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Rusija ir Lietuva susitars dėl
NATO narystės
Vilnius, sausio 11d. (BNS) Lietuvos narystė NATO nebus
nukreipta prieš Rusija, pareiškė
Lietuvos Seimo pirmininkas
Vytautas Landsbergis.
Jis tikisi, kad tolesnis Rytų ir
Vakarų, Lietuvos ir Rusuos san
tykių normalėjimas neišvengia
mai veda į šių šalių susitarimą
dėl Lietuvos įsijungimo i NATO
ir Europos Sąjungą.
Tai V. Landsbergis pasakė in
terviu Rusijos naujienų agentū
rai „Interfax". Jis pabrėžė, kad
viskas keičiasi, ir pati RUSUS jau
siekia bendradarbiauti su ES ir
NATO, „rodo norą tapti euro
pietiška valstybe". Jo nuomone,
tai tėra „laiko ir pačios Rusijos
demokratėjimo reikalas", kad
jos politikai padarytų išvadą, jog
Lietuvos narystė NATO prieš
nieką nenukreipta.
Tuo tarpu V. Landsbergis ša

lių santykius vertina kaip „ge
rus ar neblogus". Pasak jo, vals
tybių santykių pagrindiniai
tikslai yra prekyba, ūkinis, kul
tūrinis bendradarbiavimas.
Kalbėdamas apie parlamen
tinius ryšius, V. Landsbergis
pažymėjo, kad dabar Rusijos
parlamente vyrauja jėgos, ku
rios „ne itin draugiškos Lie
tuvos ir kitų Baltijos šalių
atžvilgiu".
Iš dvišalių problemų Seimo
pirmininkas išskyrė sienos rei
kalus. Jis teigė, kad ne Lietuva
vilkina valstybinės sienos nu
statymą, tačiau išreiškė viltį,
kad esant gerai valiai ir „at
sižvelgiant į svarbesnius intere
sus", problema bus išspręsta.
V. Landsbergis pasakė, kad
aktualus tebėra ir atlyginimas
už okupacijos žalą.

Siūloma atšaukti mirties
bausmės vykdymo
sustabdymą
Vilnius, sausio 13 d. (BNS) Lietuvos vidaus reikalų minist
ras Vidmantas Žiemelis (TS)
kreipėsi į prezidentą Algirdą
Brazauską siūlydamas atšaukti
mirties bausmės vykdymo sus
tabdymą.
„Nebaudžiamumo atmosfera
Lietuvoje klesti. Nusikaltėliai
turi žinoti, kad už ypač sunkius
nusikaltimus jų laukia aukš
čiausia — mirties bausmė. Ti
kiuosi, kad mus supras ir tarp
tautinė visuomenė", pažymima
pareiškime, kurį ministras
paskelbė pirmadienį spaudos
konferencijoje.
V. Žiemelis sakė galimybę
atšaukti mirties bausmės vyk
dymo sustabdymą yra aptaręs
su aukšto rango Europos poli
tikais, kurie siūlė priimant
sprendimus atsižvelgti į esamą
padėtį šalyje. Ministro įsiti
kinimu, dabar tai būtina pada
ryti, nes mirties bausmės vyk
dymo sustabdymas atnešė nei
giamų rezultatų.
Pernai liepą prezidentas A.

Brazauskas pateikė Seimui
įstatymo projektą „Dėl mirties
bausmės vykdymo Lietuvos
Respublikoje sustabdymo", ku
ris iki šiol parlamente dar
nesvarstytas.
Iki Lietuvai apsisprendžiant,
šalies vadovas laikosi nuostatos,
kad mirties bausmė Lietuvoje
yra neatšaukta, bet jos vykdy
mas yra sustabdytas. Todėl •
nuteistųjų myriop malonės pra
šymų prezidento vadovaujama
Malonės komisija paprasčiau
siai nesvarsto, tokiu būdu
nepriimdama sprendimo ir ne
leisdama vykdyti nuosprendžio.

Pasaulio

' ***

*e

•#-«».»

*"•» *

•

nąr>-

*•• . - *

•*-*r^irv
Se*. Margaret Petscavage nuotr : 19% m. spalio 9 d. Romoje, prie Šv. Petro bazilikos,
belaukiant popiežiaus Jono Pauliaus II pasirodymo, dainuoja (baltais marškiniais) choras iš
Lietuvos.

Vilnius, sausio 13 d. (BNS) „Metams einant, suvokiame ir
vis labiau suvoksime, kad Sau
sio 13-oji yra Lietuvos dvasios
pergalės diena. Galbūt kada
nors kas nors pasakys, jog tai ir
žmonijos pergalės diena", pa
sakė Seimo pirmininkas Vyta u
tas Landsbergis, kalbėdamas
pirmadienį parlamente per iš
kilmingą posėdį 6-08ioms kru
vinųjų sausio 13-osios įvykių
metinėms paminėti.
„Šiandien valstybės apsaugai
reikia ir dvasios, ir ginklo, ir
diplomatuos", sakė tuometinis
Lietuvos vadovas, pabrėžęs, kad
1991 m. „pakako dvasios, kuria
galėjo remtis diplomatija, žadi
nusi pasaulio sąžinę".

Prezidentas tikisi teisingo
nuosprendžio Sausio 13-osios
sąmokslininkams

Parlamentarus tikrins Seimo
komisija

Pasak Seimo nario, tokią ko
misiją jau reikėjo sudaryti se
niai, kaip reikalauja 1991 m.
gruodį priimtas Akščiausiosios
Tarybos įstatymas „Del depu
tatų, įtariamų sąmoningu bend
radarbiavimu su kitų valstybių
specialiosiomis tarnybomis,
mandatų patikrinimo".
„Reikia vykdyti Lietuvos įsta
tymus", sakė S. Pečeliūnas, at
mesdamas bet kokias užuomi
nas, kad komisįja sudaroma įta
riant bendradarbiavimu ku
riuos nors parlamentarus. „Ne
žinau, tai ne mano kompetenci
jos klausimas", sakė Seimo na
rys.
Praėjusiame Seime nutarimas
dėl tokios komisijos sudarvmo
tėliai nesijaustų galintys likt;
nenubausti". „Būtina sugriež
tinti bausmes, o svarbiausia pa
siekti, kad kuo daugiau nusikal
timų būtų išaiškinta ir nusikalteliai būtų nubausti", pažy
mėjo prezidentas A. Brazaus
kas.

Lima. Ilgai lauktas susi
tikimas tarp vyriausiojo Peru
vyriausybės derybininko ir
marksistų sukilėlių, laikančių
74 įkaitus Japonijos ambasado
riaus rezidencijoje, sekmadienį
neįvyko. Žlugo viltys artimiau
siu metu užbaigti jau 26 dienas
trunkančią įkaitų krizę. Vyriau
siasis derybininkas švietimo m i
nistras Domingo Palermo per
spaudos konferenciją pranešė,
kad planuotas susitikimas buvo
atšauktas, sukilėliams pareika
lavus, kad jis atvyktų su pasiū
lymu išlaisvinti iš kalėjimų per
400 Tupaco Amaru revoliucinio
judėjimo narių.

Kalkuta. Motina Teresė at
sistatydina iš „Labdaros misio
nierių" ordino vadovės pareigų
„Šįkart Motina galutinai nuta
rė palikti generalinės vyresnio
sios postą, kadangi sveikata sto
ja jai skersai kelio", pranešė AP
įžymiosios misionierės draugė
Sunitą Kumar. „Labdaros mi
sionierių " ordiną Motina Terese
įsteigė prieš 47 metus.
Tel Avivas. Izraelis ir į Pales
tinos išsivadavimo organizacija
sekmadienį pasiekė kompromi
sinį susitarimą baigti Izraelio
kariuomenės išvedimą iš dau
giausia kaimiškųjų Vakarų
Kranto vietovių iki 1998 m.
vidurio Tuo pašalinta pagrin
dinė kliūtis, trukdžiusi pasiekti
susitarimą dėl Vakarų Kranto
Hebrono miesto, pranešė abiejų
šalių atstovai. „Karalius Hussein, JAV pasiuntinys Denni
Ross ir Izraelio premjeras Benjamin Netanyahu paskambino
palestiniečių
prezidentui
Yasser Arafat ir pranešė, kad
Netanyahu priėmė šią formu
lę", pareiškė Palestinos ats
tovas.

Maskva.
N u o plaučių
uždegimo gydomas Rusijos pre
krito 13 „širdies savanorių", zidentas Boris Jelcin pradėjo
tačiau nekrito Lietuva, „kuri dirbti ligoninėje. Kada jis bus
laimėjo dvasios pergalę". „Krito išleistas išjos, pirmadienio rytą
imperija", pabrėžė V. Lands Kremliaus atstovas dar nežino
pažiūrų žmonės. Įvairaus am bergis. „Todėl ir mūsų jausmai jo. Sekmadienį po gydytojų ap
žiaus ir būdo, įvairios praeities. šiandien — tai gili užuojauta ir žiūros paskelbtame Kremliaus
Šiokiadieniais jie ginčytųsi, broliška simpatija žuvusių šei biuletenyje pranešama, kad 65
peštųsi arba atsukę nugaras nu moms ir sveikinimas visiems metų Rusijos vadovo kraujospū
eitų kas sau. Lietuvai buvo skir laisvės gynėjams — tūkstan dis, pulsas ir temperatūra yra
ta, kas taip retai pasitaiko, su čiams ir tūkstančiams, kurių normalūs.
jungti visus tuos žmones į didžią atžvilgiu apvaizda buvo malo
N i k o s i a . Krizės pavojus
solidarumo tautą", sakė V. ninga — apsaugojo nuo gyvybės
Maskva. Buvęs Rusijos sau
Landsbergis.
aukos", sakė Seimo pirminin Kipre nekyla, nes vietos graikų
gumo
tarybos sekretorius gene
vyriausybė
pažadėjo
mažiausiai
Jis pažymėjo, kad tuomet kas.
16 mėnesių nevežti j salą nau rolas Aleksandr Lebed pareiškė
jai įsigytų priešlėktuvinių ra ketinąs tapti Rusijos preziden
ketų, pirmadienį pranešė JAV tu. „Noriu tapti prezidentu ir
pasiuntinys Nikosia Carey tapsiu", pareiškė jis sekmadienį
Cavanaugh, surengęs valandos televizijos TV-6 vakaro laidoje
derybas su Kipro prezidentu „Apžvalgininkas". A. Lebed
Vilnius, sausip 13 d. (BNS) - nai paminėti.
Glafcos Clerides, kuris užtik taip pat pranešė, kad rinki
Prezidentas Algirdas Brazaus
rino,
kad „nė vienas šių raketų mams jis jau turi 250 mln. dole
A. Brazauskas kategoriškai
kas laukia „teisingo nuospren atmetė sąmokslininkams sim sistemų komponentas dar 16 rių. Šias lėšas jam duos „Rusi
džio" sausio sąmokslininkams, patizuojančių jėgų kaltinimus, mėnesių nebus atvežtas į salą". jos žmonės, suinteresuoti", kad
kurių teismas tęsiasi jau trečias esą Lietuva teisminiu keliu
reikalai šalyje pagerėtų", sakė
mėnuo po beveik 5 metų bylos siekia susidoroti su politinais ki
jis.
Generolo nuomone, prezi
Maskva. Daugiau kaip 1,100
tyrimo.
taminčiais. „Ant kieto Vilniaus Rusijos VRM vidaus kariuome dento rinkimai „gali įvykti
„Neturiu abejonių, kad teis apygardos teismo suolo sėdi tie, nės kareivių ir milicininkų bei anksčiau dėl blogos Boris Jelcin
mas išaiškins visas bylos ap kurie kaltinami ne dėl pasaulė daugiau kaip 700 Gynybos mi sveikatos". „Aš rinkimams pa
linkybes ir paskelbs teisingą žiūros savitumų, o dėl kenkimo, nisterijos kareivių dingo be sirengęs", pabrėžė A. Lebed.
nuosprendį", sakė prezidentas antivalstybinių organizacijų kū žinios Čečėnijoje. Tai sausio
pirmadieni iškilmingame Seimo rimo ir tyčinio nužudymo sunki 9 d. pranešė karo belaisvių
Minskas. Dėl nepakankamo
posėdyje Laisvės gynėjų die- nančiomis aplinkybėmis", pa ir dingusiųjų be žinios komisi Baltarusijos pasienio kariuome
brėžė prezidentas.
jos skyriaus viršininkas, saky nės finansavimo numatyto 1997
damas, kad iš visų dingusiųjų m. biudžeto projekte, „nebus
A. Brazauskas apgailestavo,
be žinios gyvi gali būti tik užtikrinta reikiama sienų ap
kad dabar teisiami tik 6 są
sauga", taip pat nebus gali
maždaug 500 vidaus kariuome
buvo priimtas, tačiau komisija mokslininkai, „kurie iš esmės nes kareivių ir milicininku.
mybių paženklinti sienas su
nebuvo sudaryta. 9 narių komi tebuvo negausios vietinės penk
Lietuva ir Latvija, pareiškė
sija bus sudaroma proporcingai tosios kolonos vadeivos. Nusi
Maskva. Dėl masinių suk šalies pasienio kariuomenės
pagal politinių partijų turimus kaltimo inspiratoriai ir užsa čiavimų atsiskaitant su „Inter vadas Aleksandr Pavlovskij,
mandatus. S. Pečeliūnas apgai kovai, deja, gyvena užsienyje ir net", šis tinklas Rusijos abo atkreipdamas dėmesį į nevykdo
lestavo negalįs Į projektą įrašyti yra nepasiekiami Lietuvos Res nentų nuo šiol jau neaptarnaus. mą Baltarusijos ir Rusijos susi
pavardžių, nes konservatorių publikos teisėsaugos ir tei
T e l A v i v a s . Inžinierius tarimą drauge finansuoti sienos
frakcija dar nepateikė savo kan singumo institucijoms", sakė A.
elektrikas, 1981 m. emigravęs su Lietuva ir Latviją įrengimą.
Brazauskas.
didatų.
iš buvusios Sovietų Sąjungos į Dokumente buvo numatyta,
Izraelį, prisipažino šnipinėjęs kad 1996 m. tam kiekviena šalis
Siūloma atidėti JAV prezidento
Maskvos naudai. 48 metų Ana- skirs po 10 mlrd. Rusijos rublių.
kaltinimo procesą
tolij Gendler, dirbęs valstybinės Baltarusija šias lėšas skyrė, o iš
Vašingtonas, sausio 13 d. „nesuteikė prezidentams jokių energetikos tarnybos viršininko Rusijos gauta tik 1.5 mlrd. rub
(AP-BNS) - JAV prezidentas asmeninių privilegijų, panašių pavaduotoju, buvo apkaltintas lių.
Bill Clinton pirmadienį paprašė į monarcho privilegijas".
teikęs SSSR, o po to Rusijos
Aukščiausiojo teismo atidėti
V a š i n g t o n a s . JAV daug
Iki liepos mėnesio teismas žvalgybai informaciją apie Iz kartinio naudojimo erdvėlaivis
procesą, kuriame jis kaltinamas
raelio elektros energijos gamy
1991 m. neva pasitaikiusia sek turėtų nuspręsti, ar prezidentas bos ir paskirstymo sistemas bei „Atlantis" sekmadienį prieš
sualine agresija prieš ieškovę dar savo kadencijos laikotarpiu karinius objektus. Anot A. aušrą pakilo į kelionę penktą
turi atsakyti į P. Jonės ieškinį,
Paulą Jonės.
kartą susitikti su Rusijos kosmi
jam jau tenka skirti laiko Gendler, jis pradėjo dirbti KGB ne stotimi „Mir". 2 mlrd. do
Likus savaitei iki prezidento
1970
m.
ir
šantažo
būdu
buvo
„Whitewater" bylai bei
lerių kainavusiu erdvėlaiviu
inauguracijos antrajai kadenci
tyrimams dėl finansavimo tei priverstas tęsti bendradarbia skrenda 6 astronautai. „Atlan
jai, teismas svarstė, ar P. Jonės
vimą,
kai
emigravo
iš
Moldovos,
sėtumo.
ieškinys turi būti svarstomas
nes Rusijoje liko jo tėvai, iš tis" antradienio naktj turi
prisišvartuoti prie stoties „Mir"
dabar, ar po ketverių metų, kai
Buvusi Arkansas valstijos val esmės tapę įkaitais.
ir paimti John Blah, kuris kos
prezidentas vėl taps privačiu džios tarnautoja P. Jonės teigia,
asmeniu.
kad tuometinis gubernatorius
Maskva. Rusijos prezidentas mose prabuvo nuo rugsėjo. Jį
„Net jeigu prezidentas galų B. Clinton Little Rock pakvietė Boris Jelcin mano, kad Rusija ir pakeis kosmonautas Jerry Ligale laimės, ilgas bylinėjimasis ją į viešbučio kambarį, kuriame Baltarusija turėtų aptarti gali nenger 41 metų laivyno kapi
dėl asmeninių nuostolių atlygi apsinuogino. Ji sako galinti mybę surengti referendumą dėl tonas ir gydytojas J. Linenger
kosmoso stotyje „Mir" praleis 4
nimo neleistų jam skirti neda nurodyti prezidento intymių „vienokio ar kitokio" šalių susi
lomą energiją i e n o m s daugiau vietų „skiriamuosius bruožus" vienijimo, pirmadienį pranešė mėn ir čia atliks daugiau nei 80
•:a reikalauja fiaj pareigų pa ir reikalauja 700,000 kompensa Kremliaus sekretorius spaudai mokslinių tyrimų
saulyje , saki B. Clintono ad cijos.
Sergej Jastržembskij. Pasak jo.
vokatas teisme dokumentuose,
KALENDORIUS
B.Clinton anksčiau sakė ne Jelcin iškėlė šią „strateginę
prašydamas atidėti P. Jonės galįs atsiminti, kad būtų kada idėją" laiške Baltarusijos va
S a u s i o 14 d.: Feliksas.
ieškinio svarstymą.
nors turėjęs šitokį susitikimą. dovui Aleksandr Lukašenko, Teodozijus, Laimis. Auksė.
Tačiau ieškoves advokatas Jo advokatas nesėkmingai kur pabrėžė, kad atėjo laikas
Sausio 15 d.: Paulius, Ida,
dokume-fuo
teigia, kad B bandė susitarti su ieškove, kad žengti toliau, siekiant dar la
Dailius. Skirgaila. Snieguolė.
Clinton turi at -akyti dabar Pa jai būtų kompensuota ne teismo biau suartinti dvi buvusias so 1923 m. atvaduotas Klaipėdos
sak jo, konstitucijos kūrėjai keliu.
vietines respublikas
kraštas.

