. Gądecki, o pastoraci
privatūs aukotojai. Pasak sesers ris įvyko Troškūnų kultūros
žurnale. „Lancet" (1996; 348). naudą (šalia širdžiai ir kaulams rodo rėmus, kuriuose turi vykti kūnijusį Žodį ir Pasaulio Išga niu — CCEE pirmininkas Pra
Ievos Norvaišaitės, negerai, kad namuose.
Jie nurodo, kad moteriškas hor naudos), kai jos nutaria vartoti mūsų pasiruošimas Didžiajam nytoją, — su pasitikėjimu kreip hos arkivyskupas kardinolas M.
valstybinėse vaikų globos ištai
monas estrogenas gali apsau estrogeną — tai apie smegenų Jubiliejui.
C. DECKER, DM, R.C.
tis į Mariją ir jos tikėjime Vlkas.
gose vaikai nuolat pereina iš
4S47 W. 103 «*., Oafc Lavm, I i .
Kardinolas Glemp pabrėžė,
goti regulų netekusias moteris apsaugą.
Pirmame 1997 m. laikotarpyje ieškoti sustiprinimo savo ti
vienų rankų į kitas. Svarbiau Pirmas apyl su Nortmvestsrn un-to
kad šio regiono šalis vienija ne
nuo Alzheimerio ligos. Jie
kėjimui.
Toliau jis pataria, kad ne tik šv. Tėvas kviečia:
sias „Mažosios bendruomenės" diplomu, lietuviams sutvarkys dantis u i
susekė, kad tos moterys, kurios jaunesnės be regulų moterys
Džiugaus Kristaus gimtadie tik komunizmo ir postkomuniz- tikslas — parengti jaunus žmo prieinamą kainą Pacientai priimami
— Apmąstyti įsikūnijusio ir į
naudojo estrogeną, mažiau bu imtų naudoti estrogeną, bet ir pasaulį atėjusio Dievo Sūnaus, nio ir Dievo palaimos Naujais mo patirtis. Šie kraštai šimtme
absoliučiai punktualiai StssRsjtasssl
nes prasmingam gyvenimui, su (kalbėt angliškai) M . 7M-42S-S3 •
vo linkusios susirgti alzheime- senesnės turi naudos iš to hor žmonijos Išganytojo paslaptį: 1997 metais ir sėkmingo pasi čiais buvo ir Romos bei Bizan
nne. negu tos. kurios to hormo mono, kuris saugojas ne tik nuo „Jėzus Kristus yra pasaulio ruošimo Didžiajama Jubiliejui! tijos tradicijų sąlyčio taškai.
DR. A. S. OLEVECKAS
no nenaudojo.
Vysk. „Tai sudaro mūsų bendrosios
kaulų lūžimo, nuo širdies smū Išganytojas vakar, šiandien ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SUNG L. CHOU, M.D.
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS
Jų per metų metus atlikti ty gio, bet ir sumažina pavojų su rytoj". (TMA. 40) „Dievas taip
Paulius A. Baltakis.O.F.M. patirties turtą", kalbėjo Lenki
Vidaus ligos, akupunktūra
. M S i Tai. (7St) 4M-aiei
jos
primas.
Artėjant
2000
me
pamilo
pasaulį,
jog
atsiuntė
rimai rodo. kad estrogeną iman sirgti alzheimerine. O tos pen
valandos pagal sassBassj
HOLY
CROSS
r
tams, iš Bažnyčios šiose šalyse
3v pp -7vv.antr 1230 3v p p
čių savo vėlesniame amžiuje 3 ' sininkės, kurios niekada nenau savo viengimį sūnų, kad kiek
MAŽĖJA KUNIGŲ reikalaujama pastangų padary PROFESSIONAL PAVILION
trecd utaaryia ketvd 1 - 3 v p p
gavo smegenų sunykimą, paly dojo estrogeno kai buvo jau vienas, kuris jį tiki, nepražūtų,
penkto ir settd 9 v r -12 v p p
3 fl. South. East Suites
ti Bažnyčios balsą girdimesnį
ginti su ankstyvesniame amžiu nesnes, net ir dabar gali didžios bet turėtų amžinąjį gyvenimą"
Lithuanian Plaza Ct.
Nuo 1978 m. katalikų kunigų šiandien, pasak kardinolo, Eu(Jn.3,16). Per atpirkimo paslaptį
je 8'r gavusiomis tokią naudos gauti iš šio hormono.
DR. JOVITA KIRIUS
at California Ave.
skaičius Europoje sumažėjo 13 ropos tautos siekia suartėjimo
CMcago, IL S0S29
procentų ir dabar jų yra ekonomikos, kultūros ir politiKato. Chicagofs utoarytas
(312M71-I142
9S2S S. TMtl Ava ,, Hcfcocy Hiftt, IL
218,500. Vis dėlto, tendencijos kos požiūriais. Bažnyčia šiame
Tat. ( 7 W ) MS-S1S1
Kalbame lietuviškai
atskirose Europos šalyse yra procese vis dar reikalinga kaip
labai skirtingos. Netgi vietinėse dvasinė jėga", leidžianti žmogui
+ + + • + + + • + • •
Bažnyčiose neretai esama „švie pažvelgti į gyvenimo prasmę
M . (311) « 7 1 4 M »
HOLY CROSS FAMILY
sių ir tamsių pusių", tvirtinama viską aprėpiančiu žvilgsniu.
MEDICAL CENTER
CCEE pirmininko kardinolo
KARDIOLOGAS - ŠMOCS UGOS
spalio 29 dieną Vatikane pa
74* W. 31 st St.
7 7 3 3 S. KatMo Ava.,
skelbtame darbo dokumente, Miloslavo Vlko nuomone, Baž
CMcago, IL SOSIf,
skirtame 1997 m. gegužės 5-10 nyčia turėtų būti „gerai atpažįs
(312)-228-0SSS
d Romoje vyksiančiam kongre tamas ženklas pasauliui" ir
DR. L. D. RITRIHOS
DANTŲ GYDYTOJA
sui dėl pašaukimų kunigystėn „siūlyti aiškius atsakymus".
UNAS A. SJDRYS, M.D.
bei vienuoliniam gyvenimui pa Atkurti Bažnyčią Rytų ir Vidu
OpMatmoloeas/Akiu Cnirurgas
1 mylia i vakarus nuo Kartam Ava
sirengti. Nuo 1978 iki 1994 rio Europoje žlugus komuniz
Tai. ( 7 M ) I I I I M I
metų kunigų daugiausia su mui nėra lengva ir to nepavyks
Valandos pagal susitarimą
mažėjo Vakarų Europos šalyse padaryti per trumpą laiką. Ne
414S W. S M t t
Ht-TM-rraa
(Olandijoje — 34 proc., Belgijo visos valstybės pasirengusios
je — 31 proc.. Prancūzijoje — 27 partneriškai bendradarbiauti su
DR. ŽIBUTE ZARARACKAS
Speciaryb* — Vidaus Ngu gydytojas
procentais). Tuo tarpu Lenkijo Bažnyčia.
DR. RAUL KNERRtR
Kalbama lietuviškai
Daugelis vyskupų atkreipė dė
AKIŲ LIGOS — CHIRURGU*
je kunigų padaugėjo 34 procen
• 1 * 7 S. A r a l u * Ava. (prie Austi n)
Valandos pagal susitarimą
tais. Dabar jų čia yra 25,000. mesį į Rytų Europoje plintančią
Valandos pagal susitarimą
Tt. (3i«) m-rm
Kunigų skaičius taip pat padi tendenciją išstumti tikėjimą ir
Ta*. — (1-312) 337-1 M l
dėjo Ukrainoje, Lietuvoje ir religiją į privatų gyvenimą.
A R A S Ž U O B A , M . D.
Rumunijoje. Nors per pastaruo Priešinantis tokiems procesams
I N D R E RUOAJTtS, O.O.
•133 t. K
Ava.
A K I Ų L I G O S - CHIRURGIJA
sius metus kunigų šventimų būtina ieškoti naujų evangeliza
1020 E Ogden Ava, Suite 310
skaičius Europoje žymiai iš cijos ir Gerosios Naujienos skel
Tai. 3 1 3 - 4 3 S - 7 7 M
Naperville. IL 60563
augo, nauji kunigai iki šiol bimo būdų, padedančių žmonėms
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
( • 3 0 ) f 27-OOtO
negali atsverti mirusiųjų ir suprasti, kad jiems privalu vie
S. RRASAO TVMMALA, M.D.
3S2S Htghiand Ava. Tow«r 1. Suita X
uv;i.
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kunigystės atsisakiusiųjų skai šai liudyti savo tikėjimą.
Širdies ir Kraujagyslių, Ligos
Downars Grove. IL 60615
H.-r.r.k..- V i - ; 1.1 !ijw.> v a i k ų v i l t i e - ,,'lobnt i n i a i ("'įkapoję
čiaus.
Vatikano duomenimis,
Valandos pagal susitarimą
(„Bažnyčios žinios", Nr.9)
(•St|43sV1fS
Nuotr Z i g m o D e g u l i o

Visas iš eilės vienodai hormo
nais gydyti, kaip pagal virimo
knygą, nepatartina. Yra paruoš
tos tokio gydymosi gaires. Jos
yra individualios.
Būtinai visoms moterims žino
tina, kad pati moteris turi daly
vauti ir savo nuomonę pareikšti.
prieš pradedant moteriškais
hormonais gydymą. Jai tokio
gydymosi pavojai praneštini.
Jos gyvenimo būdas imtinas dė
mesin. Nepamirštinas ir jos to
kio gydymosi siekis.
Tokios pacientės turi aiškiai
suprasti, kad jos gali sulaukti
neigiamų pasekmių: pašalinių
reiškinių ir kraujavimo, kuris
rišasi so tokiu gydymusi.
Bene svarbiausias reikalas
yra gydytojo nuolatinis tokios
moters gydymosi tikrinimas ir
vis tebesitęsiantis moters pa
skatinimas, jos švietimas, idant
ji pajėgtų tiksliai išpildyti tokio
gydymosi reikalavimus.

Tertio Millenio Adveniente
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AMERIKOS KONGRESAS
PASMERKĖ NUOSAVYBĖS
GRAŽINIMO IŠKLAIPĄS

Danutė

Ar yra Kalėdų senelis?

BRONIUS NKMICKAS
Senatas ir Atstovų rūmai.
prieš užsibaigiant Kongreso se
sijai, priėmė tapačias rezo
liucijas, dėl narių ir komunistų
atimtojo turto grąžinimo. Rezo
liucijos reikalauja:
kad valstybės, kurios to dar
nepadarė, grąžintų nacių ir ko
munistų atimtąjį turtą tikriešiems jo savininkams;
kad būtinai grąžintų žydų
bendruomenėms, anksčiau joms
priklausiusį, turtą, reikalingą
palengvinti senatvės bei skurdo
slegiamų Holokausto aukų sun
kią dalią;
kad Čekijos Respublika, Lat
vija, Lietuva (visi pabraukimai
yra mano. Br. N.), Rumunija,
Slovakija ir bet kuri kita vals
tybė panaikintų suvaržymus,
reikalaujančius, jog tie asme
nys, iš kurių turtą neteisėtai
atėmė naciai ir komunistai, bū
tų piliečiai ir nuolatiniai gyven
tojai tos valstybės, iš kurios
dabar jie siekia turto grąžinimo
ar kompensacijos;
kad užsienio finansinės insti
tucijos, kurios turi neteisingai
ir neteisėtai konfiskuotą Holo
kausto aukų turtą, grąžintu ji
teisėtiems savininkams.
Šias rezoliucijas Kongresan
įnešė jo anksčiau įsteigtasis Eu
ropos Saugumo ir Brdradarbia
vimo komitetas.

Kaip įsakmiai nurodyta
Kongreso rezoliucijos, be kitų
dalykų, kalba ir apie Lietuvoje
nacių bei bolševikų atimtojo tur
to grąžinimo klausimas. Mat, iš
silaisvinusios Lietuvos naujieji
(statymai yra paneigę teisę kai
kurioms žmonių kategorijoms atgauti naciu bei sovietų okupacijų
metu iš jų atimtąjį turtą. Būtent
Aukščiausios Tarybos 1991
m. birželį priimtasis įstatymas
..Dėl piliečių nuosavybės teisių
į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atstatvmo tvarkos ir sąlygų" (2
str.) įsakmiai n u s t a t ė , k a d
buvusiam savininkui nuosavy
bės teisė į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atstatoma, tik tuo atveju,
jeigu jis yra Lietuvos pilietis,
turi šią pilietybę patvirtinantį
dokumentų ir nuolat gyvena
Lietuvoje (tos pačios sąlygos
taikomos ir mirusio savininko
vaikams). O 1991 m. gruodį
(maždaug tik pusmečiu vėliau)
priimtasis „Pilietybės įstatymas"
jau atėmė pilietybę iš tų Lietu
vos piliečių, kurie dėl karo grės
mės ir okupacijų buvo išvykę ar
išvežti iš savojo krašto ir tapę
kitų valstybių piliečiais. Tokiu
būdu ši įstatyminė kombinaci
ja paneigė teisę atgauti nuosa
vybę tūkstančiams karo grės
mės ir okupantų iš Lietuvos iš
blokštų žmonių, tapusių kitų

Populiams plaVat** Vilnis** patvpv
Nuotr. <lr. Kazio Ambrazaičio

Audros debesys virš Baltijos jūros.