V. Landsbergis: Sausio 13-oji
— dvasios pergalės diena

Seimo pirmininkas ypač pa
Prezidentas skelbė, kad kitas brėžė tuomet televizįjos bokštą,
mirties bausmės panaikinimo radijo ir televizijos pastatą,
etapas būtų moratoriumo pa parlamentą bei kitus objektus
skelbimas mirties bausmės tai gynusių žmonių dvasios stip
kymui, o trečiasis — šios baus rybę, nesvyravimą tankų aki
mės pašalinimas iš Baudžiamojo vaizdoje.
Kodekso.
„Ten buvo įvairių tautybių ir
Seimui pateiktame svarstyti
naujojo Baudžiamojo proceso ko
dekso projekte mirties bausmė
nėra numatyta.
Vilnius, sausio 13 d. (BNS)
Antradienio Seimo posėdyje De
mokratų frakcijos pirmininkas,
Nacionalinio saugumo komiteto
narys Saulius Pečeliūnas prista
tys
Seimo nutarimo „Dėl Lie
mąsi, kad būtų atšauktas mir
tuvos
Respublikos Seimo laiki
ties bausmės vykdymo sustab
nosios
komisijos, asmenų, įta
dymas, prezidentas A. Brazaus
riamų
sąmoningu bendradar
kas pažymėjo, kad bausmės vyk
biavimu
su kitų valstybių spe
dymas nėra sustabdytas. „To
cialiosiomis
tarnybomis, man
prezidentas negali padaryti, o
datų
patikrinimo"
projektą.
tik Seimas, priimdamas spe

cialų įstatymą", pažymėjo A.
Brazauskas, pastebėjęs, kad
parlamentas iki šiol nesvarstė
siūlymo.
Vidaus reikalų ministras V.
* Vidaus reikalų ministeri Žiemelis savo siūlymą moty
jos Štabo Informacijos skyrius vavo su įžūlėjusiu nusikals
pranešė, jog sekmadienį 10 vai. tamumu visoje Lietuvoje ir ypač
ryto Panevėžyje buvo rastas Panevėžyje.
Arūno Stumbrio, reketininkus
Po liepos mėnesio dekreto pre
nušovusio verslininko Rimo zidentas A. Brazauskas laikosi
Okuličiaus svainio, lavonas su nuostatos, kad mirties bausmė
šautinėmis žaizdomis galvoje Lietuvoje yra neatšaukta, bet
prie jiems abiems priklausiusios jos vykdymas yra sustabdytas.
parduotuvės „Svainija". Gene Jis priminė, kad metų pabaigo
ralinis prokuroras V. Nikitinas je Seimui pateiktame Baudžia
Lietuvos televizijos naujienų mojo Kodekso projekte nėra
laidoje sekmadienį pasakė, ioe numatyta mirties bausmė. Pro
nustatyta, kad A. Stumbriui į jektas yra paskelbtas visuome
galvą šauta iŠ labai arti ir kad nei svarstyti. Todėl prezidentas
sudegusio parako liekanų rasta kviečia piliečius aktyviai pasi
ant žuvusiojo rankos. Šalia sakyti dėl naujo Baudžiamojo
lavono rastas neseniai A. Stum Kodekso projekto ir mirties
brio įsigytas pistoletas. Pasak bausmės.
vidaus reikalų ministro Vid
Kartu prezidentas pažymėjo
manto Žiemelio, įvykio prie esąs susirūpinęs nusikalsta
žastys yra trys: žmogžudystė, mumo būkle ir paragino galvoti
savižudybė ir „privedimas prie apie baudžiamuosius įstatymus
savižudybės".
bei jų vykdymą, kad „nusikal-

naujienos

(Remiantis DPA. Reuter. BNS I.NTERFA.V ITAR-TASS,
BelaPAN /.imu, agentūrų pranešimais!

Prezidentas laukia Seimo
sprendimo dėl mirties
bausmės
Vilnius, sausio 13 d. (BNS> Prezidentas Algirdas Brazaus
kas paragino Seimą artimiausiu
metu apsvarstyti dar liepos
mėnesį jo pateiktą siūlymą
sustabdyti mirties bausmės
vykdymą Lietuvoje ir „priimti
vienokį ar kitokį sprendimą".
Komentuodamas žurnalis
tams vidaus reikalų ministro
Vidmanto Žiemelio (TS) kreipi-
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NEAPLEISKIME BE REGULŲ
MOTERS
JONAS ADOMAY1ČIUS.M.D.
M a t a i i n m ap|M»ialis*n pstarTničiulpti — reikia vien tik nuryti.
v i m a s apsiriboja tada, kai Jei bus sunku — ryk su nekram
apdraudoa bendrovės siaurina tomu maistu, pvz., bulvine ar
aavo paslaugas. O šeimos gy obuolių koše. Kiekis — pagal
dytojai, perkrautai dirbdami, kasos nepakankamumo dydį, po
mažiau turi laiko pavieniams vieną kapsulę bevalgant. Prie
pacientams, ypač be regulų dui, jei reikia, po valandos
moterims, kurios skundžiasi, pavalgius — kitą. Būk savo gy
kad jų gydytojai neturi laiko su dytojo žinioje. Nepamiršk ne
jomis pasitarti svarbiais rei valgyti kitokio valgio, kuris turi
kaisis. Taip moterų ligų spe saldaus pieno. Labai rimtai sau
cialistai pasisakė įvykusiame gokis ne tik vėžio, bet ir nuo
specialistų gydytojų susirinki kaulų suminkštėjimo, nes abu
me (the North American Meno- moterį marina. Nelaukime kau
pmuse Society in Chicago). Wa- lų lūžimo taip, kaip nelaukiame
shingtono (Seattle) universitete vėžio. Pagal medicinos patarimą
dirbanti Šeimos ir vaiko mity gyvenkime, nors dabar daugu
bos bei Moterų sveikatos profe ma moterų taip negyvena, todėl
sorė Nancy Fugate Woods pra be reikalo kenčia ir kitus
nešė, kad be regulų moterims vargina. Sėkmės.
reikalinga daugiau patarimų ir
JEUNESSEžinių, ypač kai jos nutaria nau
doti ar nenaudoti moteriškus
MIRUSIOJI JURA
hormonus.
Viso pasaulio moterys yra
Maryland universiteto profe skirtingos, bet vienas cha
sorė O.A. Bartman,M.D., kuri rakterio bruožas visas sujungia:
savo priimamajame nuo 1991 ieškojimas jaunos ir švelnios
metų tyrinėjo 177 milijonus be odos.
regulų moterų (National AmMūsų odos paviršius apytiks
bulatory Care Survey), tvirtina, liai užima apie 3,000 kvad
kad sveikatos prižiūrėtojai sen ratinių colių ir sveria apie 6
stančias moteris siunčia nuo svarus. Apie 10 proc. odos
specialistų pas jos šeimos gydy padengia veidą ir galvą. Ir tas
tojus. O moterų ligų gydytojai, 10 proc. gali padaryti didelį
bendrai apžiūrėdami savas skirtumą, kaip pasaulis žiūrės
ligones, du kartus dažniau negu į mus ir kaip mes patys jausi
vidaus ligų gydytojai ar šeimos mės.
sveikatos prižiūrėtojai, ištiria
Einant metams mūsų oda kei
PAP tepinėlio pagalba jos orga čiasi. Odos senėjimas yra nuo
nus bei krūtis, ir vis dažniau latinis ir aktyvus procesas*. Bet,
prirašo moteriškų hormonų jų kaip greitai ir kaip keičiasi oda,
stokojančioms.
priklauso nuo daug aplinkybių.
Dabar per 46 metų moterims Odos keitimosi aplinkybėms pri
tik penkiems proc. prirašomi skiriami genetiniai paveldėji
moteriški hormonai, o Medkare mai, rūkymas, saulės žala ir
pacientėms — tik 2 proc., Medi- odos spalva. Tamsesnė oda yra
caid pacientėms — vos 1.7 proc. storesnė, o šviesi — oda plonesnė
Naudoti ar nepriiminėti be re ir greičiau sensta. Jaunų žmo
gulų moterims moteriškus hor nių oda yra riebesnė, bet, me
monus yra svarbus reikalas. tams slenkant sausėja, raukšlės
Nepaisant tų hormonų teigia gilėja.
mos veiklos, ii tikrųjų labai
Kaip atjauninti, padaryti
mažai — vos tik trečdalis — be sveikesnę ir gražiau atrodančią
regulų moterų juos priiminėja. odą? Saulės spinduliai daro
Dar neaišku, ar tai vien moterų daug žalos mūsų odai: sausina,
elgesys, ar čia gydytojų veikla, gilina raukšles ir taip pat
o gal abiejų kaltė.
sukelia odos vėžį. Kad to iš
Daug moterų ištyrusi, gyd. vengtume, būtina naudoti ap
Woods mano, kad moterims ne sauginį kremą — tepalą. Žiemą
atsakoma i jų klausimus. Labai reikia naudoti daugiau kremo,
trumpi dabartiniai apsilanky kadangi nuo šalto oro oda
mai pas gydytojus neteikia gali praranda daug drėgmės.
mybės pakankamai išsiaiškinti
Norint išsaugoti jaunai ir
svarbą hormonų naudojimo gražiai atrodančią odą, pa
•reikalu. Dėl to visi gydytojai tartina laikytis penkių prie
turėtų daugiau kreipti dėmesį į žiūros dalių proceso: 1. valyti
jau ir taip gamtos apleistas mo odą; 2. atgaivinti; 3. drėkinti; 4.
teris joms netekus regulų — ta maitinti; 5. atnaujinti. Visą tai
da joms gyvenimas žymiai pa kiekviena moteris pati gali at
lengvėtų.
likti savo namuose, neišleisdamos daug pinigų grožio salo
NEKVIESK VILKO IŠ
nuose.
MIŠKO
„Jeunesse" — prancūzų kalbo
je reiškia jaunystę. „Jeunesse"
Klausimas. Mano šeima yra kosmetika gaminama 11 metų,
vėžiška. Mano mama mirė krū o į Ameriką atkeliavo 1995 me
ties vėžiu, nuo jo netekau sesers tais ir plačiai užkariauja vietinę
ir man vėžiška gimdą pasalino. rinką. Produktų pagrindinę su
Dar to negana. Man gydytojas dėtį sudaro — Mirusios jūros
užraudė gerti pieną, nes pienas mineralai, lipoaomos, natūralios
mane išpučia, kūnas jo nevirški botaninės medžiagos, šveicariš
na. Dabar mano klausimas: ar ka placenta ir pentavitinas.
galiu aš imti estrogeno tabletes,
Kas yra Mirusi jūra? Ji yra
saugantis nuo kaulų suminkštė žinoma nuo Biblijos laikų ir gar
jimo?
si savo mineralų gausumu, tu
Atsakymas. Nekviesk vilko rinti net 32 proc. druskos
iš miško, o pradėk nepavojingai 'daugumas vandenynų turi tik
k a u l u s stiprinti, juos nuo 4 proc. druskos), esanti 1,300
suminkštėjimo saugoti, kasdien pėdų žemiau jūros 1/gio. Miru
išgerdama nugriebto pieno sios jūros vanduo ir purvas yra
(akim), po keturis puodelius ir garsus savo gydomosiomis sa
darbuodamosi — kiek didesnius vybėmis.
svorius pakilnodama, daug kas
„Jeunesse" kosmetika yra gami
dien pasivaikščiodama.
nama Izraelio laboratorijose,
Negalėdama saldaus pieno išlaikanti griežtus tarptautinių
gerti, gerk rūgusį ar kefyrą — produktų standartus, įskaitant
tokią negerove, kaip tamsta, tu „U.S. FDA." Ši kosmetika yra
rintis asmuo, gali naudoti tuos parduodama tik per firmos ne
produktus. Priedui gsli imti iš priklausomus konsultantus. No
jaučio kasos syvų pagamintas rintiems susipažinti ar paban
..Pancrease" kapsules. J ų dyti šią kosmetiką, daromi ne
negalima nei kramtyti, nei mokami veido masažai, pritai-
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JAV
Kanadoje ir kitur

$96.00
(U.S.) $110.00

* metų
$55.00
$60.00

3 mėn.
$35.00
$40.00

$40.00
$45.00

$30.00
$35.00

Tik satfdtaato Isllai

Turgelių lietuvių pagrindinės mokyklos Š a l i n i n k ų rajone mokiniai rodo batus, kuriuos gavo
iš „Lietuvos Našlaičių globos" komiteto per Gražiną Landsbergienę.