AR KABARDINO
-BALKARIJA BUS ANTRA
ČEČĖNIJA?
E. RINGUS
Kaukazo kalnų šiaurinėje
papėdyje yra penkios mažos isla
miškos r e s p u b l i k o s : K a r a čai-Čerkesija, Kabardino-Balka
rija, Šiaurinė Osetija, Ingušetija
valstybių piliečiais. Šituo
požiūriu ne ką gelbsti ir 1995 m.
Seimo priimtasis „Pilietybės
įstatymo" pakeitimas, pripa
žinęs piliečiais visus išeivius ir
tremtinius, iki 1940 m. birželio
15 d. turėjusius Lietuvos pilie
tybę, ir jų vaikus, nes vis tiek,
grąžinant atimtąją nuosavybę,
tebegalioja apsigyvenimo Lie
tuvoje įstatyminis reikalavi
mas, kuris yra praktiškai be
veik neįvykdomas, ilgainiui
svetur pastoviai įsikūrus. Tuo
būdu tūkstančiai žmonių, nacių
ir bolševikų atimtų Lietuvoje
turėtą turtą, ir jų palikuoniai
praranda galimybę jį atgauti.
Kaip žinia, nuosavybes teisę
gina nemažai tarptautinių kon
vencijų: Visuotinė žmogaus
teisių deklaracija. Tarptautinis
civilinių ir politinių teisių
statutas. Europos (Paryžiaus)
žmogaus teisių ir laisvių char
tija ir kt. Lietuva, atgavusi vals
tybinę nepriklausomybę, įsipa
reigojo laikytis šių tarptautinių
konvencijų, apsaugančių, be vi
sos eilės kitų žmogaus teisių, ir
jo privatinę nuosavybę. Betgi
turtinius santykius tvarkantieji
naujieji Lietuvos įstatymai kaip
matyti, paneigė nacių ir boLševikų atimtojo turto grą
žinimo teisę kai kurioms žmo
nių kategorijoms ir, priešingaudami tarptautiniu konvencijų
nuosavybes apsaugos nuosta
tams, labiau užgriozdino Lie
tuvai kelią į Vakarų Europą.

ir Čečėnija Čečėnai jau beveik
gavo visišką nepriklausomybę.
Ar kitos seks jų pavyzdžiu? Tuo
yra rimtai susirūpinusi Mask
va.
Kaip respublikos vardas sako.
joje gyvena dvi skirtingos gru
pės: kabardinai ir balkarai. Iš
viso respublikoje gyvena apie 1
mln. žmonių. Po Pirmojo pašau
linio karo ši sritis gavo au
tonominės Kabardinų srities
teises. Vėliau buvo pavadinta
autonomine respublika. Gyven
tojų likimas panašus į Čečėni
jos. Po Antrojo pasaulinio karo
Stalinas iškeldino vietinus gy
ventojus, perkraustydamas vi
sus į Kazachstaną. Dar vėliau
jiems buvo leista grįžti.
Turbūt paskatinti čečėnų drą
sos, balkarai paskelbė, kad jie
nori a t g a u t i visišką suve
renumą. Apie tai rusiška visuo
menė informacijų negauna, nes
Maskva reikalauja, kad šis nau
jas judėjimas spaudoje ir tele
vizijoje b ū t ų u ž g n i a u ž t a s .
Tačiau balkarų išsilaisvinimo
komitetas savo veiklos nestab
do, s u š a u k d a m a s s o s t i n ė j e
Nalčike (200,000 gyv.) suvažia
vimą. Šiame suvažiavime nu
tarta reikalauti suvereniteto,
pasiliekant vadinamoje Suvie
nytų tautų sąjungoje. Komi
tetas jau surengė valdymo apa
ratą pereinamam laikotarpiui.
Tokiais įvykiais ir b a l k a r ų
siekimais dabartinis p a r l a 
mentas (dar buvusių aparatčikų
rankose) nepatenkintas, nutarė
balkarų komitetą sutramdyti,
kol kas savo iėeomis. Komiteto
nariai buvo sukviesti į vietinę
prokuratūrą ir apkaltinti kon
stitucijos įstatymų nesilaikymu.

rytojų, o kartu ir j kiekvieno čia gyvenančio lietuvio
laimingas dienas. Ir kažin ar kuris kada nors pagalvojo,
kad šitaip staigiai, beveik bėgte, teks viską palikti. Tai
buvo 1944 m. liepos 2-oji.
BALYS RAUGAS
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Staneika pasitiko, maloniai sveikindamasis ir
džiaugėsi, kad ir jis galįs „už gera geru atsidėkoti".
1944 m. birželiui besibaigiant. Raudonosios armijos
Pasakojo, kad žinia apie rusų atsiradimą prie Vilniaus
patranku dundesniui nuaidėjus Gudijos pasienyje, Vil
labai sukrėtė Kauno gyventojus, kurie masiškai pradėjo
niuje pasirodė išsigandę provincijos įstaigų lietuviai tar
rūpintis leidimais įvažiuoti į Vokietiją. Kai ne per
nautojai, atnešdami lietuviams įspėjimą: raudonoji oku
seniausiai priverstiniems darbams vokiečiai policinėmis
pacija grjžta! Liepos pirmosios rytą Vilniaus gyvento
priemonėmis medžiojo jaunimą, tai šiomis dienomis
jus pažadino patrankų dundesys...
savanorių eilės išsitiesė prie to paties darbams į Reichą
Raugams besvarstant, kokiomis priemonėmis ir kur
stalo. Pasakojimą baigė teigimu:
keliauti, suskambo telefonas. Kalbėjo dail. Staneika,
— Tai matote, iš tų dviejų blogybių žmonės renkasi
Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas, kuris perei
Vokietiją, bėgdami nuo baisiosios bolševikinės okupa
tais metais, ruošdamas Vilniuje dailininkų parodą, o
cijos.
vėliau tapydamas keletą portretų, porą mėnesių gyve
— Jūs tiesą sakote, tačiau baisu iškeliauti į neži
no pas Raugus. Jis kalbėjo:
nomybę, nutolstant nuo gimtosios žemės, ypač kai
— Suprantu jūsų rūpestį. Nedelsdami sėskite į trau
VLIKas paskutiniame atsišaukime, ragindamas tausoti
kini ii* tiesiai pas mane! Man pavyko per pažįstamus
savo jėgas, reiškė viltį, kad padėtis pasikeis į gerąją pusę,
gauti leidimą kartu su jūsų šeima kelionei traukiniu
— pastebėjo Raugas.
į Vokietijos pietinę sritį. Taigi laukiu...
Ir VLIKo vadovybė jau Vakaruose, todėl ir mums
— Tai tikra Dievo malonė, - ištarė Raugienės mo
tenka sekti jos pėdomis, ypač kai iš trijų įsipareigojusių
tina, — ai tvarkysiu Valentuko bagažą.
nesitraukti tik vienas pasiliko, — kalbėjo ilgametis
— Visi kalba, o aš irgi tuo tikiu, kad pasitraukimas
Lietuvos diplomatas dail. Staneika.
bus trumpas. Vokiečiai su naujaisiais ginklais netrukus
Vakare užsukęs pas Staneikus, kaimynystėje gy
grąžins rusus j jų žemę. Imsime tik būtiniausius dalykus,
venantis atsargos generolas Velykis, nustebino savo
— tvirtai teigė Raugas.
pareiškimu, kad žmones be reikalo krenta į paniką, nes
Po poros va?s>-- ' : TV'icr-jj bu bvvr> KetpJ-iukefio stoty- bolševizmą* per šį karą „nuostabiai pasikeitė" — suje, kui rikiavo?' H]
'
bilietų kasos. Visų veidai
demokratėjo. Jeigu ir sugrįš sovietinė okupacija, tai
liūdni. Tai tie patys, kurių 1939 ųjų pabaigoje juoko
padėtis Lietuvoje jau būsianti kitokia.
klegesyje keliavo į sostinę Vilnių. Išgyvenę 1941-ųjų m.
— Pone generole, gal komunizmo uniforma, karo
birželio skaudžius smūgius, neprarado vilties į šviesų
sąlygoms reikalaujant, pasikeitė ir lietuvių karių

TĖVYNES LABUI

Bindokienė

Kiekvieno vaiko gyvenime
ateina laikas, kai į magiškąjį
vaikystės pasaulį jsiskverbia
aštrūs realybes spinduliai. Tai
svarbus ir lemtingas žingsnis
auginio keliu. Vieni jį žengia
palyginti lengvai, kiti — tary
tum siūbuojančia žeme; vieni
pro tą esminį pasikeitimą prastriksi kaip stirna, kiti net su
klumpa.
Šio krašto vaikų psichologai,
gydytojai ir auklėtojai dažnai
svarsto Kalėdų senio reikšmę
vaiko gyvenime: kas atsitinka,
kai pagaliau suprantama, ar su
žinoma, kad ne kažkoks balta
barzdis seneliukas, kuris ..vis
ką mato, viską žino ir geriems
Nuotr. Viktoro Kučo
vaikams dovanas dalina", bet
dabartines respublikos skaldy
tėvai
ir kiti artimieji Kalėdų
mu, galimu pilietiniu karu.
Pasitarimai prokuroro patal dovanėles nuperka. Tačiau jokie
moksliniai išvedžiojimai bei
pose tarp dabartinės valdžios ir
balkarų atstovų baigėsi, nepa abejonės, ar šio šventinio mito
siekus jokių kompromisų. Ko palaikymas yra iš tikrųjų nau
miteto patalpos buvo uždarytos j dingas, ar žalingas vaikui, ne
gali jo išginti iš prieškalėdinio
ir tolimesne veikla uždrausta.
Balkarų reakcija j tokias prie laikotarpio. Žinoma, be Kalėdų
mones buvo a t i t i n k a m a . Komi senio Amerikos komercija atsi
t e t a s pradėjo organizuoti savi durtų prastoje būklėje. Jeigu
saugos būrius. Nėra abejonės, vaikas turėtų ne Kalėdų senio,
k a d . k a r i n i a m s v e i k s m a m s o tėvų prašyti dovanų, vargiai
sulėtėjus, t a m t i k r a s kovotojų tiek daug gautų, tad prekybi
skaičius persimes į Kabardiną, ninkai nepadarytų pelno. Antra
drauge su ginklais. Kaip tik tas vertus, Kalėdų senis galbūt rei
ir baugina Maskvą, nes Kauka kalingesnis tėvams, kaip vai
zo papėdėje d a r y r a p o r a kams. Tik pasidairykime di
t a u t e l i ų , n o r i n č i u v i s i š k a i džiuosiuose apsipirkimo cen
atsikratyti maskvinės įtakos, truose, kur mamos tempia savo
jau nekalbant apie t a u t a s prie mažutėlius pas „Kalėdų senelį",
Kaspijos jūros. Todėl jau išsiųs skatina pasakyti jam savo troš
kimus, pasakoja, kad visas Ka
ti keli delegatai ištirti padėtį
Kabardino Balkarijoje. Liku ledų džiaugsmas tik nuo to raudonšvarkio priklauso. Tėvams
sieji Dūmos nariai pradės disku
sijas dėl Jelcino kompetencijos, Kalėdų senio mitas suteikia ne
v i s i š k o r u s i š k ų d a l i n i ų iš mažai malonumo, todėl jis toks
Čečėnijos išvedimo įstatymo. sėkmingas ir vargiai kada iš
Komunistai net pasiūlys prezi nyks. Daugeliui senio įvaizdis
dentą pašalinti už „tautos iš visiškai uždengia tikrąją Kalė
davimą" Rusams, be abejo, dų prasme — Dieviškojo Žodžio
svarbu ir tai, kad Kabardinuos įsikūnijimo paslaptį.
kasyklose r a n d a m a 30 proc.,
Galima žvelgti į Kalėdų senį
iškasamų Rusijoje, kai kurių re ir iš pozityvaus taško: kaip arti
tų metalų.
mo meilės bei geraširdiškumo
simbolį, pažįstamą kone pasau
• S k u o d a s , K a u k o l i k a i . liniu mastu. Jo vardu atliekama
Telšių vyskupas A n t a n a s Vai daug geru darbų, atidaromos
čius lankėsi Skuodo katalikiško širdys ir piniginės vargstan
joje mokykloje, k u r susitiko su tiems, ypač vaikams. Kasdien
mokiniais bei jų tėvais. Ta pačia girdime ir skaitome, kiek šiltų
proga vyskupas mokyklos kie drabužiu, dovanėlių, žaislų su
mėlyje pašventino Svč. Marijos renkama, o paskui išdalinama
skulptūrą. Vyskupas k a r t u su beturčiams. Kalėdų laikotarpis
Telšių kunigų seminarijos rek pasižymi žmonių dosnumu, tik
toriumi prelatu Steponu Braz gaila, kad tas geras jausmas
deikiu ir dabar Romoje studijuo neišlieka visus metus — pasau
jančiu kun. Juozu Šiuriu taip lyje tikrai išnyktu skurdas,
pat viešėjo Aleksandrijos seniu alkis, vargas.
Kone visos organizacijos ir net
nijos Kaukolikų gyvenvietėj*-,
pašventino prie bažnyčios pasta spauda nuo gruodžio pradžios
tytą kryžių bei padėkojo vi skelbia vajus vargstantiems
siems, kurie rūpinasi nauju šelpti. Vajai paprastai yra labai
šios gyvenvietės maldos namu sėkmingi Lietuviai, ilgiau
gyvenę šiame krašte, galėtu
tvarkvmu

likučiai, sutelkti į 16-ąją diviziją, grįžta su antpečiais,
kurie 1940-ųjų vasarą buvo n u k i r p t i , bet grįžta su tais
pačiais Lietuvos bolševikinimo vadais — Sniečkumi, Šumausku, Preikšu, Lifšicu, Greifenbergeriu, Meskupu ir
prisiplakėliu generolu Vitkausku bei jo pėdomis se
kančiais keliais karininkais, išdavusiais priesaiką Lietu
vai ir pasiryžusiais siekti raudonarmiečio karjeros. Ar
tariamai pasikeitusio komunizmo senieji partijos kovo
tojai, prieš ketverius metus vertę „Lietuvos fašistinę
valdžią", d a b a r sugrįžę bus gerieji angelėliai ir nekerš
taus už 1941 m. birželio 23-sios sukilimą, už vokietmetyje organizavimą savisaugos batalionų ir už raudonųjų
partizanų naikinimą? Atleiskite, pone generole, už
atvirą žodį ir skirtingą nuomonę. Kai jūs, gera linkė
damas, p a t a r i a t e nebėgti iš tėvynės, aš irgi. tik gero
linkėdamas, siūlyčiau pagalvoti, ar sugrįžę komunistai
neprisimins vyro, tokio, kaip jūs, buvusio Krašto apsau
gos ministro ir organizavusio 1918 m. Lietuvos kariuo
menės pulkus, kurie sėkmingai sutraiškė raudonųjų
daug gausesnę armiją? Ar nereikėtų, saugojant gyvybę,
laikinai p a s i t r a u k t i ? — išdrįso klausti Raugas, reikš
damas savo nuomonę.
— Esate j a u n a s , — numykė generolas.
— Pone generole, 1918 m. j ū s buvote tik 34 metų.
Man dabar jau 30. Esu išgyvenęs ne vieną lemtingą
atvejį, pažinau abu Lietuvos okupantus. Dabarties
aplinkybių visumą įvertinus, sprendimas aiškus. Ačiū
ponams S t a n e i k a m s , mano šeima gali pasitraukt į pie
tinę Vokietiją. Tikiu, t r u m p a m .
— Malonu buvo pasikeisti nuomonėmis. Aš esu
likerio gamyklos savininkas, ir štai jums visiems likę
rio dėžė. Neaiškioje kelionėje galės praversti Geriau
sios sėkmės, — atsisveikino generolas liūdna gaida

pasimokyti iš tu šalpos vaju ir
Advento metu juos ruošti savo
tautos vargšams. Turime labai
veiksmingu organizacijų našiai
čių, pamestinuku ir apskritai
beturčių vaikų šelpimui. Nors
sakoma, kad aikis ir skurdas vi
siems vienodai skaudus, bet ki
tas posakis ragina labdara pra
dėti nuo ..savo namu". Daugu
mas mūsų galbūt niekad neiš
vyks apsigyventi Lietuvoje, bet
vis vien ten yra tikrieji ..mūšy
namai", mūsų kilmes šaknys.
Mėgstama priekaištauti, kad
tėvynėje iš kilniadvasio lietuvio
okupacijos dešimtmečiai išaugi
no „homo sovieticus Užsienio
lietuvius tas pasikeitimas ir er
zina, ir iššaukia nusivylimą. Ta
čiau verta atsiminti dar vieną
mūsų liaudies posaki: ..Lenk
medelį, kol j a u n a s " . Jeigu
suaugusiu neįmanomu pakeisti,
tai vaikų ateitis bus tokia, ko
kią mūsų tauta jiems sukurs. O
čia jau galime ir mes prie to pro
ceso prisidėti, pasirūpinti jau
naisiais lietuviukais, kuriais ne
nori, ar negali rūpintis ju ar
timieji.
Labdaros vakaro metu 'gruo
džio 14 d. ..Seklyčioje"! reikalu
tarybos pirm. Birute Jasaitiene
paminėjo, kad Lietuvos našlai
čių globos komitetas remia apie
500 vaikučių, yra suradęs jiems
globėjus Amerikoje ir regulia
riai siunčia paramą, bet dar turi
apie 150 be globos, o ka.-«l;en tas
sąrašas pasipildo naujais, pagal
bos reikalingais. Pora kartu
„Drauge" spausdinome vaiku
čių, kuriem.- reikia glol^-jų. nuo
traukas. Girdėjome, kad ir
Našlaičių globa ir ..Saulute" po
to gavo naujų rėmėjų. Deja. to
dar nepakanka. Reikia, kad Lie
tuvoje neliktų nei vieno vaiku
čio be globos, be meiles. Juk tai
dirva, kuri ilgainiui išaugins
šviesią, veiklia, mylinčią ir savo
tautai vertingą asmenybę.
Sovietiniais laikais Kalėdų
senelio ..nebuvo", dovanas nešė
Senis šaltis Nauju metų dieną.
Ateizmo apaštalams buvo svar
bu, kad Kristaus Gimimo šven
tės nenušviestu joks džiaugsmo
spindulėlis, kad jos nelauktų nei
vaikai, nei suaugusieji. Dabar
nepriklausomoje Lietuvoje Ka
lėdų senis vel gyvuoja. Reikia
pasirūpinti, kad jis neaplenktų
ir pačiu vargingiausiu, kitaip ši
graži šventės tradicija pavirs
skaudžiu melu
Kristus atėjo i pasauli atpirkti
ir turtingų, ir vargšų — pasta
ruosius Jis ypač mylėjo, jais rū
pinosi. Pasekime Jo pavyzdžiu,
būkime geraisiais Kalėdų sene
liais vargstantiems vaikučiams
Lietuvoje.

nuskambėjusiais žodžiais, o Staneikienė, ašarotomis aki
mis palydėdama iki durų, beveik maldavo:
— Mielas generole, gal dar kartą pergalvokite, dar
nevėlu...
Tačiau generolas nuskubėjo į tamsą.
Jau prieš keletą dienų pradėję ruoštis kelionei, Staneikos keletą kartų iš naujo pertvarkė lagaminus. Di
džiausias rūpestis — jo meno kūriniai. Sunku buvo skir
tis dailininkui su daugybe aliejinių paveikslų. Pagaliau
šiaip taip įsispraudus į vagoną, liepos 4 d. pusiaudienio
saulei linksmai šviečiant, traukinys pradėjo liūdnąją
kelionę į nežinią, o garvežys, dundėdamas per Nemuną,
net porą kartų sukaukė, tarytum visų keleivių vardu
skelbdamas atsisveikinimą Kaunui.
Išvažiavus į laukus, netikėtai pasirodžius lėktuvams,
net keletą kart teko sustoti ir slėptis krūmokšniuose.
Tik pervažiavus Vokietijos sieną, ilgesnį laiką bėgo jis
tarytum prieškariniais laikais. Tačiau, baigiant pra
važiuoti Rytprūsius, del oro pavojaus buvo priverstas
net dukart ilgėliau stabtelėti Ryte privažiavus didįjį
geležinkelių mazgą ir druskos bei anglies kasyklų mies
tą Halę, laukę traukinio keleiviai vagonus kimšte pri
kimšojau kitokios rūšies nelaimingaisiais — vokiečiais,
pabėgėliais iš Rytų. Ir vėl oro pavojus. Ir vėl neramus
laukimas. Ir vėl...
Vakarui • U j l l l traukinys buvo jau arti Mueti
cheno, bet Vakarų padanges mėlynėje netikėtai pasirodė
Amerikos lėktuvų bangos. Pasigirdo sirenų vaitojimas
ir tuo pačiu metu Muencheno miesto dalis paskendo
liepsnoje Dažno keleivio virpančios lūpos dėkojo dangui,
kad traukinys vėlavo, o dėl bėgių sužalojimo tik po poros
valandų jis įriedėjo į stotį.
_
J
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ANTRĄJĮ
MOTERS SAVAITGALI
PRISIMENANT
ALDONA KAMANTIENĖ
• Tęsinys)

Vartotinos nekenksmingos
vaistažolės: ramunėlių arbata,
valerijonai. Pagal dr. Daugir
dienę, valerijonai yra naudingas
raminantis vaistas, be šaluti
nių, nenorimų simptomų. „Feverfevv" — naudojama migre
noms sustabdyti ir akių bei bur
nos perplovimui. „Saw palmeto" — džiovintų palmetų uogų
preparatas, naudojamas gydyti
padidėjusiai prostatai. „Petra
žolė"' — gera naudoti, norint pa
naikinti nemalonų burnos kva
pą. Kai kas teigia, kad petražo
lių arbata turi gydančios įtakos
ir inkstams. „Imbiras" (ginger)
— malšina „motion sickness" ir
blogumą, kylantį po operacijos.
,,Milk thisle" — naudojamas ke
penų sklerozei gydyti. ..Česna
kas" — mažina cholesterolį, turi
antibakterinių savybių. Šis au
galas liaudies daugiausiai nau
dojamas gydyti visokioms nega
lioms. Ji reikia valgyti šviežią
arba naudoti ..entera coated"
piliulėse.
Suminėtos gerosios vaistažo
lės ir augalai jau yra medicinos
ištirti ir pripažinti, kaip netu
rintys šalutinių kenksmingų po
veikių Dr Daugirdienė gailė
josi, kad gydytojai užmiršta ir
nekreipia dėmesio į vaistažolių
gydomąją galią, o griebiasi ofi
cialių cheminių, brangių vaistų
,.National Cancer Institute" ieš
ko vaistų prieš vėžį augaluose,
bet ir jie netyrinėja vaistažolių
preparatų, o nori išskirti ir
izoliuoti gydomąjį elementą.
„Taxol" vaistas prieš vėžį yra
taip pat rastas tam tikrame au
gale. „Pacific Yew".
Dr. Daugirdienė perspėjo,
kad, prieš naudojant bet kokias
vaistažoles, įtarus prostatos
padidėjimą, skrandžio skaus
mus ar kitokias negalias, reikia
pirmiau eiti pas gydytoją ir tik
paskui pasitarti ir priminti jam
apie gydomas žoleles.
Po dr. Onos Daugirdienės įdo
mios paskaitos buvo pietūs, ku
riuos gražiai ir skoningai pa
ruošė viena savaitgalio rengėjų.
Jolanta Kereiienė. Užkandžių
metu tęsėsi iš paskaitų išplau
kiančių minčių pasidalinimas.
Po pietų. Nijolė Maskaliūniene pakvietė nauja kalbėtoją
viešnia iš Clevelando, dr. Jolita
Kavaliūnaite, profesoriaujančia
Westem Reserve universitete.
Clevelande.

h*
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„Prarasto rojaus paveiksle
iškyla ir moters balsas ir vaiz
das". Kalbėtoja ją mato, kaip
nekaltumo aureolės apgaubtą
tobulybės pavyzdį, arba kaip
velniškos prigimties suvedžiojančią savanaudę gundytoją. Ji
gali atrodyti, kaip nekaltai pra
dėtosios Dievo Motinos Marijos
paveikslas, arba nuodėmės at
nešėjos, Ievos įvaizdis. „Tauti
nis identitetas dažnai nusako ir
moralinę tapatybę", sakė
kalbėtoja. Lietuvaitės romano
veikėjos charakteris dažnai
matomas nekaltoje motinos
rolėje, o svetimtautės moters
charakteris identifikuojamas su
gundytoja, šeimos ardytoja.
Kaip pavyzdį savo teigimams
kalbėtoja paminėjo Jurgio
Gliaudos romano, „Delfino
ženkle", veikėjas moteris, Juo
zo Kralikausko, „Po ultimatu
mo" ir Aloyzo Barono, „Abrao
mas ir sūnus". „Sutapatinta su
bibline gundytoja, žmogaus iš
rojaus išvarymo priežastimi,
moteriai dažnai skiriama pri
gimtinė nuodėmė", sakė prele
gentė. Sąmoningai ar pusiau są
moningai, moteris gyvena tos
kaltės šešėlyje. Dažnai ji gyvena
su jai primestu Ievos vaidme
niu.

Kavaliūnaite

Dr. prof. Jolita Kavaliūnaitė
— „Ievos dukros: Balsai iš
prarasto rojaus išeivijos
literatūroje"
I )r K.i\ n'rin.iiti peržvelgė
lietuvius rašytojus, ypač mote
ris rašytojas, kurių romanuose,
išbegimas iš Lietuvos šio šimt
mečio pusėje atsispindi kaip
prarasto biblinio rojaus mito
i-ivmentas ..Ištremtas iš bibli
nio rojaus, atitolęs nuo jaunys
tes ir išblokštas baisios bolsevil"j 'įkuparjjos iš gimtojo krašto,
Žmogus gyvena egzilėje", kalbėjodr. Kavaliūnaite Svetimame
pav-:ul\ ]p rašytojui nėra palan
i ; u -.alvgn kūrybai

Dr. Vilija Kerelytė (kairėje) ir Nijole Maskaliūnienė.