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
PASAULYJE
NAUJAS KATEKIZMAS LIETUVIŲ
KALBA
klausant pasaulio vyskupų,
teologų, katechetų nuomonių.
Arkivyskupas A. J. Bačkis
paaiškino, kad netrukus pasi
rodysiančioje oficialioje loty
niškoje Katalikų Bažnyčios
Katekizmo redakcijoje būsią kai
kurių neesminių pataisų. (1992
m. Romoje pristatyta KBK galu
tinė redakcija daryta prancūzų
kalba. — Red.) Kadangi, pavyz
džiui. 1995 m. pasirodžiusioje
enciklikoje „Evangelium vitae"
dar labiau apribota praktinio
mirties bausmės taikymo gali
mybė, šios enciklikos mintimi
bus pakoreguota formuluotė
apie mirties bausmę. Arkivys
kupas A. J. Bačkis patikslino,
kad redakciniai pakeitimai
lotyniškajame KBK variante
nėra esminiai.
Arkivyskupas Sigitas Tam
kevičius papasakojo apie lietu
viškojo Katekizmo vertimo eigą.
Katekizmą iš prancūzų kalbos
vertė ses. Birutė Demkutė.
TKKS prof. Faustas Jončys
buvo vertimo redaktorius ir
koordinatorius, jam talkino
mons. Vytautas Sidaras ir kun.
Vaclovas Alialis.MIC. Daugelį
Katekizme ' cituojamų do
kumentų redaktoriams teko
versti iš originalo kalbų. Anot
arkivyskupo S. Tamkevičiaus,
tekstų sudėtingumas iš dalies
sąlygojo redagavimo trukme
Kauno arkivyskupas atkreipė
dėmėsi, kad Katekizmo pasiro
dymas lietuviškai ypač reikš
mingas todėl, kad Bažnyčia
įžengė į pagrindinį pasirengimo
2000 metų jubiliejui laikotarpį.
„Pasiruošimo Didžiajam jubilie
jui programos tikslas yra atnau
jinti Bažnyčią, o patirtis liudi
ja, kad Bažnyčia atsinaujindavo
tada, kai klestėjo katechezė", —
sakė arkivyskupas Tamkevi
čius. Anot jo, Katekizme ran
dame autentišką Katalikų
Bažnyčios tikėjimą, praturtintą
naujomis įžvalgomis, kurios
padeda pajusti povatikaninės
koma kosmetika kiekvienai Bažnyčios pulsą. Okupacijos
odai, dažų spalvų parinkimas. metai Lietuvoje sutrukdė įsi
Visą tai jūs galite patirti savo savinti Vatikano II Susirinkimo
namuose. Pirkimas nėra būti patirtį ir dėl to tarp tikinčiųjų
nas. Daugiau informacijos ir net kunigų būta tam tikros
skambinkite JEUNESSE kon sumaišties Naujasis Katekiz
sultantei Ingai Dvožeckienei mas padės tiek kunigams, tiek
pasauliečiams pažinti autentiš
708-579-3841.
Šiose skiltyse ateityje duosime ką Bažnyčios doktriną. Paklaus
daugiau bendros informacijos tas apie Lietuvos vyskupų
apie odos priežiūrą, atsakysime planus rengti lietuviškus kate
ir klausimus iš skaitytojų. Nei kizmus, remiantis naujuoju
viena moteris neturėtų nesma visuotiniu Katekizmu, LVK
giai jaustis, kad senatvė raukš Švietimo komisijos pirmininkas
lėje veidą — raukšlės suteikia arkivysk. S Tamkevičius at
moteriai charakterio žymes, bet sakė, kad pirmiausia galvojama
tikrai nėra reikalo „pasiduoti be rengti vaikams ir jaunimui pri
kovos" laiko daromai žalai. Mes taikytus katekizmus, o tikėjimą
norime būti gražios ne kitiems, pagilinti norintys suaugusieji
o sau, nes žmogaus išvaizda kol kas gali puikiai naudotis
teigiamai veikia jo nuotaiką ir išleistuoju Katekizmu.
visą savijautą
Inga „Bažnyčios žinios", 1996.12.6

Gruodžio 9 d. spaudos konfe
rencijoje Vilniaus arkivys
kupijos kurijoje buvo oficialiai
oristatytas neseniai išleistas
Katalikų Bažnyčios Katekizmo
lietuviškas vertimas. Lietuvos
Vyskupų konferencijos pavedi
mu spaudai jį parengė Tarpdiecezinės katechetikos komisi
jos leidykla, 7000 egz. tiražu iš
spausdino A. Jakšto spaustuvė.
Katekizmą pristatė Lietuvos
Vyskupų konferencijos (LVK)
pirmininkas arkivyskupas
Audrys J. Bačkis ir LVK Švie
timo komisijos pirmininkas
arkivyskupas Sigitas Tam
kevičius. Spaudos konferencija
įžanginiu žodžiu pradėjo kun.
Aušvydas Belickas, MIC.
Arkivyskupas Audrys J. Bač
kis naująjį Katekizmo leidimą
pavadino ypatingu. įvykiu
Lietuvai ir išsakė viltį, kad jis
taps atsinaujinimo šaltiniu,
pažįstant Bažnyčios doktriną.
Vilniaus arkivyskupas priminė,
jog ankstesnis visuotinis
Bažnyčios katekizmas* „Catechismus Romanus" buvo suda
rytas popiežiaus Pijaus V
nurodymu po Tridento Susi
rinkimo, kad tai, kas buvo
nutarta Susirinkime, būtų per
duota visai Bažnyčiai. Panašiai
ir naujasis Katalikų Bažnyčios
Katekizmas susijęs su Vatikano
II Susirinkimu. Arkivyskupas
Bačkis sakė, kad Vatikano II
Susirinkime siekta pozityviai
pristatyti Bažnyčią pasauliui,
parodyti tikėjimo doktrinos gė
ri ir grožį. 20-ųjų Vatikano II
Susirinkimo metinių proga
1985 metais sušauktame Vys
kupų Sinode popiežius Jonas
Paulius II pritarė vyskupų
pasiūlymui atsiliepti iš viso
pasaulk sklindančiam poreikiui
ir parengti katekizmą, kuris
perteiktų šiandieninį Bažnyčios
išpažįstamą tikėjimą. Katekiz
mo projektas ir galutinė redak
cija tobulinta šešerius metus, iš-

NAUJAI
PAŠVENTINTA
MUNIŠKIŲ BAŽNYČIA

JAV
$55.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00
Užsakant į Lietuva
(Air cargo)
$100.00
Tik šeštadienio laida .'.
$55.00
U ž s a k a n t į ssTstsaĮ

oro pastų
Tik Šeštadienio laida

Grupė jaunuolių iškilmių proa priėmė Pirmąją Komuniją,
v. Mišiose taip pat dalyvavo
seneliai ir neįgalieji iš Muniškių
globos namų. Šia proga kun. J.
Stankevičiaus iniciatyva buvo
išleistas specialus Babtų pasto
racinės tarybos laikraščio
„Šventupis" numeris. Šv. Mi
šios Muniškių bažnyčioje auko
jamos sekmadieniais ir Švenčių
dienomis 14 vai. Kol kas ją ap
tarnauja Babtų ir Panevėžiuko
klebonas kun. Jonas Stanke
vičius.

f

„Bažnyčios žinios", Nr. 20
DALYVAUS PASAULIO
JAUNIMO DIENOJE
PARYŽIUJE
Gruodžio 7 dieną Kaišiadorių
vyskupijos jaunimas dalyvavo
tradicinėje vyskupijos jaunimo
dienoje, kuri šį kartą vyko tri-

$600.00 $250.000
$160.00 $85.00

Vyriausia redaktore Danutė Bindokienė
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, artfartienisis
nedirba.

Spalio 13 dieną atšventinta.
• Redakcija ui skelbimų turini
Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
neatsako. Skelbimų kainos pri
Muniškėse (Kauno raj.). Ši XIX
siunčiamos, gavus prašymą ką
a. viduryje statyta bažnyčia
nors skelbti.
1962 m. buvo paversta grūdų
sandėliu, o šventoriuje įrengti jose vietovėse — Kaišiadoryse,
ventiliacijos įrengimai. 1992 m. Molėtuose ir Krikštėnuose. Šiuo
bažnyčią grąžinus tikintiesiems, renginiu jaunuoliai norėjo pasi
buvo pradėti remonto darbai, ta rengti susitikimui su sv. Tėvu
čiau jie netrukus nutrūko dėl per XII Pasaulio jaunimo dieną,
lėšų stokos. 1993 m. Babtų ir kuri 1997 metų rugpjūčio 14-24
Panevėžiuko klebonu buvo pa d. vyks Paryžiuje. Šiuo metu da
skirtas kun. Jonas Stankevi lyvauti Pasaulio jaunimo dieno
čius. Jo iniciatyvos dėka, re je rengiasi per 120 Kaišiadorių
miant apylinkės ir seniūnijos vyskupįjos jaunuolių. Konferen
vadovams, organizacijoms ir pri cijoje, kuriai Kaišiadorių kata
vatiems aukotojams, talkinant likiškosios veiklos centre vado
parapijiečiams, Muniškių baž vavo ses. Rozana, OCD, kalbėta
nytėlė buvo suremontuota, su temomis, susijusiomis su tą die
tvarkyta šventoriaus aplinka. ną Bažnyčioje minimu Svč. Mer
Bažnyčios atšventinimo iškil gelės Marijos Nekaltuoju Prasi
mėse šv. Mišių aukai vadovavo dėjimu. Ses. Rozana, kuri sykiu
ir pamokslą pasakė Kauno arki yra vyskupijos vyriausioji kelio
vyskupas Sigitas Tamkevičius. nės į Pasaulio jaunimo dieną
Šventėje taip pat dalyvavo iš koordinatorė, akcentavo rožan
šios vietovės (Kačiuniškių deši čiaus maldos svarbą mūsų gyve
niajame Nevėžio krante) kilęs nimui, kvietė per šių dienų
vyskupas augziliaras Vladas prizmę pažvelgti ir įsigilinti į jo
Michelevičius, kuris 1924 m. paslaptis. „Rožančius — tai mal
buvo pakrikštytas Muniškių dos mokykla", sakė ji, iJ—misi
bažnytėlėje. Vyskupas V. apardama rožančiaus maldos
Michelevičius prisiminė čia paslaptis.
gyvenusius savo tėvus, ragino
Šventės proga šv. Mišias au
visus nepamiršti savo tėviškės kojo ir pamokslą pasakė Kaišia
ir parapijos.
dorių vyskupas J. Matulaitis.
Per pamokslą arkivyskupas S. Jis kvietė jaunimą ieškoti ramy
Tamkevičius telkėsi į sekma bės ir laimės savo dvasioje,
dienio Evangelijos skaitinį apie stiprinti ją kasdienine malda
pakviestuosius į vestuvių pokylį bei susitaikinimo sakramentu.
ir žmogų, neturėjusį vestuvių Po šv. Mišių ir agapės jaunimas
drabužio. Jis pabrėžė būtinybę dalyvavo Gyvojo rožančiaus
rengtis susitikimui su Viešpačiu maldoje, kuriai vadovavo ses.
dvejopai: negatyviai, atsižadant Rozana. Sausio ir vasario mėne
nuodėmės ir silpnybių, ypač sį jaunimo susitikimai vyks at
naudojantis Atgailos sakramen skiruose dekanatuose, o kovo
tu, ir pozityviai — meilės dar mėnesį jaunuoliai vėl rinksis
bais, pasipuošiant tuo evangeli- Kaišiadoryse.
niu „malonės drabužiu". Arki
vyskupas įspėjo neapsiriboti
vien tik tradiciniu tikėjimu,
krikštą ar santuoką priimant
vien todėl, kad „taip įprasta",
bet statyti gyvąją Bažnyčią.

$66.00

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:304:00-, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius
savo nuožiūra. Nesunaudotu
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopija.

PRANCIŠKTETĖ8
PAMINĖJO JUBILIEJŲ
Gruodžio 7 dieną Kretingos
Šv. Antano religijos studijų in
stituto salėje paminėtas Švč.
Mergelės Maruos Nepaliau
jamos Pagalbos Sv. Pranciškaus
seserų kongregacijos 60 metų
jubiliejus. Renginyje dalyvavo
Teisių vyskupas Antanas Vai
čius, tėvai pranciškonai, keletas
vyskupijos kunigų. Po šv. Mišių,
kurių koncelebracįjai vadovavo
vyskupas, buvo surengta konfe
rencija. Tėvas Severinas.OFM,
akcentavo neturto ir paklusnu
mo Bažnyčiai svarbą, vyskupas
A. Vaičius ragino seseris „gy
venti taip, kad vėliau nereikėtų
gailėtis". Minėjimas baigėsi
sveikinimais ir trumpu seserų
postulančių vaidinimu.
Švč. Mergelės Marijos nepa
liaujamos Pagalbos Šv. Pranciš
kaus seserų kongregaciją 1936
metų gruodžio 8 dieną įsteigė
tėvas Augustinas Dirvelė.OFMKongregacijos seserys daugiau
sia dėmesio skiria ligonių slau
gymui ir apaštalavimui. Nors
seserų tėra 28, kongregacija
aktyviai veikia visoje Lietuvo
je. Tai vienintelė moterų vie
nuolija, kurios centras yrs
Kretingoje.
BŽ, 1996.12.16
DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA
111S Dsnrtat A m , Bgln. H. S0120
Tat (TOS) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

EIMCM C. MCKER, DOt, ».C.
4S47 W. 1 M * . , O * * Laam, M.
Pirmas apyi su Morttmsatain urv«o
*pkxnu. lietuviams sutvarkys danhs u*
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. StssąarksMl
(kalbėt angliškai) tat. Į S M s H I S

M . JOVITA KIRŠUS
Kab. CNeagoR uždarytas
9628 S. 79th Aw., Htcfcofy Hito, IL
Ta*. (7SS) NS-S1S1

DU. A. U. OLCVtCKAS
GYDYTOJAS m CMtRUROAS
SPECIALYBĖ — AKIU LIGOS
. M S*. Tet. (7SS) 4SS41S1
Pirmo 3v p p . - 7 v v.antr 12:30-3v.pp.
trata uždaryta, ketvd 1 - 3 v. p p
9 v r - 12 v p p

UNAS A. KOHYS, M.O.

, «SL (S1IJ 471-

4.
KARDIOLOGAS -

ScfiOrES LIGOS

ratą, i
L. D.
DANTŲ GYDYTOJA
«F» 6^B6J^SsWB' »^s»V, F^ssOTssVy t^BssssH ^sV

, M.SS41S

mylia į vakarus nuo Mariam Ava
Tas. (7SS) SSS-4eSS

Valandos pagal susitarimą

DU. ŽIRUTt ZAPARACKAS
DR. PAUL K U M P I U

S.C.
Speoafyt* - Vidaus kgu gydytojas

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
įsa t . ssjperter, tafta 4 M
Vaiandos pagal susitarimą
Tsl. — (1-S11) 3S7-1MS

•1S7 s . ajajajaj * « • . ( p , * Austm)

M H M f T M MtllViSKsssi

Valandos pagal susitarimą

Tet (sii) m rrn
ARAS Ž U O R A , M . 0 .

S I S * S.
TeLSIi

HUsOąuOal RCaRCtCAS, M.O.
S. PRASAO TVMMAIA, MA.

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
1080 E Ogdsn Ava.. Sutkt 310
NapsrvMe, IL 60663

(660) 61T-0666
*grsand Ava., Toarsr 1, Surta3C
Oosmsra Srove. IL 80515

J606) 466-6166

jų (turi būti balsuotojų — K.B.)
pirmieji Rytų Europoje sugrąži
no į valdžią komunistus, dabar
pasiųsdami juos į dykumą.
Labai didelis yra ekskomunistų
pralaimėjimas, kadangi LDDP
atsidūrė net ketvirtoje vietoje.
Nežinau, iš kur vokietis pa
ėmė žinutę, kad V. Landsbergis
ir jo partijos draugas Gediminas
Vagnorius nenori valstybės vai
rą aštriai pasukti į dešinę,
paremdamas tą V. Landsbergio
žodžiais: „pirmoje reformos
raidoje mes padarėme klaidų".
Autorius sako, kad tų klaidų
neištaisė ir ekskomunistai, tad
tą darbą turi dabar atlikti kon
servatoriai. Savo priešrinkimi
nėje kampanijoje jis skelbė, kad
Lietuva ekskomunistų valdžioje
niekuo nesiskyrė nuo komunis
tinių laikų. Dabar laukiama
pagerėjimo ir pasikeitimų užsie
nio, ūkiniuose ir vidaus reika
luose ir kuo greičiausiai įsijun
giant į Europos Sąjungą ir
NATO.
Pabaigoje autorius pasižymė
jo, Lietuva yra vėl pirmoji Rytų
ir Vidaus Europos valstybė, pa
šalindama ekskomunistus iš
valdžios. Prie straipsnio pri
dėta didelė V. Landsbergio
nuotrauka.