žmona. Ji gyveno Trakuose ir
augino sūnų Vytautą. Ona buvo
pirmoji Vytauto žmona. Vytau
tas savo žmoną labai mylėjo.
Vilniuje buvo pastatyta jos var
do bažnyčia. Vytautui esant ka
lėjime, Onos tarnaitė pasikeitė
su juo rūbais, kad jį iš kalėjimo
išlaisvintų. Kita žymi moters fi
gūra Lietuvos istorijoje buvo
karalienė Bona Sforza, Žygi
manto Senojo žmona, kuri pada
rė daug kultūrinės įtakos Lietu
vai. Ji pravedė tuo laiku Žemės
reformą Lietuvoje, nors tai darė
ir savanaudiškai. Ji bendravo
su Lietuvos liaudimi, išmokyda
ma juos auginti daržoves, kultyvuoti gėles. Kai Žygimantas
buvojau senas, Bona valdė abu
kraštus — Lietuvą ir Lenkiją.
Jos sūnus Žygimantas Augustas
neklausė savo motinos ir vedė
moterį, kuri jo motinai nepati
ko. Tai buvo Barbora Radvilai
tė. Žygimantas Augustas pri
vertė lenkus suteikti Barborai
karalienės vainiką. Barbora mi
rė jauna.

'suievintos' ar 'sudievintos', da kūne maždĮja. todėl reikia dau
lyvauja pirmųjų tėvų mitologi giau naudoti pieno ir pieno pro
nėje erdvėje ir tuo būdu glūdi duktų. Jo apstu salmon žuvyje.
kolektyvinės pasąmonės struk- Kalcijų galimą papildyti ir su
tūruojančio prarasto rojaus pa „Tums" tabletėmis, kurios nau
veikslo rėmuose", baigė savo pa dojamos sumažinti skrandžio
skaitą dr. Jolita Kavaliūnaitė. rūgštis. Kartu su kalciju reikia
Dr. Jolitos Kavaliūnaitės pa naudoti ir magnezijų. Cinką kū
skaita buvo išsami ir mokslinė. ne reguliuoja „thymus" liauka.
Savo teigimus ji visur pagrindė Jo yra mėsoje, žuvyje, aust
citatomis iš minėtų romanų ir rėse, paukštienoje, riešutuose,
juos gvildeno profesiniu tikslu kiaušiniuose. Jo reiktų imti
mu.
15-30 mg per dieną. Vitaminas
Moteris, kurią tikrai verta mi
Q-10 mažina kraujospūdį. Jo nėti istorijoje yra Emilija PlateDr. Vilija Kerelytė - „Kaip reikalinga 30 mg per dieną.
rytė. Ji buvo pirmoji moteris,
sustabdyti senėjimo procesą
Riebalai, riebalai... Blogiausi ginkluoto pulko kapitonė, pasi
s u gera mityba?"
riebalai yra „monosaturated, žymėjo sukilime prieš rusus. Ji
Po dr. Jolitos Kavaliūnaitės arba Omega 6". Dr. Kerelytė turėjo įtakos ir mūsų laikų mo
paskaitos ir trumpos pertraukos tvirtino, kad margarinas yra terims partizanėms. Prelegentė
programos koordinatorė Nijolė blogiausias riebalas. Jo vietoje teigė, kad jeigu Platerytė būtų
Maskaliūnienė pakvietė dr. naudoti sviestą. Nenaudoti laimėjusi, nebūtume turėję
Viliją Kerelytę, kuri 9 metai „hydrogenated" riebalų. Naudo Spaudos draudimo.
„Apie naujesnių laikų moteris
dirba privačioje praktikoje kaip ti alyvų aliejų lolive oil), arba
chiropraktikė. Jos tema taip pat Omega 3. Kepimui naudoti „ex- dar ne laikas kalbėti", sakė Bin
buvo moterims įdomi ir patrau tra virgin oil" arba „canola oil". dokienė. Didvyriškumas pasi
kianti dėmesį. Ir kas nenori HCA elemento didėjimas kūne reiškia, kai nenusigąstame lai
atrasti tą „aukso kulką" — gali sukelti vėžį. Soja sumažina ko atneštų situacijų, sakė kalbė
sustabdyti, arba bent pristab HCA 95% (soy protinei Raudo toja. Kiekviena turime darbus,
dyti,
senėjimą? „Senėjimas, tai nas vynas mažina „oxidents" ir kuriuos dirbame, nuvogdamos
Po šio įvado kalbėtoja žvelgė
į išeives rašytojas, kaip jos kuria progresyvi trūkumų liga, tai kraujo krešėjimą. Bet raudoną laiką nuo savo šeimos. Užtenka
„suievintą" moters paveikslą. Ji ląstelių gedimas, — sakė kalbė vyną reikia gerti kartu su mais būti tuo, kuo esame, ir būsime
sustojo prie keturių moterų ra toja Kerelytė. — „Antioxidents" tu. Perkant vitaminus, reikia didvyrės. „Būti moterimi yra
šytojų ir jų romanų: Nelės Ma- lėtina tą procesą. Molekulės su tikrinti jų datą, nes vitaminai Dievo dovana; naudokimės ja",
zalaitės „Mėnuo vadinamas me „antioxidents" gali vėl grįžti į sensta ir praranda savo efektin — baigė savo pokalbį Danutė
Bindokienė.
gumą.
daus", Julijos Švabaitės „Stik savo pirmykštes vėžes.
liniai ramentai", Birutės PūkeDr. Kerelytė teigė, kad su nor
Au relua Balašaitienė
Kalbėtoja daugiau sustojo ties
levičiūtės „Devintas lapas" ir vitaminais ir jų svarbą senėjan- malia mityba senstantis kūnas
Sekmadienį, po 11 vai. šv. Mi
Aurelijos Balašaitienės „Ske čiam kūnui. „Beta karotinas" visų reikiamų vitaminų negau šių, dalyvės rinkosi paklausyti
veldros".
randamas morkose, saldžiose na su maistu, todėl reikia pridė viešnios kalbėtojos iš Clevelan
bulvėse,
kiaušiniuose, pasikei ti vitaminų bei mineralų chemi do, žurnalistės ir rašytojos
Kai kurių rašytojų romanų
Aurelijos Balašaitienės, kurios
veiksmas prasideda dar laisvo čia į vitaminą A, kuris blokuo nių preparatų.
tema uždaromajai paskaitai bu
je Lietuvoje, tęsiasi karo laiko ja vėžį, didina HDL cholesterolį,
vo „Moteris pasaulyje ir lie
tarpiu ir išeivijoje. I praeitį jos mažina LDL cholesterolį, valo
tuviškoje visuomenėje". I di
žiūri kaip į prarasto rojaus riebalus iš arterijų sienelių. Jo
džiąją salę susirinko ne tik
paveikslą.
Savo
knygos reikia naudoti bent 10-15 mg į
vakarykščių paskaitų dalyvės,
„Mėnuo vadinamas medaus" dieną per dvejus metus, kad bū
bet ir žymiai daugiau žmonių,
rašymo priežastimi
N e l ė tų pasiektas pasikeitimas žmo
dalyvavusių pamaldose. Kalbė
Mazalaitė laiko
t ė v y n ė s gaus kūne. Jis reikalingas
toja išreiškė dideli nusivylimą
netekimą, nors veiksmas vyksta akims ir kaulams.
Moters savaitgalio dalyviais,
dar nepriklausomoje Lietuvoje.
Vitaminai E, D ir „Beta karo
ypač kad laba: mažai vyrų da
„Romano užuominos ir įvaiz tinas" vienas kitam padeda.
lyvavo paskaitose. Ji siūlė ne
džiai, kylantys iš biblinės pir Senstantys žmonės, turi trū
boikotuoti moterų, nes visos tos
mųjų tėvų dramos, įstato Juli kumą vitamino B 1 -. Šio vitami
paskaitos tinka ir vyrams. Ji ti
jos gyvenimą į kaltės, bausmės no yra žuvyje, mėsoje, viš
kėjosi, kad ateinančių metų Mo
ir atpirkimo praradimą". Roma tienoje ir ypač kepenėlėse. Jis
ters savaitgalyje atsilankys
no veikėja Julija, nors ir protes gydo atrofinį gastritą ir gamina
ir vyrai. Prelegentė atsiprašė,
tuodama, pati prisiima vyro kal raudonus kraujo rutuliukus.
U. Bindokienė
kad uždaromajai paskaitai ne
tę ir save „sutapatina su Ieva". „Folic acid" padeda smegenų
Danutė Bindokienė —
galėjo tinkamai pasiruošti, nes
Birutės Pūkelevičiūtės roma funkcijoms, mažina homocisti„Žymiosios moterys
nenorėjo kartoti, ką buvo girdė
ne „Devintas lapas" pagrindi ną, kuris tirština kraują ir už
Lietuvos istorijoje"
jusi šeštadienio simpoziume ir
nės veikėjos, trys draugės, kemša arterijas. Šio vitamino
išgyvena tėvynės netektį, kaip yra apstu špinatuose, riešutuo
Paskutinei šeštadienio pa paskaitose. Ji pabrėžė, jau adv.
rojaus praradim , su kuriuo se, salotose, pupelėse. Būtų gera skaitai Nijolė Maskaliūnienė Laimos Garbonkienės išsakytą
prarandama jų vaikystė, jau naudoti vitaminus B 12 . B* ir pristatė rašytoją ir „Draugo" mintį, kad moterims reikia dau
nystė ir visa praeitis. Romano „Folic acid" kartu. Vitaminas C vyriausią redaktorę Danutę giau dalyvauti politiniame gy
veikėjos savo pastangomis išsi reikalingas ląstelių augimui, Bindokienę. Kai buvo kalbėta venime ir ypač domėtis įstaty
kovoja kitą gyvenimą, tačiau didina LDH veikimą ir imuni apie jos daug įnašų į lietuvišką mų leidimu.
prarasto rojaus daugiau neat tetą. Reiktų suvalgyti bent pen gyvenimą su parašytomis kny
Pabaigoje Nijolė Maskaliū
randa. Šiame romane kalbėtoja kis vaisius per dieną, kad gau gomis, atliktais ir dabar dir nienė padėkojo visiems Moters
įžvelgė gėrio-blogio santykia tum užtektinai šio vitamino. bamais darbais, Bindokienė at savaitgalio dalyviams ir visoms
vimą istoriniuose tėvynės pra Dažnai dantų ir burnos ligos sakė: „Moku skolą lietuviškam moterims, prisidėjusioms prie
radimo rėmuose.
būna dėl stokos šio vitamino. Jo gyvenimui".
programos. Ypatingą padėką iš
imti
500-1500
mg.
Vitaminas
E
Julijos Švabaitės romane
Prelegentė kėlė klausimą, kas reiškė „didžiajam šio savaitga
„Stikliniai ramentai" Magda stabdo arterijų gedimą, kūno padaro, kad moteris patektų ir lio garvežiui" Bronei Nainienei,
lena, kuri gyveno iki mirties ląstelių degeneraciją ir mažina išliktų istorijoj? Lietuvos istori už suruoštą tokį puikų savaitga
besiaukojančius žmonos rolėje, cholesterolį. Jo yra pupe joje moteris buvo vertinama, lį, kuris tikrai praplėtė dalyvių
taip pat kankinama kaltės jaus lėse, grūduose, riešutuose ir ža nors nebuvo mados įrašyti mo akiratį ir „apginklavo" žinio
mo. Magdalena pasiduoda savo liuose salotų lapuose. „Muki terį į istoriją. Moteris atlikinė mis.
(Pabaiga)
vyro jai skiriamai Ievos rolei. Ji ple" vitaminų kapsulėse jo ran jo savo pareigas savo aplinkoje,
jaučiasi kalta dėl savo vyro tra dasi tik 25 mg. Jo reiktų imti daugiausia augindama vaikus
giškos dalios. Kaltės jausmas 100-400IU. „Chromium" regu šeimoje. Paskaitininke paminė
veda ją j pražūtį. Taip daryda liuoja insuliną ir cukrų kūne. jo daug moterų, kurios turėjo
ma, Magdalena save pati „suie- Taip pat mažina DHL choleste įtakos Lietuvos istorijai.
vina". Ji pasisavina kaltę ir už rolį. Geležis gerina kraują: ga
Pirmoji moteris, randama Lie
mina hemoglobiną, aprūpina
ją kenčia ir miršta.
tuvos istorijoje, buvo Morta,
Aurelijos Balašaitienės „Ske kūną deguonimi. Geležies yra Mindaugo žmona. Ji su savo
veldrų" Elena nesiima atpirkė raudonoje mėsoje, sūryje, grū vyru priėmė krikštą ir abu buvo
jos rolės. Savo idealizmo ir pasi dų duonoje ir kai kuriuose vai vainikuoti 1253 metais. Kita
šventimo dėka, ji yra vertinama siuose bei daržovėse. „Sele žymi moteris, kalbėtojos teigi
ir gerbiama. Balašaitienės ro nium" kiekis kūne mažėja sens mu, buvo Vida, Gedimino žmo
mano veikėja suidealizuota, tant. Jis labai reikalingas prieš na ir Kęstučio bei Algirdo mo
sulegendinta ir sudievinta. Jo vėžį ar AIDS ligą. Jį reikia nau tina. Vida mirė, pagimdžiusi
je telpa visų žmonių idealas. doti su vitaminu E. „Selenius" antrą sūnų Narimantą. Aldona,
„Pažvelgus į šių išeivijos moterų apsaugo kūno ląsteles nuo suny Gedimino duktė, nusivedė į
rašytojų romanus, pastebėjome, kimo. Kalcijus ypač reikalingas Lenkiją 2,500 belaisvių. Birutė
jog jų romanų veikėjos — ar jos kaulams. Su amžiumi jo kiekis buvo vaidilutė, vėliau Kęstučio
Aurelija M. BalaJeitiene.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

REAL ESTATE

•LIKTUOS
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Crucagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai
31I-77S-3313
KLAUDUUS PUMPtmS

GREIT

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

AUTOMOMU J , MAMŲ. SVUKATOS,
m GYVYBĖS M M I M H I
Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr.
Auk** S. Karte kaba hetuvrtkai

RIMAS L STANKUS

Tei. (7SS) 4 2 4 - M M
(312) U 1 - M S 4

•
•
•
•
•
•
•

J K S CONŠTMJCTION
„Shingto" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,

tai im+mmm.

Perkant ar pa/duodant
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
MLS kompiutenųir FAX pagalba
Nuosavybių įkainavimas veltui
Perkame ir parduodame namus
Apartmentus rr Žemę
Pensininkams nuolaida

MISCELLANEOUS

SŪDYTOS SILKĖS
IŠ KANADOS

MOTELIS LITHUANUS
Hondoje. Singer Island saloje, ranaoje.
saugioje vietoje, prie Atlanto, veikia
lietuviškas motelis „LITHUANUS"
(iškaba Lietuvos vėliavos fone). Jauku*
vieno ar dviejų miegamųjų butai su
svetaine, virtuve (yra elektrinė viryklė,
šaldytuvas, mikrobanginė, visi būtini
indai). Čia nereikia mašinos. Iki pKažo
kelias dešimtys metrų, krautuvės ir re
storanai greta. Čia Jūs turėsite visa*
sąlygas geram poilsiui Paslaugūs
šeimininkai visada laukia jūsų. Galime
pasitikti W w Palm Beach oro uoste.

Užsisakykite šventėms
jau dabar!
20 svarų statinaite—$33.00
8 tvaną statinaitė—$19.00
Skambinkite:

708487-5677
po 4 vai. p.p.
Pristatome UPS

TeL: 561-863-6508

-TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.
N. Deckye
TeL 312-SSS-M24

MOVIMO
Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS
773-925-4331

| LAISVĘ FONDAS
Lietuviškai Kultūrai Ugdyti Laidiniai
Vytautas Volertas — ANGELAMS VEDANT,
VELNIAMS PAINIOJANT. Atsiminimai. 206
P*
Jonas Mikelinskas — NORS NEŠVIETĖ LAI
MĖJIMO VILTIS. Romanas, laimėjęs ĮLF
rezistencinio romano premiją.
Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO
SARGYBOJE I tomas. Raitai 1993 . . . .
Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE II tomas. Raštai 1994
Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO DOKU
MENTAI III tomas. Rastai 1996 — 647 psl.
Lukša-Daumantas — LAIŠKAI MYLIMOSIOMS.
Čikaga, 1994
Antanas Paikus — EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIO
NYBĖ. 1988
Antanas Paskųs — ASMENYBĖ IR RELIGUA.
Antanas PaSkus — SĄŽINĖ
Antanas PaSkus — ŽMOGAUS MEILĖS. 1995
Juozas Brazaitis — RAŠTAI. II, III, IV, V, VI t. po
$15.00. Visi (5) tomai
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS
11. Sibiro tremties atsiminimai
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS
II t. Sibiro tremties atsiminimai
Vidmantas VaHusartis — ŽYGIO DRAUGAMS —
Lietuvislca publicistika — Atgimtmo/SĄjūdžk)
laikotarpis — Kaunas 1996 — 515 psl...

$8.00

$8.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$6.00
$6.00
$6.00
$6.00
$50.00
$10.00
$8.00

$20.00

PASTABA. VISUS ŠIUOS (LAISVE FONDO leidinius
galima gauti DRAUGE arba: | LAISVI FONDAS c/o A. Pargauskas. 8908 ButtemeM Ln. ORLAND PKIL 60482. USA.

ŠV. KALĖDŲ
ir

N A U J Ų J Ų 1997 M E T Ų
proga
sveikiname visus Amerikos lietuvius remiančius
Amerikos Lietuvių Tarybą, tęsiant Amerikoje
reikalingą politinę ir Lietuvai naudingą veiklą.
Visi dirbkime kartu su Tauta
Lietuvos gerovei!
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

^^^^^^^"

LAIŠKAI
ATVIRAS LAIŠKAS
AMERIKOS LIETUVIAMS
Baigdamas Sveikatos apsau
gos ministro kadenciją, norėčiau
išreikšti nuoširdžią pagarbą ir
dėkingumą už Jūsų suteiktą
labdarą bei paramą Lietuvos
asmens sveikatos priežiūros
įstaigoms. Pagalbą, kurią
mes gavome iš labdaringų
organizacijų — „Lithuania Mercy Lift", „Aid to Lithuania,
Inc.", „Lietuvos vaikų globa" ir
kt., naudojome mūsų sergančių
žmonių aptarnavimui sveikatos
apsaugos sistemai priklausan
čiose įstaigose gerinti.
Mes ne tik labai vertiname
pagalbą, kurią gauname iš visų
Amerikos lietuvių labdaringų
organizacijų, bet taip pat žino
me, kad šios organizacijos ne
galėtų atlikti savo svarbaus dar
bo be Jūsų paramos. Todėl no
rėjau Jums visiems asmeniškai
padėkoti, kad remiate šias
labdaringas organizacijas. Jeigu
ne Jūsų pagalba, mes nebūtume
padare tokios pažangos gerinant
Lietuvos sveikatos apsaugos sis
temą.
Nors Lietuvos Respublikos
vyriausybė bei Sveikatos ap
saugos ministerijos vadovybė
keičiasi, užtikriname Jus, kad
sveikatos apsaugos sistemos re
forma nesustos. Mes tęsime sa
vo darbą ir dėsime didžiausiais
pastangas, kad Lietuva integ
ruotųsi į Europos Bendriją ir
būtų užtikrinta ne tik gydymo
kokybė, bet ir visų mūsų
žmonių teisė geram, moderniam
gydymui.
Dar kartą leiskite padėkoti už
Jūsų vertingą pagalbą ir visa
širdimi tikiuosi, kad Lietuvos
žmonės ir ateityje galės pasi
džiaugti Jūsų geraširdiškumu ir
pagalba.
Linkiu Jums ir Jūsų šeimoms
visokeriopos laimės tiek profe
siniame, tiek asmeniniame gy
venime. Telaimina Jus Dievas.
Antanas Vinkus
Vilnius

Lidija Polikaitiene ir Beatričė Čepelienė Šypsosi atėjusios i Pasaulio lietuvių
Jaunimo s-gos Čikagos skyriaus PLC, Lemonte, ruoštą renginį.
Nuotr. A. Gražytes

plėtoja Jovita V a l e i k a i t ė ,
aprašydama tų elgetaujančių
bei vagiliaujančių nelaimingųjų
gyvenimą ir duoda su jais kele
tą pasikalbėjimų. Pasirodo žiau
ri realybė... Mokslo metų pra
džia ir apsispręsti palikta
pačiam vargstančiam vaikui.
Kokio gi sprendimo galima
laukti iš benamio, alkano, val
kataujančio vaiko? Tai nėra tik
vienas kitas vaikelis, bet jų
esama apie 80,000, neskaitant
tų, kuriuos globoja privačios or
ganizacijos ir pavienės šeimos.
Tai tik vienas, siaubą keliantis,
komunistų valdomos visuo
menės moralės nuosmukio re
zultatas. Atrodo, kad šia pro
blema turėtų susidomėti pati
valdžia bei atitinkamos jos ži
nybos. Tačiau palikta apsirūpin
ti jiems patiems, kas verčia juos
ubagaut ir vagiliaut. Tokiu
būdu auginama armija jau paty
rusių nusikaltėlių, kuriuos
reikės išlaikyti kalėjimuose, o
tai kainuos jau žymiai daugiau.
Pajunti, kad tikrai kažkas bai
saus atsitiko su mūsų tėvyne.
Praeityje t a u t a yra daug
kentėjusi, bet tokio moralinio
nuosmukio turbūt nebuvo.
Šeimoje motina buvo ta, kuri
pirmoji įdiegė savo vaikams
gero elgesio, moralės ir parei
gingumo reikalingumą. Dabar
daug šeimų suirę, o jų motinos
praradę motinystės jausmą bei
pareigingumą. Todėl šių vargšų
vaikų išlaikymas ir auklėjimas
tenka visuomenei, vadovau
jamai šviesios, sąžiningos ir
1996 m. rugsėjo 2-8 d. „Gim
aukštos moralės valdžios. Tuo
tasis kraštas" Nr. 20, mokslo
tarpu valdžia per 4 valdymo
metų pradžios proga, savo vir
metus aiškiai parodė, kokia ji
šelį „papuošė" žiaurią realybę
sąžininga, etiška ir morali. Bet
vaizduojančia
nuotrauka:
reikia suprasti, kad tokiems
žvalus, švariai apsirengęs ber
„menkniekiams" jie neturi
niukas, moksleivis, ir kitas —
laiko: — reikia keliaut po
susirūpinęs, liūdnas, apšepęs,
pasaulį su gausiom palydom ir
galvutę persirišęs su marga ska
rodyti „imidžą". Juk reikalą
rele ir cigarete rankoj. Didžiulis
turi su karaliais, prezidentais ir
kontrastas! Viršuje nuotraukoje
ministrais... Būnant namuose,
užrašas: — Rugsėjo pirmoji:
reikia privatizuot, kurt bankus,
Apačioje — stambiu šriftu: — el
juos likviduot, pelną ir kitas
getauti ar į mokyklą? Toliau
pajamas dalintis. Taip ir nerugsėjo pirmosios temą žurnale

s.o.s.

TRANSPAK - naujas adresas ir telefonas
4545 W. 63rd Street
Chicago, IL 60629
Tel. 773-838-1050
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus.
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
Komercinės siuntos.

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

belieka laiko rūpintis vaiki
galiais ar paprastų tautiečių
reikalais. Žinoma, negalima pa
miršti, kad šitie valdžios aukš
čiausi ir ne taip>aukšti pareigū
nai yra išmokslinti ir išauklėti
pačios aukščiausiosios „švie
sios" partinės mokyklos ir turi
pačius aukščiausius mokslo
laipsnius. Negi šitokios asme
nybės užsiims eilinių žmonių ar
net vaikų reikalais.
J a n e Mažonienė
Toronto, Canada
MEŠKOS LETENA
NEPRIKLAUSOMYĖS
PRADŽIOJE
Jau Lietuvai nusikračius so
vietiškų pančių, raudonoji meš
ka dar vis nepaleido lietuvių iš
savo siaubingo glėbio.
Atostogaujant Meksikoje su
Lietuvos žmonėmis, viena vil
nietė pasakojo, kaip sovietai
pašaukė jos aštuoniolikmetį
sūnų į Raudonąją armiją, net po
nepriklausomybės paskelbimo
Jaunuolis pradėjo slapstytis.
Rusų karininkai nuolat jo ieško
jo. Motina tyčia jiems sakydavo,
kad sūnus yra palaidūnas,
tikras chuliganas, neklauso jos
ir dievaži kur baladojasi.
Perrengusi vaikiną, uždėjusi
jam akinius, mama nuvyko į
Švedijos konsulatą Maskvoje
prašyti vizos. Nedavė. Tada jie
gavo Lenkijos vizą. Išbuvo ten,
kol Lietuvoje aprimo sovietų
siautėjimas.
Ir kaip gali nesuprasti ir ne
atjausti savo tėvynainių? Mums
užteko vienerių metų raudono
jo teroro, o jie ėjo golgotos keliu,
lyg aklinai tamsiame tunely,
pusę šimtmečio!
Vadovaudamies posakiu: „Vi
sada kur nors pasaulyje yra
rytas", mūsų broliai ir sesės
Lietuvoje sulaukė Laisvės!
Stasė E. Semėnienė
Chicago, IL
IŠ KUR ATSIRADO
MILIJARDAS
Sveikinu Vladą Užubalį už
taiklų paklausimą (laiškai,
gruodžio 6 d.): jei, kalbėdami
apie didesnius skaičius, var
tosime milijardo terminą, ar po
milijardo seks bilijardas? Anglo
saksų ir kituose kraštuose nau
dojama labai paprasta sistema:
kai yra trys nuliai po vieneto,
turime tūkstantį; pridėk tris
nulius, ir bus milijonas, po to
bus bilijonas, trilijonas, kvadrilijonas, kvintalijonas, ir t.t. Iki
pradėjom gauti daugiau spaudos
iš Lietuvos, bilijoną vadinome
bilijonu. Kodėl dabar pradeda
me jį pakeisti nevykusiu, Lietu
voje turbūt iš rusų pasiskolintu,
milijardo terminu?
Zenonas Prūsas
Chillicothe, OH
KAS PASAKYS, KUR TIESA,
KUR MELAS, KUR PASAKA...