LAIŠKAI PADĖTI
LIETUVAI IR-.
PAKENKTI
LIETUVIAMS
JUOZAS KOJELIS
Buvo laikas, kai patriotinė
Amerikos lietuvių išeivija
visokiais budais stengėsi pa
veikti Amerikos valdžią, re'iginių bendruomenių autorite
tus, darbo unijų vadus, kad
paremtų dėl laisvės kovojančias
Baltijos tautas. Šimtai tūks
tančių laiškų, telegramų, tele
foninių skambučių, asmeninių
delegacijų atakavo Vašingtoną.
Kai intensyviai buvo vedama
akcija iškelti Baltuos valstybių
flknnarjjif Msnanme, JmnaĮfcnlae
Tautose ir vėliau kai buvo ko
vojama dėl „Baltų laisvės die
nos" rezoliucijos ir prezidento
proklamacijos, Kongreso nariai
painibrmuoaavoakrijos organi
zatorius, kiek kartų jie būdavo
kontaktuojami. Tad buvo gali
ma apskaičiuoti, kad ne vienas
milijonas balsų beldėsi į Vašing
toną okupuotų Baltijos vais
o m ų reikalu. Tų akcijų rezulta
tai buvo akivaizdūs: 1960-1990
kiekviena rezoliucija, kuri
pasiekdavo Senato ar Atstovų
rūmų visumos svarstymą, be
veik visada būdavo priimama
visais balsais. Net gi susilpnin
toji HCR 51 (Karaliaučiaus)
rezoliucija 1966 Atstovų rū
muose buvo priimta visais
balsais, o Senate nebuvo svars
tyta tik dėl demokratų ir
respublikonų partinių kivirčų.
Visą tą sėkme lėmė privačios
iniciatyvos entuziazmas. Vi
suomenė buvo išjudinta. Laiš
kai buvo rašomi ne tik sena
toriams ir kongreso atstovams,
bet ir vyriausybės nariams.

W. Safire, solidarizavo su Ame
rikos baltais ir jų pastangas
rėmė. Tuo tarpu Amerikos lietu
viai, nei II pasaulinio karo pa
bėgėlių, nei ankstyvesnių imig
rantų karta, neišaugino Ameri
kos spaudai nė vieno, tautinę
sąmone išlaikiusio, žymesnio
žurnalisto. Praėjusiame dešimt
metyje didžiuosiuose dienraš
čiuose po kelis straipsius Bal
tijos valstybių klausimais yra
paskelbę galbūt tik prof.
Vytautas Vardys ir Linas Ko
jelis. Gal vieną kitą straipsnį
parašė ir kas nors kitas.
Amerikos spaudos tradicijoje
laikraščių puslapius užpildo
pačių laikraščių štabų žmonės,
sindikatiniai kolumnistai, žy
mesnieji politikai, atskirų klau
simų žinovai arba didžiųjų žinių
agentūrų žurnalistai. Negalė
dami į didžiąją spaudą įeiti su
straipsniais, baltų aktyvistai
savaisiais rūpesčiais įsiverždavo
skaitytojų laiškais. 1960-1990 ,
turbūt šimtai tokių laiškų yra
pasirodę didžiuosiuose bei vie
tiniuose miestų laikraščiuose.
Baltijos valstybėms atgavus
nepriklausomybę, laiškai ame
rikiečių spaudoje veik pra
dingo. Aktyvumo rodo Pietinės
Kalifornijos baltai. Pvz., suaktualėjus NATO plėtimo klau
simui, kaliforniečiai baltai dar
dažnokai pasiskardena ameri
kiečių spaudoje. Štai Valdas J.
Graužinis spalio 13 reaguoja į
San Diego pagrindinio laik
raščio „The San Diego UnionTribūne" vedamąjį, pateisinantį
rusų pasipriešinimą NATO plė
timui į rytus. Graužinis stipriais
argumentais įrodinėja, kad
išplėsta NATO taikingą Rusiją
apsaugotų nuo „Drang nach
Osten" kėslų, o jai kliudytų, jei
vėl pasineštų į imperialistines
avantiūras. Dr. Rolandas Gied
raitis didžiajame „The Los
Angeles Times" gruodžio 16 d.
primena Vakarams, kad Balti
jos valstybės „rimtai beldžiasi į
NATO duris" ir kad yra „is
torinė proga Vakarų Europai ir
N ATO'ui gauti patikimus, entu
ziastingus ir talentingus sąjun
gininkus". Juozas Kojelis „The
Outlook" dienraštyje šių metų
sausio 2 d. primena, kad 1949
m. Sovietų Sąjunga organi
zuojamą NATO lygino su jai

Kongreso nariai painformuo
davo ir apie neigiamus laiškus.
Juos rašydavo senieji lietuviai
komunistai ir jų vienminčiai
amerikiečiai. Kiek prisimenu,
neigiamų laiškų ateidavo tik
keli ar keliolika per mėnesį. Iš
lietuvių pokario pabėgėlių buvo
mjwim* tik vieno asmens, Almaus Sakiaus, pavardė. Jis
bene 1992 ar 1993 jau per internetą kaltino prof. Juozą Bra
zaitį u i „holocaust'ą Lietuvoje
1941 ir prof. Vytautą Landsber
gį u i Sovietų Sąjungos
sugriovimą
Pastangomis paveikti Ameri
kos politikos vsiruotojus
Amerikos baltai sekė Amerikos
šydų pavyzdžiu. Aišku, savo
įtaka Amerikos gyvenime baltai
šydams nė iš tok) negali prilyg
„karo skelbimu", ir pataria
ti, tačiau kovos strategijoje dėl
savo kilmės kraštų laisvės tar Amerikos vyriausybei atkreip
si buvo suartėję. Esu skaitės vie ti dėmesį į žurnalisto W. Safire
no Amerikos šydų vado pareiš raginimą į NATO priimti Balti
kimą, kad Izraelio reikalu jie jos valstybes.
galį per kelias dienas suorgani
Taikliai u- laiku jau minėtame
zuoti 60,000 laiškų į Vašing San Diego dienraštyje gruodžio
toną.
24 d. antibolševikinės ir antiAmerikos baltai per ameri nacinės rezistencijos organiza
kiečių spaudą siekė laimėti ir torius Mykolas Naujokaitis rea
Amerikos vieaąją opiniją. Bet guoja į pertemptus amerikiečių
čia nuo žydų buvome atsilikę spaudoje naujai pasirodančius
lyg bėgimo lenktynėse vėžlys kaltinimus lietuviams dėl nacių
nuo zuikio, Žydų kilmės ameri okupuotoje Lietuvoje įvykdyto
kiečiai turi daug pirmos eilės žydų genocido. laiškas para
žurnalistų, kurių straipsniai šytas ryšium su JAV Teisin
kasdien pasirodo veik visuose gumo departamento organo,
svarbiuosiuose laikraščiuose. OSI, kaltinimais Aleksandrui
Kai kurie jų žurnalistai, kaip Lileikiui. įsidėmėtina laiško pa

Nuostabioji Šv. Onos bažnyčia Vilniuje.
Nuotr Viktoro Kučo

LIETUVA
ŽINIASKLAIDOJE
KAZYS BARONAS
Mūsų korespondentas
Europoje
„Lietuviams, latviams, es
tams ir ukrainiečiams Lenkijos
keliai yra pavojingiausi Europo
je" — rašė Lenkijos Poznanės
laikraštis „Wprost". „Kelionė
Lenkijos keliais Baltijos valsty
bių piliečiams sukelia baimę".
Nėra dienos, kad baltietis ar
ukrainietis nebūtų užpultas, ap
vogtas ir labai dažnai sunkiai
sužeistas.
Baltijos ir Ukrainos pasiunti
nybės kaltina Lenkijos vidaus
reikalų ministeriją, kuri mažai
rūpinasi kelių apsauga. Tačiau
lenkai teisinasi, kad tų gaujų
nariai yra daugumoje rusai,
kurie anksčiau užpuldavo taip
pat pavieniui besitraukiančius
iš Vokietijos Rusijos karius,
daugumoje karininkų šeimas.
Dabar jų aukom yra sunkveži
mių vairuotojai, prekybininkai,
turistai.
Laikraštis nurodo pavojin
giausius ruožus. Jais yra Frank1

baiga. „Teisingumas prasideda,
kai užsimojama ieškoti visiškos
tiesos. Reikia apgailestauti, kad
OSI išgarsinta programa aki
vaizdžiai siekia kitų tikslų".
Amerikos žydai, vykdydami
įvairias programas, itnitr'ijr*
valdžią ir viešąją opiniją bei fi
nansiniais resursais Hau? p^de
da savo kilmės kraštui Izraeliui,
Centrinės lietuvių organizacija
Amerikoje, veikdamos sutar
tinai ir koordinuotai, daug
daugiau galėtų padėti šiuo metu
paramos reikalingai Lietuvai.
Bet kai kurie į priekį iššokę
vadai vėl kartoja netolimoje pra
eityje darytas klaidas. Gal dar
blogiau, kad į Vilnių nukreip
tais slaptais laiškais siekia pa• kenkti darbuotojams, kurie savo
kompetenciją yra įror1? kon
krečiais darbais.

furt (prie Oder) į Poznanę ir
Dancigo Kioslino iki pereinamo
punkto prie Štettino. Lietuviai
jau padarė įšvadas. Jie pasirin
ko jūros kelią iš Mukrano į Klai
pėdą. Jam reikia skirti daugiau
laiko (perkėla), tačiau jis yra
tikresnis.
',',
1944 m. spalio mėn raudonoji
armija įžengė į Klaipėdos kraš
tą. Rytprūsių vokiečiai ją laiko
Vokietijos žeme, tad savo leidi
niuose visuomet tą atžymi. To
kiu pavyzdžiu gali būti Man
fredo Teweleit (Tėvelio) išleisti
du 400 psl. leidiniai „Memel"
(Klaipėda), kurią autorius pava
dino 43 m. uždraustu miestu bei
„Ostwind (Rytų vėjas), aprašy
damas gyvenimą Rytprūsiuose,
pasitraukimą-bėgimą iš Klaipė
dos iki Pamario. Vieno leidinio
kaina 44 markės — 29 dol.
Švenčių proga Rytprūsių sa
vaitraštyje pasirodė daug
skelbimų, kviečiant Naujus
metus sutikti Gumbinėje, vyks
tant traukiniu ar lėktuvu, o
stipresniųjų gėrimų gamintojas
Verbickas skelbime siūlo „Tapiauer Meschkinnes" (Tepliuvos
meškinį-lietuvišką midų) „Trakehner Blut" (Trakėnų kraujas)
ir „Pillhaller" — (Pilkaimio
stipriosios). Gėrimai siunčiami
paštu. Prieškariniais laikais
Verbicko <Wi<rftetzki) darykla
buvo Tepliuvoje.
Kaip Rytprfi?iii vokiečių sa
vaitraštis „D;ir Ostpreussenblatt" sutiko konservatorių
laimėjimą Lietuvoje? Reikia pri
pažinti labai palankiai. To
įrodymu gali būti platus Alfredo
von Arneth (jis dažnai rašo Lie
tuvos reikalais) straipsnis —
„Litauen orientirt sich neu —
Lietuva susivokė naujai", ku
riame',autorius jau pat pradžioje
pažymėjo, kad Lietuvos gyven
tojai ekskomunistus išvarė į
opoziciją. Vokietis toliau rašė,
kad 2.7 miln. Lietuvos gyvento

KOKS LIETUVOJ RUDUO

sekmadienio vakarą nedaug te da. Dalinamės įspūdžiais apie
susirinko. Tad nesisielokite la praėjusius „Jūratės ir Kastyčio"
bai čikagiečiaijei porą kartų spektaklius Kaune ir Vilniuje.
JUOZAS KONČIUS
10
didesnė Mortono mokyklos au Kažkas giriasi prieš keletą
Paskutinį vakarą nutariame mylėjęs Verdi. Ką gi, Verdi, tai ditorija per mūsų operos spek
dienų matę šaunų „Nabuko"
aplankyti operą. Operos rūmai Verdi. Buvo dar ir Johann taklius nebūna užpildyta. Ži
operos pastatymą. Prisimename
čia pat prie viešbučio, tik kokios Strauso „Čigonų baronas", bet noma, norėtume ir bandykime,
ir puikius operečių Kaune spek
penkios minutės paeiti. Afiša į tą bilietų nebebuvo — užsaky kad būtų užpildyta.
taklius, kalbos netrūksta. „Tra
skelbia, kad G. Verdi „Travia tas polirijai, nežinau, kokia pro
„Traviatos" spektaklyje vėl viatos" opera, gal dėlto, kad
tą" diriguoja Vytautas Virtoms, ga. Kad spektaklis užsakytas
susispiečia čikagiečiai — salėje buvo itin šalta, nedaug
o Violetos rolę dainuoja Ramutė policijai, tai gerai, gal susi
Lietuvių operos choristes, ku
publikos, praėjo be didesnio pa
Tamulevičiūtė, Čikagoje daly tvarkys su tais nenaudėliais ki
rios po gastrolių rytoj anksti kilimo, nors ir bandėme smar
vavusi „Perlų žvejų" operoje. šenvagiais. Taip ir neteko
pasuks link Čikagos, repeticijos kiai ploti įspūdingai Violetos
Permetu akimis iškabintą re pamatyti „Čigonų barono".
ten laukia. Sutinkame ir dau rolėje pasirodžiusiai Ramutei
pertuarą rugsėjo mėnesiui,
Šiaipjau ne dažnai, kiek gir giau Lietuvių operai pažįstamų, Tarnuliauskaitei. Publika po
dominuoja Verdi operos: ..Mak dėjau, kad Vilniaus operoje būtų
Virginija ir Vytautą Kupnke
spektaklio didesnio entuziazmo
betas", „Don Karlos", „Narni „anšlagas * išpirkti visi bilie
vičius, Vytautą Šimkų su žmo neparodė — truputį paplojusi,
ko", o taip pat ir šio vakaro tai. Bilietų į „Traviatą" buvo iki
na. Jie čia jau kelintas mėnuo, ėmė skirstytis.
„Traviata". Vilnius, atrodo, įsi valiai ir iš viso žiūrovų tą
dirba, Lietuvą atstatyti pade
Pirmadienio rytą, dar nepra
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MOKSLININKO, SIBIRO
KANKINIO ATMINIMUI
Gruodžio 2 dieną sukako 110
metų, kai Runkių kaime, Mari
jampolės apskrityje, gimė
Lietuvos mokslininkas, visuo
menės ir politikos veikėjas,
1918 metų vasario 16-osios
Lietuvos nepriklausomybės Ak
to signataras, ateitininkų judė
jimo vadas, profesorius Pranas
Dovydaitis.
1941 m. birželio 14 dieną savo
ūkyje Čekiškės parapijoje, prie
Dubysos, profesorius Pranas Do
vydaitis buvo suimtas ir išvež
tas į lagerį Sverdlovsko srityje.
1942 metais sušaudytas Sverd
lovsko kalėjime. Kapas neži
nomas.
Lietuvių katalikų mokslo aka
demija, pagerbdama pasižymė
jusio savo nario atminimą,
Pranui Dovydaičiui paskyrė vi
sus šiuos metus. Profesoriaus
gyvenimo kelią ir darbus ap
žvelgiančios konferencijos buvo
surengtos daugelyje Lietuvos
miestų bei miestelių, bažnyčioje
buvo aukojamos už jį Mišios.
Gruodžio 2 dieną Vilniuje, Lie
tuvos mokslų akademijos salėje,
įvyko baigiamoji jubiliejinė
konferencija „Profesoriui Pra
nui Dovydaičiui — 110". Prieš
kelias dienas profesoriaus Pra
no Dovydaičio gimimo sukak
čiai skirta paroda atidaryta
Kauno apskrities viešojoje
bibliotekoje.
(Elta, 12.02)
STEIGIA
NEPRIKLAUSOMYBĖS
PARKĄ
KaurjO valdžia ketina pa
minkliniu akmeniu paženklin
ti kuriamą Nepriklausomybės
parką prie Jiesios draustinio.
„Nepriklausomybės parkas,
pradėtas sodinti 1990 metais
Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimui įamžinti", skelbs už
rašas ant akmens.
Dabar beveik 10 ha parko
plote auga talkų metu pasodin
ti ąžuoliukai ir liepos
aušus, lietui lyjant, apleidžiame
Lietuvos oro linijos lėktuvu
šaltą, vos prabudusi, Vilnių.
Vietiniams, atrodo, dar teko
kurį laiką kentėti nešildomuose
butuose, nes, pagal vyriausybės
nuostatus, lauko temperatūra
dienos metu neturėjo pakilti per
8 laipsnius C tris dienas iš eilės.
O, kaip tyčia, vieną iš trijų, žiū
rėk, saulė ir išlenda iš po de
besų, o termometras pakyla virš
tų nelemtų 8 laipsnių C. Apskri
tai, Vilniuje oras buvo labai
apsiniaukęs, negu Žemaitijoje.
Skrydis į Čikagą neprailgsta
— už lėktuvo lango visą laiką
šviesu — saulės pilna dangaus
mėlynė. Spindi apšarmojęs lėk