(Vokt.), ją — našlaite — priglau
dusioj liuteronų pastoriaus šei
moj. Čia 17 metų, paprastą, ne
mokytą mergaite sutiko Rusijos
caras. Kalbant apie gimines, mi
nimi vardai: Kari, Feodor, Samuel. Tad kokios tautybės mes
sakytume, buvo Kotryna?
Kita legenda apie tikrą lietu
vį. Geoffrey Bocca, knygelėje
„The Great Resorts", rašyda
mas apie Monaco (Prancūzų
Rivieroj) sako, kad ten esančio
garsaus kazino šeimininku kar
tą yra buvęs lietuvis Radvila. Jo
šeimininkavimas nebuvo sėk
mingas, bet legenda graži.
Esą kartą plačiose Lietuvos
giriose medžiojantį Lietuvos
kunigaikštį užpuolė meška. I
pagalbą atskubėjo ir jį apgynė
miško kirtikas Radvila. At
silygindamas už tai kunigaikš
tis pasakė: „Duosiu tau 3 kar
tus papūsti medžioklės ragą
(dūdą). Tavo vardas bus garsus
šalyse, kuriose dabar bus išgirs
tas rago balsas. Stiprus buvo tas
miško kirtikas, net išbalo kuni
gaikštis, kada balsas nuskambė
jo per visą Europą iki Vidurže
mio jūros. Taip ir garsūs dabar
Radvilai, o jų herbe yra 3 dūdos.
Daug įdomių knygų šio kraš
to bibliotekose, tik imk ir
skaityk.
A n g e l ė Gailiūnienė
Wethersfield, CT
JAUČIU PAREIGĄ
ATSAKYTI
Su dėmesiu perskaičiau K.
Skaisgirio laišką, „Draugo"
laiškų skyriuje. Kadangi jame
minima mano pavardė, jaučiu
pareigą atsakyti. Noriu pir
miausia pastebėti, kad K. Skaisgirys yra Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos vargoninin
kas, tad jo teigiami pasisakymai
dėl dabartinės parapijos yra
suprantami. Iš tikrųjų parapijo
je padėtis iki šiol nepasikeitė.
Vos porai savaičių likus iki
dabartinio klebono kun. J. Ku
zinsko išvykimo, mes vis dar
neturime naujo, lietuviškai
kalbančio, klebono. Kitas susi
tikimas su St. Adrian ir mūsų
parapijos mokyklų komitetu nu
matytas sausio 14 d., parapijos
klebonijoje. Ar bus išspręstas
mokyklos likimas?
Parapijos mokyklos biudžetą,
kurį ir vietinė amerikiečių
spauda ir aš paminėjau savo
laiške, pasiremdamas parapijos
biuletenyje (lapkričio 3 d.)
paskelbtais duomeninims. Pa
gal tai, parapijos biudžetas
(mokyklos ir bažnyčios) yra
637,655 dol. Biudžetą subalan
savus, likutis 7,156 dol. Rezer
vo (banke) fondas laikomas
Čikagos arkidiecezijoje yra
233,821 dol. Pagerinimo fondas
— 60,199 dol. — drauge su
„checking account — 42,611,
sudaro parapijos einamųjų rei
kalų fondą, kuris yra 102,811
dol.
Aš noriu dar kartą pabrėžti,
kad ši parapija ir mokykla yra
finansiškai stipri, St. Adrian
parapija neturi arkidiecezijoje
rezervinio fondo ir jos mokykla
yra išlaikoma ne parapijos, o
Čikagos arkidiecezijos „Big
Shoulders" fond.
Mes, kurie protestuojame dėl
mokyklos uždarymo ir norime
lietuvio klebono, esame pasirin
kę gyventi, melstis ir leisti savo
vaikus į Švč. M. Marijos Gimi
mo parapiją Marąuette Parke.
Mes esame pakankamai pajėgūs
už tą privilegiją patys užsi
mokėti.
J o e Kulys
Chicago, IL

Skaitant rusų istorines kny
gas, tenka užtikti, kad Kotryna
I buvo lietuvė. Bet Alex de
Jonge knygoje „Fire and Water" ją vadina „swedish peasant
giri". Jon Grey „Peter the
Great" sako — ji gimė „...in Dorpat region of Livonia..." Jos
pavardė esą buvo Skavronskaya. Užaugo Marienburge

ĮVEIKIME BARJERUS,
SKYRUSIUS JUS IR MUS
Nuoširdžiai dėkojame dienraš
čio „Draugas" administracijai,
Romui Puksčiui už iniciatyvą,
organizuojant vajų „Spauda
Lietuvai" ir u i norą padėti Lie
tuvos bibliotekininkams.
Jums rašo Marijampolės rajo
no kultūros, švietimo ir sporto
įkyriau* Bibliotekų centro dar

buotojos. Mes džiaugiamės, tu DRAUGAS, antradienis, 1996 m. gruodžio mėn. 17 d.
rėdamos galimybę atsiliepti į
Jūsų laišką ir norime trumpai
papasakoti apie savo rajoną,
bibliotekas, įžymius rajono žmo
nes.
Marijampolės rajone gyvena
apie 52,000 gyventojų, kuriuos
aptarnauja 46 viešosios biblio
Bagdonaitė
tekos ir 14 mokyklų bibliotekų.
Bibliotekų fondus sudaro apie
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1996 m. gruodžio 13 d., 4.15 p.p. sulaukusi 87 metų
619 tūkst. egzempliorių leidi
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 m.
nių. Praeitais metais bibliotekos
Nuliūdę liko: vyras Pranas, svaine Ona Abromaitiene su
gavo daugiau kaip 19 tūkstan
šeima,
dukterėčios, sūnėnai, Stakauskų ir Sauliaus Grėbliūno
čių egzempliorių leidinių. Rajo
šeimos.
no bibliotekoms metodiškai va
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, Lietuvių Šaulių
dovauja ir spaudinių fondą
sąjungai, Tautos fondui, Lietuvių Fondui, BALF'ui, buvo
komplektuoja Bibliotekų cent
Jaunimo centro ir Balzcko muziejaus rėmėja.
ras, įsikūręs Marijampolės
Velionė pašarvota pirmadienį, gruodžio 16 d. nuo 3 iki 9
mieste.
v.v. Petkus Marquette laidojimo namuose, 2533 W, 71 St.
Lietuvai atgavus nepriklauso
Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio 17 d. Iš laidojimo
mybę, vyriausybė vis mažiau
namų 9 vai. ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčia, kurioje bus aukojamos gedulingos šv.
lėšų skirdavo kultūros reik
Mišios 9.30 vai. ryto už velionės sielą. Po Mišių velionė bus
mėms, o tuo pačiu ir naujų kny
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių
gų įsigyjimui. Todėl paskuti
prašoma aukoti Lietuvos Dukterų draugijai.
niuosius penkerius metus bib
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
liotekų fondai labai suprastėjo.
dalyvauti
šiose laidotuvėse.
Ypač jaučiama naujos įvairių
Nuliūdę
v y r a s ir šeima.
mokslo šakų literatūros ir infor
macinių leidinių žinynų, žody
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M Petkus.
nų, enciklopedijų trūkumas. Šie
Tel. 800-994-7600
leidiniai yra labai brangūs, to
dėl negalima jų nupirkti kiek
vienai rajono bibliotekai. Tokį
fondą komplektuoja Bibliotekų
centras, sudarydamas galimy
bes kiekvienam rajono skaityto
jui gauti informaciją įvairiais
klausimais. Bibliotekų centras
įsikūrė 1990 metais, todėl šiuo
metu jo fonde yra tik apie 700
Mūsų mylima Seselė mirė 1996 m. gruodžio mėn. 13 d.,
leidinių — filosofijos, psicholo
sulaukusi 88 metų.
gijos, religijos, gamtos mokslų,
I vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos, Chicago,
technikos, medicinos, istorijos ir
Heights, IL.
kitais klausiniais. Tai be abejo
Vienuolyne įžaduose išgyveno 70 metų.
nėra didelis fondas, kad išsa
Pasiliko nuliūdę šv. Kazimiero seserys ir artimieji gi
miai galėtų patenkinti rajono
minės: dukterėčios Charlotte Clark, Nancy Paulis, Rose Mary
gyventojų poreikius informaci
Žukauskas.
jai. Mums labai trūksta įvairių
K ū n a s buvo pašarvotas šv. Kazimiero vienuolyne, 2601
W. Marąuette Rd., Chicago, pirmadienį, gruždio 16 d. 10 vai.
mokslo šakų enciklopedinio
ryto.
pobūdžio leidinių, meno albu
Laidotuvių šv. Mišios buvo šv. Kazimiero seserų
mų, istorinės literatūros. Ma
vienuolyno
koplyčioje gruodžio 16 d., pirmadieni, 7 vai.
nome, kad pradžiugintume sa
vakaro.
vo skaitytojus Broniaus Kviklio
Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuviu kapinėse antradienį.
knygomis „Lietuvos bažnyčios",
gruodžio 17 d. 10 val.ryto.
„Lietuvos katalikų kronika",
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už
Antano Kučo sudaryta „Ameri
Seselės sielą.
kos lietuvių istorija", Kazio
Š v . Kazimerio seserys ir Ž u k a u s k ų šeima.
Griniaus knyga „Atsiminimai
Laidotuvių dir. Rudmin.
ir mintys".

A.tA.
ROŽĖ MAČERNIENĖ

A.tA.
Sesuo
ALFREDA ŽUKAUSKAS, SSC

Jau ne vieneri metai Lietuvos
mokyklose lietuvių kalbos ir
literatūros pamokų metu nagri
nėjama lietuvių išeivių rašyto
jų kūryba. Rajono mokyklų bib
liotekoms labai trūksta B. Braz
džionio, J. Aisčio, A. Vaičiu
laičio, K. Bradūno, M. Katiliš
kio, A. Nykos-Niliūno, A. Škė
mos, A. Mackaus knygų.
Didelį dėmesį, komplektuo
dami literatūros fondą, skiria
me kraštotyrinei literatūrai,
nes būtent ši literatūra įdomi
kiekvienam rajono gyventojui.
Iš Marijampolės rajono yra ki
lusių daug žmonių, kurie vėliau
tapo žymiais Lietuvos politikais,
visuomenės, kultūros, mokslo
veikėjais, žmonių, kurių vardai
ryškiomis raidėmis įrašyti į
mūsų istoriją, žmonių be kurių
neįsivaizduojama dabartinė
Lietuva. Tai rašytojai Kazys
Boruta, Anzelmas Matutis, Vin
cas Ramonas, vienas pirmųjų
Lietuvos dramaturgų Antanas
Vilkutaitis-Keturakis, švietėjai,
nacionalinio sąjūdžio dalyviai,
knygnešiai Mikalojus Akelaitis,
Vincas Bielskus, Vincas Šlekys,
prezidentas Kazys Grinius, švie
tėjas, palaimintasis arkivysku
pas Jurgis Matulaitis, diploma
tas Petras Klimas, aviacijos ge
nerolas Antanas Gustaitis, dai
lininkas Vytautas Ciplijauskas
ir daugelis kitų. Rajono biblio
tekininkės renka medžiagą apie
šiuos žmones ir norėtų kuo dau
giau apie juos sužinoti — jų
gyvenimą ir veiklą.
Taip dirba, tuo gyvena mūsų
rajono bibliotekininkės. Jos
nuoširdžiai Jums dėkoja už norą
padėti įveikti barjerus, skyru
sius mus nuo pasaulio kultūros,
išeivijos dvasinio gyvenimo ir
linki Jums daug gero.
Violeta Ruseckienė,
Marijampolės rajono,
Bibliotekų centro vyr.
bibliografė

A.tA.
MILDA POVILAITIENĖ
MAŠIOTAITĖ
Iškeliavo j Amžinybe pirmadienį, gruodžio 16 d. 8:10 vai.
ryto, po ilgos ligos, sulaukusi 60 metu
Paliko liūdinčius vyrą dr Romualda, vaikus Arvyda,
marčią Mary. Audronę Schoen. žentą Ray. Danų. marčią So
natą, Ramoną ir anūkus Austin ir Juliją; sesen Jūrą Bakaitiene su vyru Algiu ir ju vaikus: Lydą su vyru Darium.
Rimą ir Dainą su vyru Bill. anūkes Aliną ir Aurėją: vyro se
šerį Mariją Brusokiene su vyru Jurgiu, jos vaikus — Dianą,
Ričardą ir Laurą, anūkus Mykolą ir Stefaniją.
Velione atsisveikina su giminėmis, draugais ir pažįs
tamais.
Gimusi Kaune. Amerikoje gyveno nuo 1950 metų: pasku
tinius 26 metus gyveno Lemont. IL.
Kūnas bus pašarvotas antradienį, gruodžio 17 d. nuo 3:00
vai. p.p iki 9:00 v v.. Petkus Lemont laidotuvių namuose.
12401 S. Archer Ave.. Lemont.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 18 d. Iš laidojimo
namų 9:30 vai. ryto velione bus atlydėta į Pal. Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos šv. Mišios 10
vai. ryto už veliones sielą. Po Mišių a.a Milda bus palaidota
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gelių, prašoma aukoti šv. Mišioms. ..Saulutei". 419
VVeidner Rd., Buffalo Grove. IL 60089. Tax ID *36 3003339;
..Vaikų vilčiai". 2711 W. Tlst St.. Chicago. IL 60629.
N u l i ū d u s i šeima.
Laid. direkt Donald A Petkus Donald M Petkus
Tel. 800 994 7600

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad Santa Monica.
CA, 1996 m. lapkričio men. 22 d. po ilgos, sunkios ligos, su
laukusi 66 metų, buvo pašaukta į Amžinybę mūsų mylima
sese ir dukterėčia

A.tA.
LAIMUTĖ ONA
GRAUŽINYTĖ
Palaidota Švento Kryžiaus kapinėse Culver City, Kalifor
nijoje.
Liko nuliūdime seserys R e g i n a ir Milda, jų šeimos ir
teta Gražutė Sirutienė.