Danutė

Bindokienė

Kur veda tas kelias?
Literatūroje ir filmuose ne
retai pasitaiko tema, kai vals
tybės, religijos ar visuomenės
t a i s y k l ė s apriboja žmogaus
gyvenimą tam tikro metų skai
čiaus riba, po kurios asmuo yra
nužudomas. Žinoma, niekas tais
atvejais nevadina veiksmų
tikruoju vardu — apie žudymą
nekalbama, o vien apie „perė
jimą į kitą egzistencijos fazę",
„aukštesnį dvasinės patirties
lygį" ar kaip kitaip. Vieno žmo
gaus, nepaisant, kiek jis dar nau
dingas visuomenei, gyvenimas
užbaigiamas dirbtiniu būdu.
Ar šiuo metu pasaulis jau pra
dėjo žengti tuo pačiu pavojingu
keliu? Sakoma, kad idėjos
pirmiausia gimsta kūrėjų vaiz
duotėje, iš ten perkeliamos į
popierių, o ilgainiui jomis
užsikrečia ir tikrovė — jos pri
taikomos gyvenimui. Šios teo
rijos patvirtinimo toli nereikia
ieškoti: juk šiandien įgyven
dinta beveik viskas, ką prieš
šimtą, pusšimtį ar kitą skaičių
metų skaitėme Julės Vernes
fantastinių apysakų knygose,
ką rašė kiti, ypatingai lakia
vaizduote pasižymėję, kūrėjai.
Legalus nenorimų žmonių žu
dymas egzistuoja kone visose
pasaulio valstybėse. Daugelis
tai priima, kaip realybę ir per
daug nesisieloja. Žmogžudystė
šiuo atveju taip pat nevadinama
tikruoju vardu, nes tai sukeltų
,,traumą" tiek šio baisaus
veiksmo vykdytojui, tiek jo
pageidavusiam. Žudomieji taip
pat neturi pasirinkimo: niekas
neklausia, ar jie nori mirti, ar
gyventi. Žinoma, jie ir atsakyti
negalėtų, nes dar nėra išmokę
kalbėti, dar nėra vadinami kū
dikiais, o tik „vaisiais", „gema
lais" ar kitu vardu, nieko ben
dra neturinčiu su žodynuose ir
enciklopedijose apibūdina
momis žmogiškumo apraiš
komis. Taip visiems patogiau.ir
sąžinė nekankina, kad žiauriai
nutraukiama tikro žmogaus
gyvybė.
Logiška, kad dar vienas žings
nis, po palyginti nesunkaus
abortų įpilietinimo, yra ligonių,
invalidų, senų, paliegusių
žmonių „išsiuntimas iš šio
kančių pasaulio" legaliu būdu,
su gydytojų pagalba. Nesunku
spėti, kur tokie pavojingi
žingsniai gali nuvesti žmoniją.
Galbūt ilgainiui iš istorijos
puslapių turėsime ištrinti žodį
„genocidas", nes sąvoka ta pati:
žmonės, kurie tūkstančiais ir
milijonais buvo nušluoti nuo
Žemės paviršiaus, buvo kažkam
— okupantui, diktatoriui, opozi
ciniam režimui — nepageidau
jami, nereikalingi, tad reikėjo
jais atsikratyti, Tiesa, ši sąvoka
skamba šiurpiai, bet ar ji nėra
vis dėlto prileistina...
Amerikoje jau kuris laikas
garsėja dr. Kevorkian, kuris,
nepaisant areštų ir protestų, yra
padėjęs nusižudyti kelioms
dešimtims žmonių. Vieniji laiko
žmonijos geradariu, išgelbstinčiu sunkiai sergantį ligonį iš
skausmų, o jo šeimą — iš finan
sinių sunkumų (apskritai nepa
jėgių žmonių ar sunkiai sergan
čių ligonių žudymas, atrodo re
miasi dolerio ženklu); kiti šį gy

dytoją vadina žmogžudžiu, kuris
paneigia savo profesijos tikrąją
paskirtį — palaikyti gyvybę,
gydyti.
Pagaliau Ši kontroversija
atsidūrė JAV Aukščiausiame
teisme, kur turi būti nuspręsta:
žudyti, ar nežudyti. Amžinos at
minties Čikagos arkivyskupijos
valdytojas kard. Joseph Bernardin, sirgdamas nepagydoma vė
žio liga, prieš pat mirtį parašė
Aukščiausiam teismui laišką,
prašydamas nedaryti didžiau
sios žmonijos istorijoje klaidos,
įstatymais neįteisinti ligonių,
senelių ar kitų asmenų žudymo.
Jis pats savo pavyzdžiu ryškiau
siai įrodė, kad galima kilniai
kentėti baisios ligos pasekmes
ir mirti pagal dieviškuosius bei
gamtos nuostatus, ne pagal
žmogaus nutarimus. Jis taip pat
pabrėžė, kad gydytojo pareiga
yra gydyti, bet ne žudyti.
Kai kuriuose kraštuose
savižudybė su gydytojo pagalba
jau praktikuojama nemažai
metų. Pagal Olandijos vyriau
siąjį prokurorą, olandai savižu
dybę legalizavo prieš 15 metų,
o tarp 1981 ir 1991 m. Nyderlandas žengė tą antrąjį žingsnį
— leido žudyti tam tikrus žmo
nes ir be jų sutikimo. 1990 m.
buvo 2,300 eutanazijos atvejų ir
400 savižudybių su gydytojo
pagalba. Per tą patį dešimties
metų laikotarpi dar įvykdyta
1,000 „užmigdymų" be ligonio
žinios ir 25,000 atvejų, kai
nutraukiamos visos, gyvybę
palaikančios, priemonės. Reikia
taip pat atsiminti, kad Olan
dijoje gyvena tik 15,4 mln.
gyventojų...
Ar Amerika žengia tuo pačiu
keliu? Pastaruoju laiku įvairios
apdraudos, ypač vyresniems
žmonėms, stengiasi visokiais
būdais „apkarpyti" gydymo
laiką bei priemones. Pacientas
iš ligoninės išrašomas kaip
galima greičiau, kartais suda
rant jo gyvybei pavojų. Nauja
gimiai ir motinos po gimdymo
išsiunčiamos namo po 24 va
landų, negimusių kūdikių žudy
mas yra kasdieninis reiškinys.
Argi reikia užrašo ant sienos,
kad galėtume įsivaizduoti
ateitį? Žinoma, dabar tvirtina
ma, kad kiekvienas žmogus turi
teisę pasirinkti: gyventi su bai
siu skausmu be jokių šviesesnių
ateities perspektyvų, ar mirti
„kilniai" su gydytojo priežiūra
ir pagalba. Sunku atsispirti
tokiai logikai, ypač tiems, kurie
turėjo baisią patirtį stebėti myli
mus asmenis, besikankinančius
paskutinėse skausmingos ligos
kančiose, sėdėti prie seno, visą
žmogiškumą praradusio tėvo,
motinos, senelio lovos; galbūt
patys išgyventi gydytojų tyrimų
nuosprendį: tau liko tiek ir tiek
laiko gyventi.. Tačiau, išjungus
emocijas, nesunku suvokti, kur
šis kelias veda. Ar mes iš
tikrųjų norime juo eiti, ar
norime, kad kelionė būtų įtei
sinta įstatymais? Juk pagaliau
virš visko yra Dievo įsakymas:
nežudyk! Jis akivaizdžiausiai
atremia visus argumentus, kad
žmogus yra savo gyvybės vieš
pats.

tuvo sparnas, o žemiau debesys, saviškiams, kad ruduo Lietu
bet ne tokie, kokius matai nuo voje šiemet buvo ankstyvas ir
žemės: lyg būtų kas paskleidęs šiltesnio apdaro labai reikėjo.
pluoštus sukarstu baltų vilnų. Tačiau, jei kartais kūnas ir šiur
Nebaisu nei žemyn pažvelgti, po, bet sušilome dvasia — susi
nors ir padangėje esi.
tikimai, bendravimai su žmo
Grįžę į O'Hare oro uostą, nėmis, jų nuoširdumas bei vai
traukiame žemyn vilnonius šingumas neturėjo ribų. Kur be
švarkus bei šiltus megztinius, važiuotum, kokioje Lietuvos vie
su kuriais nesiskyrėme per tris telėje bebūtum, nors ir rudenė
s a v a i t e s . Jonės Bobinienės jančioj aplinkoj — visi įspūdžiai
šeimos vyrai laukia pasirodant bei išgyvenimai, suvirpindavo
savųjų: marškiniai trumpom sielos gelmes, o širdyje jautei
rankovėm, o Bronius net trum spinduliuojančią šilumą.
pom kelnėm. Teks aiškintis vi
(Pabaiga)
siems, kam čia ant rankų tą
šiltą aprangą su savim tem
p i a m . P a s a k o s i m e sugrįžę

"

DRAUGAS, antradienis, 1997 m. sausio mėn. 14 d.
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VAIKUČIAI IEŠKO VILTIES
SPINDULĖLIŲ
Kaip jau, be abejo, pastebėjo
te, pradėjome spausdinti naš
laičiu ir apskritai vaikučiu,
kuriems reikalinga globa bei
globėjai, nuotraukas. Šiais
nelaimingais vaikučiais Lietu
voje uoliausiai rūpinasi Lietu
vos našlaičiu globos komitetas,
sukurtas prie JAV LB Sociali
niu reikalu ištaigos Čikagoje
(pirm. Birutė Jasaitienė) ir
,,Saulutė", Lietuvos vaiku
globos būrelis (pirm. Indrė Tijūnėlienė).
Šiandien spausdinamu vaiku
čiu nuotraukos yra gautos iš
„Saulutės". Norintieji padėti
bet kuriam šių vaikučiu, prašo
mi kreiptis adresu: „Sunlight
Committe to Aid Orphans in Li
thuania", 419 Weidner Road,
Buffalo Grove, EL 60089, tel.
847-541-3702, fax - 847-5413702.
Pateikiame tik labai trumpą
informaciją, kad nesusidarytu
nepatogumu vaikučiams Lietu
voje. Daugiau informacijų
suteiks „Saulutė".

:

Modesto mama yra mirusi, o
tėvas vaikus paliko ir nesirū
pina jų švietimu, materialine
parama. Modestą, kartu su jo
sesute Renata ir broliu Tomu,
augina močiutė. Šeimos padėtis
labai sunki — trūksta drabužių,
maisto, vitaminu Modestas yra
sveikas, mėgsta matematiką,
statyti modelius, yra labai klus
nus ir malonaus būdo berniu
kas.

•LIKTUOS

GREIT
PARDUODA

( V V M A J - PATAISYMAI
Turtu Crucagos missio lakamą. Dir
bu užmiesty. Dirbu grotai, garan
tuotai ir sąžiningai

aia-nt-3*u
KLAUDIJUS PUMPUTIS
MJTOM0MJ0, NAMŲ. tVUKATO*.
Agantaa Frank Zapoas ir 0» Mgr.
Auka* 8. Kam kst
SKANKIAMU8
T«l. (7SS)

Būrel;* Lietuvos vaikučių, kuriuos remia „Saulute", Lietuvos vaikų globos būrelis, kasmet pa
siųsdamas apie 1,000 siuntinių ir apie 30,000 dol. šeimoms, globojančioms našlaičius, vaikus su
negalia bei daugiavaikėms šeimoms
Nuotr. Donato Tijūnėlio

Ingos motina mirusi, o tėvas
paliko dukrele ir ja daugiau
nesirūpina — jis sukūręs naują
šeimą. Inga ir jos sesutė gyvena
su seneliais, kurie abu yra pen
sininkai ir labai sunkiai verčia
si. Inga yra sveika. Jos mėgsta
Onos mama ja visiškai
miausios pamokos mokykloje
yra piešimas ir kūno kultūra. Ji nesirūpina jau nuo 1990 metų.
mėgsta skaityti fantazijos kny Tėvas vaikus taip pat yra
palikęs. Ona su jaunesniu bro
gas ir gražiai piešia.
liuku gyvena pas senelį. Šeimos
padėtis labai varginga — visko
trūksta — geresnio maisto,
vitaminų, vaikams drabužių,
batų... Kadangi Onos mama
serga džiova, mergaitę taip pat
dainai tikrina gydytojai, bet ji
yra visiškai aveika. Ji gerai
mokosi, mėgsta skaityti, ypač is
torines knygas (mokykloje
mėgstamiausia pamoka yra is
torija). Ona labai darbšti,
draugiška ir pareiginga tiek mo
kykloje, tiek namie.

Mariaus mama mirė 1992
metais, tėvas sūnumi nesirū
pina ir gyvena kitame mieste su
nauja šeima. Marius gyvena su
seneliu, turi sunkumų su kalba,
yra labai uždaras, liūdnas ir
savimi nepasitikintis, nes
neturi tėvų. Jam labai reikia
meilės, šilumos ir paramos.

Raimundo motina yra ero
tiniai nesveika. Tėvas šeimą
paliko, kai Raimundas buvo
vienų metų amžiaus. Jį augina
svetima moteris. Raimundas
dainai serga, daug laiko pralei
džia ligoninėje, skundžiasi
galvos skausmais. Mokykloje la
bai mėgsta matematiką ir kūno
kultūrą — sportą. Jam labai
patinka klausytis muzikos, yra
draugiškas, optimistiškas
vaikas, bet jam labai reikia
finansinės paramos, gero mais
to ir vaistų.

REAL ESTATE

MI8CELLANEOU8

Vaidas dar visai jaunutis —
gimęs 1991 m. Jo tėvelis nusi
žudė, būdamas 24 metų am
žiaus. Motina nustojo berniuku
rūpintis, todėl jį priglaudė
seneliai. Vaidas yra sveikas,
judrus vaikas. Jis daug laiko
praleidžia su savo seneliu, o
močiute yra ligota. Abu seneliai
labai rūpinasi, kad Vaidas
augtų sveikas, teisingas ir lai
mingas, bet jiems labai reikia
paramos.

Eugenijaus mama yra
mirusi, o tėvas jokiu ryšiu su juo
nepalaiko. Augina močiutė,
kuri yra bedarbė, tad labai
sunku maitinti ir aprengti
vaikutį. Eugenijus yra sveikas,
judrus, draugiškas berniukas,
mėgsta piešti fr skaityti, statyti
modelius ir labai padeda namie
močiutei. Kadangi jo gyvenimas
toks sunkus, Eugenijus kartais
pasirodo labai nedrąsus.

. jik s courmucnoM
„Shingta" stogai ir visų rūsių
apkalimai (siding): medž'O,
•luminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. l t laiUt•suirai'.

Audrius gimęs 1986 m. Jo
tėvas yra kalėjime, o motina
nuolat serga ir daugiausia laiko
praleidžia ligoninėje. Šiuo metu
ji laukia inksto persodinimo
operacijos, kai tik atsiras dono
ras. Audrius gyvena su dviem
vyresnėm seserimis, bet jų visų
trijų gyvenimas labai sunkus —
reikia pinigu maistui, drabu
žiams, batams. Gauna nedidelę
valstybinę pašalpa, bet jos nepa
kanka. Audrius yra sveikas,
energingas, mėgsta žaisti,
klausytis muzikos ir piešti. Jis
labai malonus, draugiškas ber
niukas, narsus ir linksmas.

.