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. gruodžio mėn. 17 d.

IR VISUS MUS
LIETUVA AUGINO...

Nepamirškite užsisakyti
Rečitalio pabaigoje svečiai su
publika pasidalino „lauktuvė vietą į tradicines Kūčias, ruo
mis" iš Lietuvos — juodos, lie šiamas Pasaulio lietuvių centre,
Praėjusį sekmadienį Čikagoje
Lemonte gruodžio 20 d., penkta
tuviškos duonos kepalėliu.
ir apylinkėse buvo daug rengi
Su svečiais programos pra dienį, 6:30 vai. vak. Rezervaci
nių, o publika — kur apskritai
džioje supažindino „Draugo" jas priima A. Palekienė, tel.
Ar reikia kalėdaičių įplot
NE PER ANKSTI
lietuviškuose renginiuose daly
vyr. redaktorė D. Bindokienė, o 708-448-7436.
DOaugdamiesi
vėl pas mus sugrįžusią Taikos ir Ramybės
kelių)? Jų galima gauti ir
PLANUOTI
vauja — turėjo gerokai pagalvo
pabaigoje žodį tarė ir visiems
švente
ir
viltingai
pasitikdami
Naujuosius metus, sveikiname po
..Draugo"' administracijoje.
ti: kur eiti, ko atsisakyti.
Lithuanian Mercy Lift pra
dėkojo renginių vadovė Marija
Prieš Kalėdas išpažintys pasauli pasklidusius bei tėvynėje nauja nepriklausomą gyvenimą
Atsilankę atlikti kitų reikalų ar
Džiaugiamės, kad gražus daly
Švč. M. Marijos Gimimo parapi kuriančius lietuvius ir lietuves, linkėdami visiems gražesnio, tur
įsigyti gražių dovanimų prekių, neša, kad 1997 m. lėšų telkimo vių būrelis neatsisakė susirin Remienė.
pokylis
vyks
spalio
4
d.,
šešta
A.
T.
B.
jos
bažnyčioje Marąuette Parke tingesnio, laimingesnio
gyvenimo.
nepamirškite apsirūpinti kalė
kti į Jaunimo centro kavinę ir
dienį,
6
vai.
vak.
Pokylio
vietai
bus
klausomos šeštadienį, gruo
daičiais Kūčių vakarienei.
Kalėdų
žvakučių
šviesomis
tesužiba tarp mūsų Vienybė ir telydi
pasiklausyti dviejų svečių iš
Kūčios Pasaulio lietuvių
parinktas laivas „Spirit of
džio 21 d., nuo 9 iki 9:30 vai. ji mūsų žingsnius per ateinančius metus. Valstybės gerovės ir
Lietuvos:
a
k
t
o
r
ė
s
O
l
i
t
o
s
centre, Lemonte, gruodžio 20 d.
Skelbiamas a.a. Balio Gai- Chicago", kuris išplauks nuo
ryte, ir nuo 3 iki 4:45 vai. p.p. užsienio lietuvių tautinio išlikimo siekiai teglaudina mūsų gretas
d ž i ū n o v a r d o lietuviškos Navy Pier. Numatoma puiki va Dautartaitės ir rašytojo žurna penktadienį, 6:30 vai. vak. cent
Kun. Kęstutis Trimakas au ir tebūna visų mūsų darbų kelrodis.
patriotinės poezijos konkursas karienė, gera muzika ir šokiai listo E u g e n i j a u s I g n a t a  ro didžiojoje salėje. Trumpa Pal.
Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų.
Jurgio Matulaičio misijos choro kos šv. Mišias Ateitininkų
JAV jaunimui (iki 35 m. am įspūdingo Čikagos dangoraižių vičiaus.
Reikia prisipažinti, kad programa, žvakučių uždegimas, Kūčiose sekmadienį, gruodžio
žiaus). Šį konkursą pravesti, vaizdo iš Michigan ežero fone.
PLB
VALDYBA:
Čikagos
lietuviai apie šiuos du namuose gamintas Kūčių mais 22 d., 1 vai. p.p. Jaunimo cent
pagal mecenato B. Gaidžiūno
Maloniai kviečiame jau dabar
Mūda
Lenkauskienė,
Bronius
Nainy* — pirm.,
valią, testamento vykdytojas Jo užsisakyti sau ir savo draugams menininkus nedaug težinojo, tas, bendros giemės. Vietas už re. Čikagos ir apylinkių lietu
dr.
Vitalija
Vasaitienė,
Rimam
Česonis,
nas Kazlauskas įgaliojo JAV LB vietas. Nepaisant skambaus lai nors Lietuvoje jie gerai pažįsta sisakyti galite pas Aldoną Pale- viai kviečiami. Jei dar neuž
Aleksas
Vitkus,
Vacys
Garbonkus,
Kultūros Tarybą. Premijų dy vo pavadinimo — „Spirit of Chi mi. Olita Dautartaitė taip save kienę, 1-708-448-7436. Kūčias siregistravote, apie savo dalyva
Paulius
Mickus,
dr.
Petras
Kisielius,
apibūdina:
Tėvynės
sąjungos
ruošia ir visus kviečia PLC vimą nedelsdami praneškite V.
dis: pirmoji — 300 dol., antroji cago", pokylyje vyraus lie
Juozas
Gaila.
Baniutė
Kronienė,
Žadeikienei, tel. 708-424-4150.
— 200 dol. Mecenatas, buv. „Dir tuviška nuotaika, kurią sutvir (konservatorių) partijos narė, renginių komitetas.
Vytautas
Kamantas — PLB fondo
pirmininkas
Šiaulių
savivaldybės
atstovė,
vos" redaktorius, yra palikęs tins mintis, kad dalyvavimas
1991
m.
Poezijos
pavasario
skaiRŪPESTIS
DIDŽIAUSIA
2,500 dol. penkiems metiniams pokylyje padės pasiųsti į Lietu
konkursams. Norintieji daly vą būtiniausių vaistų ir medici tovė-laureatė, 1993 m. akt. Po
LIETUVIŠKA PARAPIJA
tencijos Pinkauskaitės vardo
vauti pirmajame konkurse turi ninės aparatūros.
JAV LB Brighton Parko apylinkės
valdyba
sveikina
AMERIKOJE
premijos laureatė, nuo pirmųjų
iki 1997 m. kovo 1 d. atsiųsti
vyriausiąją redaktorę, Danutę Bindokienę, kitus „Draugo" skyrių
Pagalvokite, ar nebūtų verta
savo kūrinį, niekur nespausdin švenčių proga užsisakyti ir ki Lietuvos Atgimimo dienų dirbu
redaktorius, bendradarbius bei administraciją, Tėvus Marijonus
Šių metų spalio 22 d. BALFo lietuvis k u n i g a s gali būti
tą ir pasirašytą tik slapy tiems užsakyti bilietus į šį šau si su Sąjūdžiu, keliant trispal
ir visus „Draugo" skaitytojus, ypač brightonparkiečius LB narius
vardžiu. Pridėto vokelio viršuje nų pokylį. Tai būtų dovana, ku ves, suvažiavimuose paruošda Centro valdybos pirmininkė siunčiamas tik metams laiko, po su šv. Kalėdomis. Linkime visiems laimingų ir sėkmingų Naujųjų
turi būti tik slapyvardis, o vidu rios verta palaukti iki spalio 4 ma programas (1989 m. tokia Marija Rudienė ir Švč. Mergelės tokios savotiškos stažuotės ir 1997-tųjų metų.
je — vardas ir pavardė su adre d., kai kitos Kalėdų dovanos bus programa, pavadinta „Apie Marijos Gimimo parapijos kle susipažinimo su šio krašto
Tegyvuoja
„Draugas"!
su. Siųsti: Stasė Petersonienė, seniai suvartotos ar užmirštos. tremtį ir tėvynę", buvo rengta bonas Jonas Kuzinskas BALFo bažnytine tvarka, jis turi grįžti
Ta proga skiriame 100 doL auką „Draugui".
2534 W. 40th Street, Chicago, Informacijos teikiamos, pa sukaupti lėšų tremtinių palaikų Centro valdybos vicepirmi atgal į Lietuvą, o į jo vietą bus
sugrąžinimui į Lietuvą). Pati ninkas, kartu buvo nuvykę į siunčiamas kitas kaip klebono
IL 60632.
Salomėja
Daulienė
skambinus tel. 630-257-6777 ar
vyko į Altajų 1990 m. parvežti Lietuvą. Jiems rūpėjo BALFo padėjėjas, vikaras. Tokiu būdu
pirmininkė
ba vakarais 773-445-8606.
šalpa: kaip ji konkrečiai ten būtų abipusė nauda. Mūsų
Atitaisome... Gruodžio 6 d.
tremtinių palaikų.
Zita L. Ewert
reiškiasi,
kaip pasiekia Lietuvos parapijoje bus palaikomas lietu
paskutiniame „Daugo" pusla
Jos atlikta programa (trijų
pyje išspausdintos Alex Navar- Rengimo komiteto pirmininkė išėjimų metu) Jaunimo centre žmones ir ypač kokioje būklėje viškumas, o Lietuvos Bažnyčia
JUOZAS GRAUŽINIS, linki
dausko korespondencijos apie
A D E L Ė P U L E D U E N Ė , Le
buvo šviežia, sielą kelianti ir yra Rytų Lietuvos Vilniaus turės kunigų per metus laiko
giminėms
ir artimiesiems Ame
pamačiusių
daugiau
pasaulio,
krašto
mokyklos,
jų
lietuvybės
Suvalkiečių draugijos Čikagoje
mont,
IL,
sveikina
gimines,
entuziastingai sutikta. O. Dau
gerai pramokusių anglų kalbos. draugus ir bičiulius šv. Kalėdų rikoje bei Lietuvoje malonių šv.
veiklą, per neapsižiūrėjimą ant
K a m t e k o laimė klausytis tartaitė deklamavo, dainavo išlikimo klausimai ir t.t.
Teko po to preliminarinio ir Naujųjų, ateinančių metų Kalėdų ir laimingų, sveikų 1997
Tačiau vienu svarbiausių jų
raštėje padaryta klaida: užuot Palaimintojo Jurgio Matulaičio dzūkų tarme liaudies daineles,
svarstymo
ir prieitų išvadų dar proga. Lai šv. Kalėdų ramybė ir metų.
parašius Suvalkiečiu draugijom choro koncerto Lemonte gruo tarmiškai pasakojo nuotaikin lankymosi Lietuvoje tikslų buvo
veikla, parašyta Šakių draugi džio 15 d., žino, kokią dvasinę gus anekdotėlius ir savo šviesia, ir didžiulis rūpestis lietuvybės apsilankyti pas kardinolą Vin viltis lydi visus ateinančiais
J O N A S ir ANTANINA REjos veikia. Atsiprašome.
atgaivą jo kalėdinės giesmės su energinga asmenybe suteikė tolimesniu išlikimu iki šiolei centą Sladkevičių. Kardinolas metais.
JERIAI, Oak Lawn, IL, sveiki
teikė. Kas neturėjo progos ar klausytojams malonią atgaivą. lietuviškoje Marąuette Parko buvo linksmo būdo, žvalios, ge
Vietoje kalėdinių atvirukų na savo mielus giminaičius,
Labdaros vakaras, ruoštas
parapijoje. Padėtis čia susidarė ros n u o t a i k o s , į r a u d u s i a i s skiria auką spaudos reikalams. draugus ir pažįstamus su šv.
laiko koncerte dalyvauti, galės
Eugenijus
Ignatavičius
anksti
Socialinių reikalu tarybos gruo
tai padarytti šį sekmadienį, pradėjo kurti poeziją, vėliau tokia, kad be lietuvių kunigų skruostais. Po malonaus pasi
Kalėdomis ir Naujais — 1997 —
džio 14 d. „Seklyčioje" bu%ro
gruodžio 22 d., 3 vai. p.p. Ne perėjo į prozą. Yra išleidęs 5 tolimesnis lietuviškos parapijos kalbėjimo, kardinolas pasakė,
ROŽĖ
DIDŽGALVIS,
Naš
metais. Ta proga linkime vi
iabai šaunus — su gera menine
kalto Prasidėjimo bažnyčioje novelių rinkinius, rašęs nema likimas lieka neapibrėžtas. kad ir jis nemato priežasčių lių ir našliukių klubo valdybos siems geros sveikatos ir sėkmės
programa, kurią atliko muz. Al
Brighton Parke. Visi žinome, žai scenarijų teatrams, doku Klebonas Jonas Kuzinskas, su tokiam pasiūlymui prieštarauti. ir narių vardu, linki visiems Naujuose metuose. Vietoj kalė
gimantas Barniškis ir solistai
kaip ši bažnyčia tinkama kon mentiniams filmams. Čikagie- laukęs 70 metų amžiaus, pagal Taigi beliko tik susirišti su linksmų šv. Kalėdų ir laimingų, dinių kortelių skiria auką
Margarita bei Vaclovas Mom
certams, o parapijos klebonas čiams jo kūryba pažįstama iš fil archidiecezijos įstatymus turi išeivijos l i e t u v i ų v y s k u p u sveikų Naujųjų metų. Ta proga „Draugui".
kai 'iš dalies ir visi vakaro da
kun. Anthony Puchenskis ma mo „Ketvirtasis prezidentas" išeiti į pensiją. Kadangi lietu Paulium Baltakiu, aptarti šalu siunčia kuklią auką „Draugui".
lyviai, įsijungę į dainas i. skania
loniai prašo visus atsilankyti ir apie kpt. Joną Žemaitį (filmas viškoji visuomenė Čikagoje tinius klausimus bei kitas
ADELĖ ir J O N A S JUOZUH E L E N BALTRUŠAITIS,
vakariene ir maloniu jausmu.
pasiruošti Kristaus Gimimo neseniai demonstruotas Jauni neišsiugdė jaunų kunigų, kurie detales.
PAVIČIAI linki visiems links
kad savo dalyvavimu Labdaros
Labai tik nesmagu ir tenka di Lockport, IL, nori pasveikinti mų šv. Kalėdų ir viso geriausio
šventei, pasiklausius kalėdinių mo centre ir „Seklyčioje"). E. Ig galėtų pakeisti senesnio am
savo pažįstamus, draugus ir gi
v a k a r e visi prisidėjo prie
giesmų, kurios aidės ausyse bei natavičiaus kūryba laimėjo įdo žiaus Kristaus vynuogyno dar džiai apgailestauti, kad mūsų
Naujuose metuose. To mes nuo
mines per „Draugą". Ta proga
Socialiniu reikalų tarybos dau
parapijos
k
l
e
b
o
n
a
s
J
o
n
a
s
sielose dar ilgai, koncertui mų įvertinimą dar Stalino bininkus, vienintelė galimybė
širdžiai linkime giminėms,
siunčia auką spaudai.
giašakes artimo meilės veiklos.
pasibaigus.
draugams ir pažįstamiems.
laikais (jis tuomet buvo 17 metų palaikyti lietuviškumą šioje Kuzinskas, tiek daugelį metų
S I M A S JOKŪBAITIS iš Či
gimnazistas). Ne „Tėvynės kū parapijoje paliko, kad parapijie nuoširdžiai dirbęs Švč. Mergelės
BRONIUS AGURKJS linki
čiai ir pats klebonas kreiptųsi į Marijos Gimimo lietuvių parapi kagos sveikina su šv. Kalėdomis
x Dėmesio, dėmesio F S S
z Pagalba kūčiomal Nėra rėjo" žymenį, ne Lenino medalį Lietuvos Bažnyčios hierarchus jos ir jos lietuviškumo išlai
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų
ir Naujais — 1997 — metais gi
Čikagos skyriaus filisteriai! laiko? Nenori rūpintis ir vargti anuomet gavo jaunas poetas, o
Naujų metų giminėms, drau
kymui,
paskutiniu
metu
kai
ku
su
prašymu
padėti.
Lietuva
gali
mines,
draugus ir pažįstamus.
Kalėdinė sueiga, numatyta švenčių metu? Leisk Talman 10 metų Sibiro tremties už angams ir pažįstamiems.
gruodžio 20 d., dėl PLC ruošia Deli tau padėti. Gali iš anksto tisovietinius eilėraščius... Sibire surasti jaunų kunigų, kurie, at rių lietuvių parapijiečių buvo Linki visiems linksmai praleisti
VALENTINA GUDIENĖ ir
mų kūčių, kurios įvyks tą pačią užsakyti skanų maistą telefonu išbuvęs 2 metus, Stalinui mirus, siųsti į Čikagą, galėtų padėti nesuprastas ir visai be pagrin šv. Kalėdų ir Naujų metų šven
do
apkaltintas,
kaip
nepalai
klebonui
administruoti
parapi
tes.
S
Ū
N Ū S sveikina gimines,
dieną, nukeliama į 1997 m. 312-434-9766. Užeik į 2624 W. grįžo į Lietuvą ir tęsė mokslus,
kantis
lietuvių
interesų.
Juo
la
jadraugus
ir pažįstamus su šven
bet
buvo
nuolat
sekamas,
perse
sausio 10 d. 7:30 v.v. PLC Bo 69 gatvę, kur rasi ko pagei
A N E L Ė ŠULAITIENĖ, Le
Todėl Marija Rudienė, kaip biau, kad tai atsitiko kaip tik po mont, IL., sveikina visus gimi tomis Kalėdomis ir nuoširdžiai
čių menėje, Lemont, EL. Pabend daujama kūčių stalių. Pas Tal kiojamas, kaip nepatikimas soparapijiečių atstovė, kartu su kelionės į Lietuvą, kuri dar nes, d r a u g u s ir pažįstamus su linki daug laimės Naujuose me
rausime, pasivaišinsime ska man rasi pagamintų įvairių rū vietijos pilietis.
kartą neginčijamai įrodo kle
tuose.
niais š a l t a i s užkandžiais. šių silkių, įvairių salotų, šližiE. Ignatavičius yra raseiniš klebonu Jonu Kuzinsku vyko bono nenuilstamą rūpestį di šv. Kalėdom ir naujais metais.
Laukiame visų! Auka $10. Re kų su aguonų pienu, kisieliaus, kis, Tėvynės sąjungos rėmėjas. susitikti su Kauno arkivyskupu
ZARASISKIŲ KLUBO val
L i n k i s v e i k a t o s ir Dievo
zervacijoms skambinti fil. R. kimštos lydekos, marinuotų Seimo rinkimų kampanijos me Sigitu Tamkevičium. Audien džiausia lietuviška parapija palaimos.
dyba
kartu su nariais sveikina
Amerikoje.
-. D
Kaveckaitei 708-499-0687.
visą „Draugo" štabą, linkėda
stintų, rūkytų ungurių, ir t.t. O tu važinėjęs po Lietuvą ir ska cijoje buvo smulkiai išdėstyta ir
(sk) kalėdoms rasi lašiniečių, kum tinęs žmones balsuoti už šią nušviesta susidariusi padėtis
S T A S E L Ė IR VYTAUTAS mas džiaugsmingų šv. Kalėdų,
P A U L I O N I A I , čikagiškiai, laimingų, turtingų Naujųjų —
pio, ir iš anksto užsakytų tortų, partiją. Jaunimo centro kavi šioje vienintelėje JAV dar visai
x PUERTO VALLARTA
anties ir kalakuto. Linksmų nėje savo pasirodymą jis pradėjo lietuviškoje parapijoje. Arki
Vlado ir Marijos Židžiūnų linki savo bičiuliams ir giminai 1997 — metų Tegul gerasis Die
kurorte, geriausiame pliaže,
linksmu pasakojimu apie „ener vyskupas iš savo pusės nurodė 60 metų vedybų sukakties pro čiams ne tik linksmų šv. Kalėdų vulis laimina gera sveikata ir
švenčių!
galėsit apsistoti penkių žvaigž
(sk) gingą" pensininką, kuris negalė didžiulius sunkumus, su kuriais ga Matusaičių šeima paaukojo ir sėkmingų Naujų 1997 metų, visokiais pasisekimais.
dučių viešbutyje. Vieno arba
jo gyventi be kakavos". Tiesa, susiduria dabar ir Lietuvos per Lietuvių Katalikų Religinę bet t a i p pat tyro džiaugsmo ir
Ta proga per pirm. Alex Nadviejų miegamųjų „suites" su
kai kuriems konservatyves Bažnyčia, taip pat labai štoko- Šalpą — 300 dol. ir paskyrė Aukščiausiojo palaimos bei svei vardauską siunčia 50 dol. auką
x
Naujųjų
metų
sutikimas
balkonais ir vaizdu į jūrą —
niems klausytojams viena kita dama kunigų savo parapijoms. Lietuvos katalikiškų mokyklų katos jų namuose. Staselė šia spaudos reikalams.
idealu šeimoms! Vietų dar yra Pasaulio Lietuvių centro po
frazė ar žodis buvo kiek neįpras Yra parapijų, kurias bent kelias neturtingųjų moksleivių prieš proga siunčia 100 dol. auką
kylių
salėje
„Tebūnie
tarytum
sausio 9-16 dienoms (8 dienosi
ALEX ir C ARRIE NAVARtas, bet skaitymas buvo šiltai iš karto aptarnauja vienas piečiams. Lietuvių Katalikų „Draugui" ir nuoširdžiai dėkoja
$817.00 asmeniui, gyvenant pasakoje": 8 v.v. užkandėliai. 9
DAUSKAI sveikina Šakiečių
sutiktas. Antrą kartą išėjęs prie kunigas.
Religinė Šalpa jungia savo nuo visiems, ją ligoje užjautusiems,
dviese, ir vasario 22 - kovo 1 die vai. Aldonos Šoliūnienės fan
klubo, Zarasiškių klubo ir Su
mikrofono,
E.
Ignatavičius
pa
Po
ilgų
svarstymų,
atrodo,
širdžiausius sveikinimus prie lankiusiems ir visokeriopai ją
nom (8 dienos) $887.00 asme tastiška vakarienė. Šokiams
valkijos draugijos narius, iši
skaitė „kegebistinę novelę (gal buvo rasta išeitis, kuri turėtų Matusaičių šeimos linkėjimų, raminusiems.
niui, gyvenant dviese. I kainą gros Sauliaus Gylio vadovauja
mas, draugus, su iv. Kalėdomis
būt ji net autobiografinė?), kuri tenkinti abi puses. Iš principo prašydama Aukščiausiojo Žiįeina skrydis iš Čikagos. Puiki mas „Žiburio" orkestras. Rezer
linkėdami visokeriopos Aukš
G
R
A
Ž
I
N
A
M
U
S
T
E
I
K
I
E

visiems paliko gilų įspūdį.
buvo susitarta, kad j a u n a s džiūnams g a u s i ų malonių
kalėdinė dovana! Skambinti vacijas priima: Laima Trinku
NĖ, Oak Lawn, IL, linki savo čiausiojo palaimos, sveikatos
G. T. Internationa! (708) nienė, 630-257-6220, Dalia Šie
artimiesiems malonių šv. Kalė Naujuose — 1997 — metuos*.
nienė. 630-257-2034.
430-7272.
dų švenčių ir sėkmingų Naujųjų Tegul pasisekimas būna veik
Lietuvių dailės muziejus.
loje.
(sk)
metų.
(sk.)
Kalėdinių kortelių vietoje au
x LITHUANIAN VODKA
I R E N A IR PETRAS KAZ koja spaudai
x TRANSPAK praneša:
— puiki dovana artėjančiom
L A U S K A I sveikina savo
šventėm. Švenčių metu vaišin „Vilniaus universiteto žurna
gimines, draugus ir pažįstamus,
J A D V Y G A POŠKIENĖ,
kite svečius tik lietuviškais listikos instituto pirmakursis
linkėdami Kalėdų džiaugsmo ir Oak Lawn, IL, sveikina gimi
gaminiais. Jeigu jūsų mė studentas S. Likas sako: 'Bend
Dievo palaimos naujuose metuo nes, draugus bei pažįstamus su
giamiausia krautuvė Lietu rabutyje šventės vyksta daž
se. Vietoj sveikinimo kortelių šventomis Kalėdomis ir Naujais
viškos Vodkos neturi, prašykite, nai...' S. Likas pasiryžęs mais
skiria auką „Draugui".
—1997 — metais. Linki visiems
kad savininkas užsakytų pas tui per dieną išleisti ne daugiau
sveikatos ir sėkmes, o vietoj
STAWSKI DISTRIBUTING kaip 2 litus. 'Jei išleidžiu dau
sveikinimo kortelių skiria 60
giau, kitą dieną sėdžiu alkanas.
CO. tel: 312-278-4848.
FILOMENA TARULIENĖ dol. „Draugui".
(sk) Dažniausiai valgome bulves ir
Ir H A L I N A BAGDONIENĖ
makaronus' " Pinigai, siunti
ARASROOFING
P R A N Ė tr JUOZAS MA8Isveikina savo gimines, draugus
niai
ir
komercinės
siuntos
į
A r v y d a s Kiela
LIONIAI,
Chicago, IL, sveikina
ir pažįstamus iv. Kalėdų ir
Lietuvą. Maisto s i u n t i n i a i .
D o n g i a m o ir taisomo
gimines,
draugus
ir pažįstamus
Naujųjų metų proga.
TRANSPAK, 4545 W. 63 St.,
visij rfj<nj stoqus
Loretos
PlatkevitiūMs
parodos
„Tapyba
ant
šilko"
Čiurlionio
galerijoje,
Čikagoje,
atidarymo
proga
iv.
Kalėdų
ir
Naujųjų
metų pro
Vieton kalėdinių kortelių
Chicago, IL 60629, tel. 773(spalio 4 d). U kairės: J. Mikutaitien*. A. Janusai. H. Moliejienė, B. SonUiU Krukovskisn*, E.
Tol 70fl 257 0746
ga.
Vietoj
siuntinėjimo
kortelių
siunčiame „Draugui" 60 dol.
8381050.
Krukovakis, dail L Platkeviciūt*. A. Petraitis ir D Petarsonait*.
S k . i m b i n t i po h v v
Draugo
fondui
aukoja
100 dol.
auką.
(•k.
Nuotr Zigmo Dsgaėto

ŠVENČIŲ
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SVEIKINIMAI