• Parkant ar parduodant
• Greitas ir są2Mngaa patarnavimą*
• MLS kompH/tark* FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas v*Hi»
» Parfcama ir parduodama namus
• Afiartnnanaja ir žarna.
• PanaMnkams nuBakta

HELP VVANTED

_ „ _ - - . _ _ _ . naruVantta vyraa su patirtim nabrangiai
DAŽO, dada PLVTUJt, VALO
butus, rūsius. Puikios rakornandacajoa. TaL (779) B M W L

i siuvėjos aaismonine mašina. Darbas paataniau
tvarkaraščiu (aa»a*osisH, vafcarais). Apie 30 vsJ. psr savai*.
Skambinti: (847) 267-1503

TAISOMI

Tomas gimęs 1981 m. Jo
mama niekuomet sūneliu nesi
rūpino. Vienu tarpu ji net buvo
pasodinta į kalėjimą už kaž
kokius nusikaltimus. Tėvas
sukūręs nauja šeimą ir Tomu
nesirūpina. Jį globoja svetimas
žmogus. Tomas lanko mokyklą,
yra judrus, darbštus, visuomet
paruošia pamokas. Jo mėgs
tamiausios pamokos yra gamtos
mokslas ir matematika. Laisva
laikiu mėgsta piešti gamtovaiz
džius ir stebėti aplinką. Tomas
yra sveikas, daug sportuoja,
ypač jam patinka futbolas. Jis
Arūno motinai atimtos moti tylus, draugiškas vaikas ir leng
nystės teisės, nes ji nesirūpino vai įsigyja draugų.
vaikų auklėjimu, švietimu.
Tėvas nežinomas. Arūnas su
• Panevėžys. Lapkričio
sesutėmis ir broliu gyvena pas
18-26
d. 19 Panevėžio vyskupi
senelę. Jiems labai reikia para
mos — drabužių, geresnio mais jos kunigų lankėsi Šventojoje
to, nes šeima labai neturtinga. Žemėje, kur aplankė įžymias
Arūnas turi problemų su akimis vietas, aukojo šv. Mišias Taboro,
ir yra gydomas Kauno Aka Alyvų kalnuose, Kristaus gimi
deminėse klinikose. Jis mėgsta mo grotoje Betliejuje, Paskuti
žaisti futbolą, žvejoti, piešti ir nės Vakarienės prieškambaryje
statyti modelius. Yra malonus, bei Kristaus kapo grotoje Kal
tylus ir labai draugiškas, varijos kalne. Keliauninkai dė
visuomet pasiruošęs kitiems pa kingi kanauninkui Petrui Žiukeliui už parodytą rūpestį.
dėti.

T R A N S P A K - nanjafe adresas ir telefonas
4545 W. 63rd Street
Chicago, IL 60629
Tel. 773-838-1*050
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.

Vilnius 26-28-27, 26-24-27

RIMAS L STANKUS

V#f* 7 V § ^ V 9 * 3 l H *

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 j Lietuvą įstaigą.
Mūsų atstovybė Lietuvoje:

Audrio* gimęs 1980 m. Abu
tėvai žuvo avarijoje. Berniuką ir
jo sesutę globoja senelis, kuris
gauna nedidelę valdžios pensiją.
Audrius lanko mokyklą, turi
daug pomėgių. Mokykloje gerai
mokosi, ypač mėgsta istoriją,
gamtos mokslus ir anglu kalbą.
Jis yra sveikas ir daug spor
tuoja. Galbūt dėl tragiško
gyvenimo, Audriaus elgesys ir
galvosena nemažai skiriasi nuo
kitų jo amžiaus vaiku.

RE/MAX
REALTORS
(77*) 586-5959
(708)425-7161

_

SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MASINAS, ŠALDYTUVUS,
SLOYMOStSTBIAS.
VTRYKLAS. ORO VČSMTUVUS.
M. Dadcya
Tat 773 siestas:

TĖVO VASARA
Antanina Garmutė
Autorė gyvo k sklandžio pasakojimu sdttumi atskleidžia
pirmojetosknygos dalyje „Amžmųjų didvyrių keliu'', gyvenimus tų žmonių, kurie išėjo ginti savo mylimą kraštą. An
troje dalyje „Už gimtinės slenksčio'' partizanų grupes
„Šilas" apsilankymo įspūdžiai JAV ir Kanadoje. Kiti
aprašymai vaizduoją skaudų Karaliaučiaus srities likimą.
Garmutė tiksliai pristato ir atsklendžia dabarties karčią
Lietuvos gyvenimo tiesą, pasakoja apie jos paties išgyvenimus, rašo apie laisvai vaikščiojančius genocido vykdyto
jus, kurie priešui yra pardavę garbę ir sąžinę. Autorė tiki
ateitimi, naujos kartos žmonėmis, kurie išves tautą iš komurustinės dykynes.
Kaunas („Aušra"), 1996; 288 psl.
Kama su persiuntimu JAV $12.2$
P.S. nhnoif gyventojai dar prideda valstjos mokesčio
8.75% (0.88 et.). Užsakymus siųsti „Draugo" adresu.

NAUJAUSIOS KNYGOS GAUNAMOS
LUTUVOt KOVV UI KAKČIU ISTORIJA I
Lietuvos gyvanloįų trėmimai 1940-1941, 1944-1953
matais sovietinės okupacinės vakttioe dokumentuose.
(PstarsytsslrpspiWyts*ls*«rr«s)Ataakinoasrtre<iaktc)r1us
prof. haba. dr. Amanas Tyla. Makso Uatuvoa istorijos m i l i r l a l l si

Kana su psnjiuntimu JAV $ M JO.
P.S. Mnoia gyventojai dar prideda valstijos mokesčio
8 75% (81.94)

LOTINOS KOVV M KANČIŲ (ŠTORMĄ IV
k jų slopinimas MVD-MGB
1044.1983
* M * | 9 0 i a * N**Qafttf»,
fl*MMM
D. Kuody*.

I

kovotoįųniiriaąulai.
Ir
JAV t

P.8. RanoM 0yv> darprtdada

•

LAIŠKAI
JUOS REMSIME IR
PADĖSIME
Nudžiugau paskaitęs „Drau
ge" 1996 m. gruodžio 24 d., kad
trys JAV Amerikos lietuviai
pulkininkai skiriami į vice
ministrų pareigas Lietuvos
vyriausybėje, Vidaus reikalų ir
Krašto apsaugos ministerijose.
Su pik. A. Garsiu susipažinau
1965 m. Banghoke, su pik. J.
Kronkaičiu 1995 m. Washingtone, o pik. R. Kilikausko, deja,
nepažįstu, bet daug gero esu
apie jį girdėjęs. Taigi visi trys
puikus profesionalai ir geri pat
riotai.
Malonu, kad pagaliau Lietu
voje mūsų patyrę profesionalai,
tautiečiai iž Amerikos, pralaužė
ledus. Jie tikrai duos teigiamą
įnašą į krašto karinių struktūrų
. pagerinimą, žinomąjeigu jiems
tai bus leista padaryti. Netu
rėkime iliuzijų: jų Lietuvoje ne
laukia išskėstomis rankomis.
Jiems bus daromi dideli kliudy
mai, visur trukdys sovietų armi
joje auklėti žmonės. Apie juos
bus skleidžiami neigiami gan
dai ir siuntinėjami skundai (Im
kime pavyzdį Amerikos estą
pulkininką, vėliau generolą
majorą, Aleksą Einselną, jį „išgriaužė" iš kariuomenės vado
pareigų Estijoje.) Ta pati proce
dūra bus užsukta ir mūsų išei
vių tarpe — ne vienas spaudoje
rašys prieš juos, ar tai iš pavy
do, ar vedamas kitokių motyvų.
Tačiau atminkime, kas diri
guos tokius „anti-amerikietiškus" išsipuolimus? Kam jie bus
naudingi? Todėl mes turime
jiems visomis jėgomis pagelbė
ti, padėkime jų sunkioje kovoje
dėl Lietuvos kariuomenės ir
pasienio policijos išlaisvinimo
nuo neigiamų elementų.
Linkiu geriausios kloties
pulkininkams Kronkaičiui,
Garsi ui ir Kilikauskui. Būkite
tikri, Amerikos lietuviai jus
rems ir gelbės, kada tik tokios
pagalbos reikės.
Inž. Vytautas Šliūpas, P.E.
N Budingame, CA

APIE A. GARMUTĖS
IŠPUOLI
Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjungos (LPKTS)
taryba ir konferencija svarstė
Antaninos Garmutės teiginius
jos knygoje „Tėvo vasara"
(245-247 psl.) apie tai, kad jai
buvo skirta per maža pajamų
dalis už knygą „Išėjo broliai" ir
kad LPKTS nusavino jos popie
rių, įvardina kaltus dėl to asme
nis A. ir jo žentą M., kurie pri
sidengia „trečiuoju asmeniu".

Kruopščiai ištyrus, paaiškėjo,
kad A. Garmutei už knygą „Iš
ėjo broliai" teko 40 proc. paja
mų. Tai knygų leidimo prak
tikoje labai nemaža dalis. Kny
gos leidimu rūpinosi, jai primyg
tinai
reikalaujant, įvardintas
Lietuvos policijos akademijos pastatas Baltupių mikrorajone, Vilniuje
trečiuoju asmeniu, A. Garmutės
artimas giminaitis, sesers
o tūkstantis milijardų — bilijo rią slėpė buvusi LDDP vyriau valstybes. Štai jo mintys:
sūnus,
Linas Misevičius. Už
nu. Tai patvirtina „Lietuviu sybė. Gyvename perdėtų laisvių
„Šimtus metų Baltijos šalys
kalbos vadovas" (Skardžius, krašte — JAV, kur rasių ir tau buvo riba tarp Vakarų Europos darbą ir asmenines išlaidas jam
Barzdukas, Laurinaitis), bei tybių mišinys sudaro amerikie kultūros ir Rytų — Rusijos. Sie teko dalis knygų. LPKTS išlai
„Introduction to Modern Li- čių tautą, bet nėra valdžios kraštai buvo nepriklausomi. dos iš dalies taip pat padengtos
thuanian" (Dambriūnas, Kli- išlaikomų tautinių mokyklų. Baltijos valstybės buvo okupuo pajamomis už knygas. Vis tik
mas,JSchmalatieg). Ta pati „lie Laisvai leidžiame steigti tauti tos Antrojo pasaulinio karo išlaidos didesnės už pajamas. Už
A. Garmutės pinigus joks popie
tuviška" skaitvardžių sistema nes ar religines mokyklas, bet metu Sovietų Sąjungos.
rius nepirktas, todėl negalėjo
yra vartojama beveik visuose i š valdžios jos n e g a u n a
Jie parodė didelį pasiprie
Galima
Europos kraštuose: tūkstantis paramos.
Lietuvoje
t a i p šinimą okupantams, kurio metu būti nusavintas.
milijonų Anglijoje yra „mil- įsismagino kitakalbiai, kad ne žuvo daug tautiečių, kurie ne manyti, kad A. ir M. yra tary
liard" (žr. „Ozford Dictionary"), reikalauja įsteigti valdžios norėjo priimti okupacijos jungo. bos pirmininkas Antanas Lukša
ir buvęs tarybos darbuotojas
Prancūzijoje — „milliard", Ita išlaikomą universitetą?
Tuo pačiu visi Baltijos kraštai
Valdas
Mačiukevičius.
lijoje - ..milliardo", Vokietijoje
Toks kitakalbių, ypač lenkų ir visą laiką buvo Vakarų demok
— „Milliarde"; tik Ispanijoje jis rusų, įžūlumas neturi pavyz ratiškos kultūros ir niekad
Taryba įpareigojo Povilą Vayra vadinamas „mil milliones džio. Maskva grasina interven nenorėjo priimti Rytų despo
ranauską ir Rapolą Vasiliauską
(tūkstantis milijonų), o JAV ir cija, o rytinio pasienio sukursty tizmo.
parašyti Garmutei laišką, kad
Kanadoje — „billion".
ti vietiniai gyventojai ieško
Šiuo metu Lietuva rimtai kle ji pati ieškotų išeities dėl neati
Nesant milijonierium, gal ir užtarimo Varšuvoje ir tarptau bena NATO duris ir prašosi pri tinkančių tikrovės knygoje
nėra lengva atsiminti tuos visus tinėse organizacijose.
„Tėvo vasara" teiginių. Laiškas
imti pilnateisiu nariu.
milžiniškus skaičius...
Lietuva jau yra patyrusi tarp
Ką gi Vakarų valstybės jiems buvo apsvarstytas taryboje. I jį
Viktoras Priščepionka tautinių organizacijų tarpinin atsako. Nebijokite Rusijos —jie A. Garmutė neatsakė, nors
Ottawa, Canada kavimą ir priėmusi jų siūlymus, jus neokupuos, kadangi jie yra praėjo jau keli mėnesiai. Todėl
dėl to sostinė Vilnius su trečda kariškai silpni. Kam jums yra A. Garmutės poelgis laikytinas
RŪPESTIS DĖL ŠVIETIMO
liu teritorijos taip ir liko 20 reikalinga HATO?..."
šmeižtu.
MINISTRO PAREIŠKIMŲ
metų okupuota lenkų. Per tą
Čia R. Giedraitis labai taikliai
Tai labai nemalonus konflik
laiką dideliu tempu buvo vietos atsako: „Kadangi NATO 'bijosi'
tas. Lietuvos politinių kalinių ir
(„Drauge", Nr. 2-1997 m. lietuvai lenkinami, ką šiandien tos 'silpnos' Rusijos.
tremtinių sąjungos dažnai pati
sausio 3 d.) Tokiu pavadinimu ir turime.
Šiuo metu Vakarų Europai ria įvairių keistų išpuolių, bet
paskelbtas Lietuvos švietimo ir
Sveikintina, kad JAV LB yra puiki proga priimti lojalias, stengiasi vengti konfrontacijos,
mokslo ministro Zigmo Zinkevi Švietimo taryba pasisakė šiuo entuziastiškas ir talentingas
neaitrinti santykių tarp buvu
čiaus pasisakymas spaudoje su labai opiu klausimu, padėkojo Baltijos valstybes į savo tarpą.
sių likimo brolių ir sesių. Deja,
kėlė Lietuvoje gyvenančias ma ministrui Z. Zinkevičiui už tiesų
Vytautas Šeštokas kartais asmeninės ambicijos nu
žumas. Ministro pareiškimas žodį ir būtinumą lietuvių kalbos
Los Angeles, CA sveria, dėl to nukenčia visų
„Valstiečių laikraščiui" - 1 9 9 6 > įgyvendinimą visose mokyklose.
mūsų siekiamas tikslas. Nepa
A. BRAZAUSKO
m. gruodžio 17 d. supeikė len Užtenka, kad iki šiol buvo lie
deda mūsų siekiams ir A. Gar
NAUJAMETINIS
kiškas mokyklas V i l n i a u s tuvių kalba nustumta į šalį, bet
mutės atveju.
SVEIKINIMAS
krašte.
laikas įgyvendinti teisėtą padė
APffi MILIJARDUS IR
Jis pareiškė: „Atvirai pasaky tį. Suprantame, kad reikalas
A. V a r a p a u s k a s ir
Tai tipiška komunistinė pro
BILIJONUS
siu: visose valstybinėse mo yra labai jautrus, bet neatidėlio paganda ir melas, kur sakoma
R. Vasiliauskas
„Draugo" laiškų skyriuje kyklose turės būti dėstoma val tinas.
LPKTS
tarybos nariai
viena, o daroma visai kas kita.
(1996.12.14) Zononas Prūsas ste stybinė kalba". Dėl tokio
Geras buvo ir „Draugo" vyr. Brazauskas ir LDDP toliau blo
bisi, kodėl lietuviai Amerikoje ministro pareiškimo, ne tik redakcinis tuo k l a u s i m u kuoja Seimo priimamus įsta
vietoje „bilijono" pradėjo varto pradėjo šaukti kitakalbiai, bet pasisakymas („Draugas," Nr. 7 tymus. Kaip žmogus gali kalbėti
PAGALVOKIME, KĄ
ti terminą „milijardas", kurį jis net ir U ž s i e n i o r e i k a l ų - 1997.1.10 d., D. Bindokienė). apie teisingumą, kai jo paskir
DAROME
vadina „nevykusiu, Lietuvoje ministras Algirdas Saudargas Reikia, visiems šaukti, kad nau ti teisėjai i š teismo salės
turbūt iš rusų pasiskolintu, išėjo prieš savo kolegą švietimo joji — dešiniųjų vyriausybė išleidžia banditus? Cituoju
Visiems vyr amžiaus lietu
ir mokslo ministrą Z. Zinkevi žengtų daug drąsesniu žingsniu ištraukas iš A. Brazausko nau
...terminu".
viams,
gyvenantiems Čikagoje
Nesu matematikas, bet dar čių, nors abu yra tos pačios LKD ir panaikintų bolševikų okupa jametinio sveikinimo („Drau
ir
jos
apylinkėje,
žinoma, kad
cinį palikimą.
gerai atsimenu, kad prieška partijos nariai.
gas", 1997 m. sausio 2 d.): lietuvių parapijos Švč. M. Mari
Manau, kad Z. Zinkevičiaus
rinėje Lietuvoje tūkstantis mili
Ar nelaikąs atsisakyti bolše „Mūsų valstybė dar nėra tur jos Gimimo bažnyčia (Marjonų buvo vadinama milijardu, pareiškime pasakyta tiesa, kų- vikinio palikimo ir panaikinti tinga, todėl privalome planuoti
ąuette Park) kiekvienų metų
visas Seimui skirtas privilegijas jos išlaidas taip, kad nei vienas rugsėjo mėn. pirmoje pusėje
(automobilius su vairuotojus, centas nenueitų perniek..."
ruošia Šiluvos Marijos atlaidus,
butus ir kitką). Tegul* Seimo
Tuo tarpu per sieną tonomis užbaigiant iškilminga procesija.
nariai gyvena, kaip visi žmonės be muito įvežamas spiritas. Bra Klebonas kun. J. Kuzinskas
ir jaučia visuomenės pulsą, o ne zausko užsakytas specialus Šiluvos atlaidams atlikti kiek
naudojasi neužtarnautomis pri automobilio numeris valstybei vienais metais į Čikagą išsikvie
vilegijomis.
kainavo 10,000 litų. Dalinamos čia iš Lietuvos kunigą. Šiemet
Antanas J u o d v a l k i s draugams ypatingos valstybinės atlaidų sekmadienio rugsėjo 8 d.
Burbank, IL pensijos, skiriamos premijos (Šiluvos Marijos šventė — Lietu
prokuratūros valdininkams už vos padėkos šventė.) procesijoje
LIETUVIŲ LAIŠKAI
sulaikytą kontrobandą ir t.t.
dalyvavo, netoli 1,000 žmonių.
UŽSIENIO SPAUDOJE
„Norime ir trokštme didelių Tenka apgailėti, kad tą sekma
permainų — pirmiausia, kad iš dienį buvo ruošti du kiti ren
Išeivijos lietuvių laikraščiai guitume iš savo gyvenimo giniai: Lemonto LB gegužinė ir
spausdina savo skaitytojų laiš skriaudas ir abejingumą, kad Šaulių salėje buvo kitas lietuvių
kus. Tai yra gražus pavyzdys. Šį nudžiūtų vargstančių ašaros..." organizacijos renginys.
metodą naudoja ir visi
Išvogtos iš bankų žmonių san
Toliau dar gražiau. Šiemet
amerikietiški laikraščiai bei taupos, dalinami medaliai, be
lapkričio
2 d. (Vėlinių dieną)
žurnalai.
reikalingos valdžios komisarų
Balzeko
muziejaus
didžiojoje sa
Skirtumas toks, kad mūsų kelionės į užsienius nenudžio
lėje vyko Amerikos Lietuvių Ta
lietuvių spaudoje spausdinami vins vargstantiems ašarų.
laiškai pasiekia labai ribota
„Siekiama, kad mūsų myli rybos suvažiavimas. Suvažia
skaitytojų skaičių — tik tuos, mas kraštas būtų apvalytas nuo vimo išvakarėse, penktadienį,
kurie skaito lietuviškus laikraš nusikaltėlių siautėjimo, korup lapkričio 1 d. (Visų Šventų
čius. Todėl mūsų tikslas yra, cijos, įstatymų nesilaikymo..." šventėje ir Vėlinių išvakarėse)
ALTo patalpose vyko suvažia
kad kuo didesnis lietuvių
Ar tikrai to siekiama? Pane
skaičius, kurie laisvai valdo vėžy Brazausko valdžios paskir vimo atstovų ir svečių susipa
anglų kalbą raštu, siųstų savo ti policijos viršininkai ir proku žinimo vakaras.
laiškus Lietuvos reikalu į Ame ratūra eina kartu su mafija ir
Čia prisiminkime, vyresnieji,
rikos milijoninių tiražų laikraš peršautus banditus, užuot užda kaip Lietuvoje tomis Visų
čius.
riusi į kalėjimą, išleidžia iš li Šventųjų ir Vėlinių dienomis
Neseniai teko skaityti dien goninės, net neapklaustus! Ko buvo pagerbiami žuvusieji už
raštyje „Los Angeles Times" dr. dėl „Draugas" spausdina be jo tėvynės laisvę kariai Kaune,
Rolando Giedraičio iš Los kių komentarų šią komunistine kituose miestuose ir bažnytkai
Angeles laišką apie NATO ir propagandą?
miuose, o taip pat visi mirusie
'
Wl *
. . .
i
Baltijos
valstybes. Jis tiksliai ir
i Vilniuj* 1996 m. rudenį.
ji.
Čikagoje ALTo suvažiavimo
Alfa
Mykolėnas
įeievuujoa i
teisingai aprašo apie Baltijos
Nuotr Alato
Beverly Shores. IN pabaigai Vėlinių dienos vakare
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suruošta iškilminga vakarienė yra reti. Z. Prūso „Naujų darbų
su muzikos ir dainų programa... galimybės Lietuvoje" yra vienas
Pagalvokime, ar iš viso tiko iš jų. Reikia tikėtis, kad šis
tomis dienomis ruošti iškil straipsnis pasieks sumanesnius
mingą suvažiavimą? Reikėtų naujos valdžios pareigūnus.
Arvydas Matonis
ruošėjams gerbti katalikiškus
Wilbraham, MA
lietuvių daugumos papročius ir
jausmus.
J u o z a s Graužinis
Kun. Remigijus Katilius at
Chicago, IL
leistas iš Kauno arkikatedros
bazilikos vikaro pareigų ir pa
RIMTAS PATARIMAS
skirtas Skaistgirio bei Juodei
kių parapijų administratoriumi.
Rimti ekonominiai patarimai
D V E J Ų M E T Ų MIRTIES S U K A K T I S

A.tA.
SALOMĖJA ENDRIJONIENĖ
Minint mūsų mylimos Žmonos, Motinos ir Močiutės,
kurios netekome 1995 m. sausio mėn. 20 d., mirties sukaktį,
šv. Mišios ui velionę bus aukojamos š.m. sausio 19 d. 10 vai.
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus ta dieną prisi
minti velionę Salomėją savo maldoje.
Nuliūdę: vyras, vaikai ir anūkai.

Mielai ir Brangiai
MARIAI RUDIENEI,
Jos mylimai Sesutei

A.tA.
ONAI PAUKŠTIENEI
persikėlus Amžinybėn, nuoširdžiausią užuojautą
reiškiame ir jungiamės Jos giliame liūdesy.
BIRUTĖ
JANINA
MARIJA
MARIJA
STASĖ

IR JUOZAS
BRIEDŽIAI
JAKŠEVIČIENĖ
MARKUUENĖ
REMIENĖ
SEMĖNIENĖ

MARIJAI KONČIENEI
STRASEVIČIŪTEI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojaut dukroms BIRU
TEI, VIRGINIJAI, DANUTEI, DALIAI, sūnui
ALVYDUI, jų šeimoms, artimiesiems ir kartu
liūdime.
*
Ona ir Jonas
Vengriai

A.tA.
ADELEI PODERIENEI
mirus, kun. ALFONSUI BABONUL, Šv. Antano lietu
vių parapijos klebonui Detroite, reiškiame užuojautą
ir kartu liūdime.
Šv. Antano lietuvių parapijos
ir vadovas

choras

Detroit, MI

A.tA.
AURELIJAI PAUKŠTELIENEI
mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą vyrui VY
TAUTUI, dukroms VITAI, LINAI, TINAI, tėvui
JARUI ir kartu liūdime.
Stasys ir Onutė

Daugėlos

Santa Monica, California

Brangios Motinos

A.tA.
MARTOS GEČIENĖS
netekus, mielai narei ZELMAI NOREIKIENEI ir
šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia
Vilniaus Krašto lietuvių
sąjungos
Čikagos skyriaus valdyba ir nariai

A.tA.
JUSTINUI STASIŪNAIČIUI
iškeliavus pas Viešpatį, jo dukrą MARIJĄ, žentą ROGER VVILLAS ir vaikaičius nuoširdžiai užjaučiame
ir drauge liūdime.
Valerija
Žadeikienė
Daiva, Daivutė ir Vaidas

Pauliai
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
39 VAKARIENĖ IR NUEITAS
KELIAS JAUNIMO CENTRE
šalta žiemužė sukaustė ledus, ir muzikei Daliai Gedvilienei už
bet ne Jaunimo centro rėmėjus, programos atlikimą. Ji paruošė
Ar šilta, ar šalta, Jaunimo cen jaunuosius lituanistinės mokyk
tras ruošia vakariene, prasi los mokinius dainoms. Pagarba
dedant žiemos šalčiams, kol dar ir padėka JC moterų pagalbi
„neužšalo" keliai į šia didingą niam vienetui. Jos ruošia vaka
lietuvybės tvirtovę. Tai 39-toji rones, kepa skanius blynus, ap
vakarienė, įvykusi gruodžio 8 tarnauja krautuvėlę ir daro
d., kad sukauptų daugiau lėšų viską, ko paprašo direktorius.
šio mokslo židinio išlaikymui. Šiam klubui vadovauja Anelė
Susirinkus gausiems rėmė Pocienė. Reikia atsiminti, kad
jams, mecenatams, administra pirmykščiai darbuotojai ir patys
cijos sekretorė Dana Mikužienė pastatai eina senyn, reikalauja
pasveikino visus susirinkusius atsinaujinimo. Laimėjimai
tarybos ir valdybos vardu, praėjo sėkmingai, nes daug darpadėkojo, jog neklauso gandų bo įdėjo Algis Čepėnas ir jo
apie šių pastatų pražūtį, bet padėjėjai. Labai daug dirba
savo dalyvavimu parodė, kad šie Skirmantė Miglinienė, pri
namai yra labai reikalingi lietu imdama klientų paskambiniviams.
mus, prižiūrėdama darbus. Ką
Palaiminimui susirinku darytume be Tomo Miglino ar
šiųjų ir paruostų valgių pakvie Jono Paronio? — pabrėžė Zig
tė kun. Juozą Vaišnį, SJ. Jis mas Mikužis. Tomas su padė
prašė Aukščiausiojo būti atlai jėjais sutvarkė šildymo sistemą,
džiu tiems, kurie linki šiems na o Jonas — šių namų „angelas",
mams blogio, dėkojo Kūrėjui, nes be jo patarimų ir įdėto
kad teikia stiprybės šių pasta neapskaičiuojamo skaičiaus va
tų darbuotojams ir prašė, kad landų būtų neįmanoma išsi
toliau laimintų dirbančius laikyti be didesnių išlaidų.
Dievo ir žmonių gerovei.
Be šių asmenų į JC priežiūrą
Užsibaigus indų ir šakučių yra įsijungęs A. Paužuolis, V.
„muzikai", prieita prie toli- Lesniauskas, Algis Žičius, A.
mesnės programos vykdymo, Ramanauskienė, Marytė Utz, S.
kuriai vadovavo Dana Miku Plenienė, Dana Mikužienė, P.
žienė, pristatydama kalbėtojus Blekys ir dar daug kitų, ski
Vaclovas Momkus (tarybos riančių savo laiką Jaunimo cen
pirmininkas), užtikrino, kad trui.
Jaunimo centras liks jaunas, Z. Mikužis dėkojo Plenienei už
nes čia dar veikia Lituanistinė išplatinimą 12 stalų vakarienei,
mokykla, Pedagoginis insti A. Ramanauskienei, Marytei
tutas ir skautų jaunimas. Be Utz, Valavičiams, Vytautui Dijaunų sielų patalpomis naudo- jokui, Jaunimo centro moterų
jasi Lituanistikos tyrimų ir stu- klubui už pasidarbavimą, kad
dijų centras, vadovaujamas prof. šis pokylis praeitų kuo geriau
dr. Jono Račkausko. Dr. An siai.
tanas Razma, praleidęs nemažą Galima pasidžiaugti, kad jau
laiko bendraudamas su šiais nuo rudens verda darbas ir
namais, pasidžiaugė, kad gali renginiai. Jau turėtos net
įteikti 5,000 dolerių čekį, keturios meno parodos, ateiLietuvių fondo vardu. Jis tininkai suruošė paskaitų sapabrėžė, kad Lietuvių fondas vaitgalį ir turėjo Kūčias,
rėmė ir rems Jaunimo centro Turėjome „Girių aido" — partiveiklą, kadangi jis „išaugino" zanų-tremtinių koncertą, nuoir dar užaugins lietuvybės stabiai fortepijonu skambino
išlaikymui darbuotojų. Be Mūza Rubackytė ir vyko „Drau
Lietuvių fondo Jaunimo centrą go" renginiai, sutraukę daug
aukomis parėmė daug kitų or- lankytojų. Reikia pabrėžti, kad
ganizacijų ir asmenų, kurie bus Jaunimo centro salė ir scena yra
paminėti atskirai.
geriausios Čikagoje. Šalia
Pasaulio Lietuvių Bend- paminėtų renginių, „Laiškai
rubmenės pirmininkas, Bronius lietuviams" turėjo vakarienę ir
Nainys pastebėjo, kad, nors premijų įteikimą konkurso
Lietuva yra laisva ir nepri- laimėtojams,
klausoma, o nauji Seimo rinki- Dėkingi esame ir Operos
mai žada atgimimą Lietuvoje, chorui, besiruošiančiam naujai
Jaunimo centro reikšmė nesu- pavasarinei operai, ir naujai
mažėjo ir šie rūmai bus dar ii- atvykusiems lietuviams už
gai reikalingi lietuvybės plėto- rengimą šeštadieninių linksjimui Čikagoje bei apylinkėse, mavakarių. Džiugu, kad naujiePalinkėjo sėkmės toliau versti ji imigrantai buriasi į šias
lietuvišką vaga ir nekreipti patalpas ir tuo prisideda prie jų
dėmesio j pesimistų pranašavi- išlaikymo,
mus.
Pradėjome pasisvečiavimą
Žmonijoje yra paslėptas noras Jaunimo centre sekmadieniais
rizikuoti ir ką nors laimėti, tuojau po 10 vai., šv. Mišių,
todėl buvo prieita prie pinigų Vyresnio amžiaus asmenims
paskirstymo iš laimėjimams yra lengviau atvykti dienos
sukauptų „aruodų". Jį pra- metu, negu penktadienio vakavedė Albina Ramanauskienė, rais. Sekmadieniais yra rodoEsant daug norinčių laimėti mos vaizdajuostės arba
buvo pakviesti salėje esantys pakviečiami pranešėjai atvykę
asmenys, kad ištrauktų laimin- iš Lietuvos pasidalinti naujogujų pavardes. Laimė aplankė vėmis Tėvynėje. Šių namų diDalią Trakienę, J. Migliną, rektorius, išvardinęs įvykusius
Brighton Parko Lietuvių Bend ir vykstančius renginius bei
ruomene, M. Biskį ir K. Račiū ateinančią veiklą, pasakė, kad
ną.
jau ruošiasi 40 metų jubiliejui,
Zigmas Mikužis, šio centro kuris įvyks 1907 metais ir
direktorius, praleidęs daug savo kvietė visus lietuvius jungtis
jaunystes dienu, lankydamas Ii aukomis. kad Jaunimo centro
tuanistine mokykla ir daly kultūrinė veikla nesumažėtų,
vaudamas skautų veikloje, bet išsilaikytų ir ateinančioms
dykojo gausiai susirinkusiems kartoms.
svečiams, rėmėjams ir organi
Ant. Paužuolis
zacijų atstovams, atnešusiems
savo „sielos" ir meiles šiam VALDAS ADAMKUS ISTORIJOS BŪRELIO
centrui. Dėkojo muzikui M Motekaičiui už grojimą, o solistams „GELEŽINIS VILKAS"
SVEČIAS
Margaritai bei Vaclovui Momkams už giedojimą koplyčioje šv.
Mism metu. Ačiū ir kun. Juozui Maironio lituanistinės mo
Vaišniui, SJ, už aukotas šv. Mi- kyklos istorijos būrelis „Gešias Ypatinga padėka priklauso l e t i n i » *»**•" renkasi kar

Pernai Čikagoje ir apylin
kėse pradėti keisti telefonų
priešnumeriai (area codes).
Pakeistas į 773 (vietoj 312) ir
daugumai Čikagos, bet dar kurį
laiką duota žmonėms „apsipras
ti" ir įsisąmoninti naują nume
rių kombinaciją. Tačiau nuo
šeštadienio, sausio 11 d., tele
fono numeriai, išspausti su 312
priešnumeriu, nebus automa
tiškai perjungiami, o reikės bū
tinai vartoti 773. Malonėkite tai
įsidėmėti ir pakeiskite Čikagoje
esančių asmenų, kuriems skam
binate, priešnumerį į 773.

Ses. Daiva Kuzmickaitė iš
Lietuvos, dabar studijuojanti
Amerikoje, skaitys paskaitą,
minint Pal. arkiv. Jurgio Matu
laičio 70-ties mirties metines.
10:30 vai. r. bus aukojamos šv.
Mišios Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje, po jų
parapijos salėje vyks paskaita,
vaišės ir pabendravimas. Čika
gos ir apylinkių Nekalto Prasi
dėjimo M. Marijos seserų rė
mėjai maloniai prašo visuome
nę gausiai dalyvauti.
„JAV lietuviai" - biogra
finis vardynas, leidžiamas
Mokslo ir Enciklopedijų lei
dyklos Vilniuje, talkinin
kaujant Lituanistikos tyrimo ir
studijų centrui Čikagoje, bus
dvitomis veikalas ir jau bai
giamas redaguoti. Pirmojo tomo
laukiama pasirodant apie ba
landžio mėnesį. •
Tėvai Pranciškonai, Brooklyn, NY, gavę „Draugo" kalen
dorių, atsiuntė 100 dol. auką.
Esame jiems nuoširdžiai
dėkingi.

Apie 250 studentų mokėsi
lietuviškoje Freiburgo Meno ir
amatų mokykloje Vokietijoje
Istorijos būrelio, veikiančio Maironio mokykloje Lemonte, „Geležinis vilkas" nariai, susitikę su
1946-1950 metais. Daugelis jų
Valdu Adamkum pernai gruodžio 7 d.
. vėliau persikėlė i Jungtines
tą per mėnesį. Paskutiniojo dabar jo imtis per vėlu, nes tai
Dėmesio tėvams, kurių jau Valstijas, Kanadą, Australiją ir
1996 metų susirinkimo svečias sukiršintų žmones.
nimas šį pavasarį baigia aukš tapo lietuvių išeivijos dailės
buvo Valdas Adamkus, kurį į
Susitikimo pabaigai buvo tesniąsias mokyklas — kaip ir branduoliu. Sekmadienį, sausio
susitikimą su moksleiviais pateiktas klausimas apie Lietu
26 d., 2 vai. po pietų Balzeko
pakvietė būrelio vadovė, is vos įstojimą į NATO. Svečio ankstesniais metais, bus rengia Lietuvių kultūros muziejuje
mas
abiturientų
supažindinimo
torijos mokytoja Gražina Stu- nuomone, NATO yra reikalin
Čikagoje įvyks iškilmingas
ronienė. Pasidžiaugęs proga ga, kaip moralinė apsauga. Bet su lietuviška visuomene poky mokyklos dailininkų parodos
lis.
Visi
suinteresuotieji
šia
gra
būti jaunimo tarpe, svečias ekonominiu požiūriu — nenau
atidarymas. Visi kviečiami.
papasakojo apie savo kelionę-ir dinga, nes Lietuvos ekonomika žia tradicija tėvai prašomi at
vykti
į
susirinkimą
sausio
18
d.
veiklą Lietuvoje rinkimų į merdi. įstojus į NATO, reikės
— kur ir kada — informacijos
Seimą išvakarėse.
daug pastangų ir lėšų, pa teikiamos telefonu 708-594Šešeri laisvės metai — trum ruošiant Lietuvos kariuomenę 0400.
pas laikotarpis krašto gyve pagal NATO standartus. Antra
x Amerikos lietuviai per
x Amerikje yra daug gerų
nime. Per tuos metus pasikeitė vertus, Jugoslavijos pavyzdys
Lietuvos Vyčių Vidurio
ne viena vyriausybė. Žmonės parodė, kad užpuolimo atveju Amerikos metinis pokylis, lietuvių, kurie globoja Lietuvos „Lietuvos Našlaičių globos"
nusivylė politikais, buvusiais NATO visų pirma pasiųstų pavadintas „Lietuvos prisimi našlaičius. Per „Lietuvos komitetą globoja netoli 600
valdžioje, korupcija, neaiškia taikos dalinius, kurie įvykiuose nimai" vyks Martiniųue salėje Našlaičių globos" komitetą yra našlaičių Lietuvoje. Pratęsdami
globojama netoli 600 vaikų. globą sekantiems metams at
stebėtojų
ateitimi, tapo pasyvūs. Svečias dalyvauja tik
vasario 2 d., 4:30 vai. p.p. Puo Pratęsdami globą sekantiems siuntė po $150, metinį našlaičio
vaidmeny.
Todėl
V.
Adamkus
atkreipė dėmesį, kad dabar gy
tos metu, kaip jau įprasta daug
vuoja tarsi dvi Lietuvos. Tai norėtų matyti Lietuvą jun metu, bus specialiu žymeniu pa metams atsiuntė po $150 — me globos mokestį, sekantys
tinį našlaičio globos mokestį: asmenys: Arūnas Gasparaitis,
didžiųjų miestų Lietuva, su giantis į Šiaurės bloką.
gerbtas Čikagos Lietuvių mo
prekių, informacijos gausa bei
Tuo šis įdomus ir naudingas terų klubas. Bus taip pat pro Albertas ir Irena Kereliai, Elmvvood Park, IL, Stasys
kultūriniu gyvenimu, artimu susitikimas su- gerb. Valdu grama ir proga pašokti, malo Palos Park IL, Donatas ir Kiršinąs, East Chicago, D4, SuVakarams; ir kaimo Lietuva, Adamkum baigėsi, palikdamas niai praleisti laiką gražioje, Loreta Kavaliūnai, Carol san M. Barzda, Cambridge
kur visų pirma trūksta ryšių ir mums minčių apie tolimą, bet bičiuliškoje aplinkoje. Rezer Stream IL, Antanas ir Julia OH, A. Rulis, Orinda CA, dr.
informacijos, kur didžiules brangų kraštą —; atsispyrusį il vacijas jau priima Terri Strolia Janoniai, Sunny Hills FL, Julius ir Lydia Ringai, Palos
Leonardas ir Cheryl L. Bugy Heights IL, Ms. Ann Marie
nelaimes ir neviltį sėja okupa gai okupacijai, sunkiai iškovo tel. 708-687-1430.
Dowiagiac MI, Viktoras ir Smith, West Chester PA,
cijos laikų padarinys — alko jusį nepriklausomybę, klystantį
Genovaitė
Kristina Nakai, Falls Church Albertas ir
holis. V. Adamkaus tikslas ir vėl atsitiesiantį, ir su nauja
Lietuviai remia savo para VA, dr. Benjaminas Kvietys, Čižauskai Washington DC,
Lietuvoje buvo bendrauti, viltim žvelgianti į ateitį.
piją ir vertina jos darbą — tokią
kalbėtis su žmonėmis provinci
Rūta Končienė išvadą galima susidaryti iš Švč. Livonia MI, Jurgis ir Teresė Aloyzas ir Ramutė Aidžiai,
joje ir kaimuose, bandant juos
lietuvių kalbos mokytoja M. Marijos Gimimo parapijos Alenskai, Lemont, IL, Rita Bethesda MD, Dr. Edmundas
Bureika, Washington DC, ir Aldona Drukteniai, South
įtikinti, kad, norint pakeisti
biuletenyje
paskelbtų
kalėdinių
Jonas Jasin, Philadelphia PA, Pasadena FL, Alfredas ir
gyvenimą, reikia dalyvauti
aukų
surinkta
23,652
dol.
Tai
Naujasis
Švč.
M.
Marijos
Janina Poškus, Oak Lawn IL, Joyce Baran, Stratford CT, dr.
rinkimuose ir balsuoti prieš ko
akivaizdus
įrodymas,
kad
Mar
Gimimo
parapijos
administraRita Raminta Jelionis, Chi- Henry Gailiūnas, Athol MA,
munistus, pasirenkant deši
torius-klebonas kun. Mykolas ąuette Parko apylinkės ir kitų cago IL, Leokadija ir Stasys Dalia ir Rimantas Bitėnai
niųjų kandidatus.
Yakaitis, pirmą kartą su parapi vietovių lietuviams, kurie šiai
Po svečio pasisakymo būrelio jiečiais supažindintas Trijų parapijai priklauso, svarbi jos Pačkauskai, Union Pier MI. Bronxville NY. Lietuvos naš
nariai pateikė jam klausimų. Karalių šventėje, sausio 12 ateitis ir lietuviškas išlikimas. Lietuvos našlaičių vardu dėko laičių vardu dėkojame už pra
Moksleiviai domėjosi, kaip jie dienos parapijos biuletenyje taip Tai taip pat įrodymas, kad jame visiems už pratęsimą glo tęsimą paramos kitiems me
patys galėtų padėti Lietuvai. V. rašo: „...Buvo labai malonu žiū naujasis administratorius kun. bos kitiems metams. „Lietuvos tams! „Lietuvos Našlaičių
Adamkus pasiūlė surasti gali rėti į visų veidus, kai skaičiau Mykolas Yakaitis sutiktas su Našlaičių globos" komitetas, globos" komitetas.
(sk)
mybių susisiekti ir bendrauti su savo žodį. Noriu atsiprašyti už entuziazmu ir pozityviais jaus 2711 W. 71 St., Cbicago, IL
00829.
bendraamžiais kaimo mokyk neteisingą tarima> kai kalbėjau mais.
x „Kur bėga Šešupė" vaiz
(sk) dajuostė — Lietuvos vaizdai.
lose, ypač Rytų Lietuvos mo per lietuviškas Mišias. Užtruks
kyklose, kuriose yra sunkios laiko patobulinti mano lietuvių
Pradedant Vilniuje ir keliaujant
x
Kultūros
žurnalo
„Naujo
M arquette Parko Lietuvių
sąlygos mokytis lietuvių kalbai. kalbą. Noriu užtikrinti, kad esu namų savininkų susirinkimas jo židinio - Aidų" leidėjai po Lietuvą iki Palangos, vaizdai
I klausimą, ar planuoja būti pasiryžęs savo gyvenimą šaukiamas sausio 17 d., penk kviečia savo prenumeratorius, palydimi pritaikyta muzika,
kandidatu į Lietuvos prezidento pašvęsti šios parapijos gerovei. tadienį, 6:30 vai. vak., Švč. M. gyvenančius už Lietuvos sienų, dainomis ir giesmėmis. Su per
pareigas, svečias atsakė, kad iki Mums visiems užtruks, kol pri Marijos Gimimo parapijos mo atnaujinti prenumeratą 1997 siuntimu $39.95. Užsakymus
prezidento rinkimų dar yra prasime prie to, kad man reikės kyklos salėje, 6820 S. Washte- metams. Taip pat ir užsipre siųsti. A. Plėnys, 3701 W. 85
laiko. Jis galbūt dalyvautų, jei darbu tarp dviejų »parapijų naw. Valdyba praneša, kad An numeruoti žurnalą tuos, kurie Place, Chicago, IL S0629.
matytų, kad kito kelio nėra. Da dalintis, bet su Dievo ir jūsų tanas Paužuolis iš savo pareigų jo dar negauna. „Naujasis židi
(sk)
bartinis prezidentas A. Bra parama viską atliksime... Per valdyboje atsistatydino. Lie nys-Aidai" yra Amerikoje leis
zauskas per ketverius metus ateinančias savaites ieškosiu tuvių spaudai bei radijui to žurnalo „Aidai" tęsinys. Jį
x Bernardeta ir Anthony
neįrodė, kad gali gerai admi žmonių, kurie padėtų daugiau korespondentė dabar yra Rasa dabar Vilniuje leidžia katalikų
Bolinsky, Frachville, PA,
nistruoti kraštą, bet turi išmokti apie mūsų parapijos Januškevičienė, kuri šiuo metu intelektualų sambūris jau sep
globoja Lietuvoje 5 našlaičius,
pritarimą kaimo žmonių tarpe. bendruomenę. Prašau pagalvo perka namą Marąuette Parko tyneri metai. Žurnalas pasižymi
pratęsdami globą, sekantiems
Tuo tarpu, vadovaujant V. ti apie asmenišką įsipareigoji apylinkėje (jos dukrelė lanko giliais krikščioniškos pasaulė
metams atsiuntė $750. Dėko
Landsbergiui ir G. Vagnoriui, mą parapijai. Jei turite kiek lai Švč. M. Marijos Gimimo parapi žiūros straipsniais, literatūrine
jame! „Lietuvos Našlaičių glo
buvo padaryta klaidų, ypač ko ir talentų, gal norėtumėte jos antrąjį skyrių). Taip pat kūryba, išsamia visuomeni
bos" komitetas.
žemes ūkio pertvarkyme. Todėl prisidėti prie parapijos darbų... norima pabrėžti ankstyvesnius ne politine informacija. Tai
(sk)
V. Adamkus mato galimybę Mano pirmasis uždavinys sudary pranešimus, kad „Neighbor- aukščiausio lygio katalikiškas
dalyvauti rinkimuose kaip ti mokyklos tarybą. Aš tikiu, kad hood Housing Services" pro žurnalas- tėvynėje, kuriuo
x A.a. Algi Pačkauską pa
nepriklausomas kandidatas ir mokykla yra ypač svarbi visos grama padeda neseniai atvyku turėtų susidomėti ir užsienio gerbdama, Bronė Bulkienė pa
kaip atsvara būsimam komunis parapijos dalis ir reikšmingai siems iš Lietuvos mūsų tautie lietuvių šviesuomenė. Žurnalas aukojo $20, kuriuos motina Leo
tų atstovui.
visiems parapijos bendruo čiams lengvomis sąlygomis, su mėnesinis, didelio formato, 100 kadija Pačkauskienė paskyrė
Buvo pateiktas klausimas ir menės nariams, net tiems, kurie mažu įmokėjimu įsigyti namą psl. Metinė prenumerata $44. Lietuvos našlaičiams. Reiškia
apie Lietuvos mafiją. Svečio jau neturi vaikų mokykloje, ir Marąuette Parko apylinkėje. Su Siunčiamas oro paštu. Leng me užuojautą ir dėkojame už
nuomone, ji yra labai pavojinga jiems turi būti atstovaujama šia programa kooperuoja Mar viausia žurnalą užsiprenume auką! „Lietuvos Našlaičių
ir skurdina valstybę. Didelė jos parapijos mokyklos taryboje. ąuette National Bank, Standard ruoti, siunčiant minėtą sumą komitetas.
dalis — svetimtaučiai, iš Rusi Visų nuomonės bus reikalin Federal, LaSalle ir daugiau šiuo adresu: Rev. Leonardas An(sk)
jos atvykę kriminalistai. Lietu gos". Šie klebono Yakaičio žo bankų, dirbdami kartu su driekus, O.F.M., Franciscan
vos milijonieriai turi vienokių džiai veiksmingiausiai išblaško „Southwest Home Eąuity Com- Monastery, Kennebunkport,
x Geriausią 1995 m. poezi
ar kitokių ryšių su mafija, todėl gandus, kad Švč. M. Marijos mission" ir jos vykdomąja direk Maine 04046.
jos
knygą „Sauja medaus",
naujo Seimo uždavinys — imtis Gimimo parapijos pradžios tore Helen Juozapavičius. Ar
(sk)
autorius
Julius Keleras, premi
rimtų priemonių mafijos suvar mokyklą kažkas rengiasi timai su minėtomis įstaigomis
juotą
Lietuvių
Rašytojų drau
žymui ir kovai su ja.
uždaryti. Tikėkime, kad parapi dirba ir Marąuette Parko Lietu
x TRASSPAK
praneša: gijos, galima įsigyti „Darbinin
Ar galima pasitikėti buvusiais jiečiai uoliai prisidės prie nau vių namų savininkų sąjunga.
„Visoje Lietuvoje žinoma kaip ko" redakcijoje: Darbininkas,
komunistais, šiuo metu esan jojo klebono darbų, jį rems
stebuklinga vieta yra Šiluva. 341 Highland Blvd., BrookL i p n i ū n o - S t u l g i n s k i o Stebuklingoje vietoje kur 16
čiais įvairiose partijose? At idėjomis ir konkrečiais būdais.
moksleivių ateitininkų kuo amžiuje pasirodė Švč. Mergelė, lyn, N.Y. 11207, tel. 718sakydamas į šį klausimą V.
827-1352. Kaina su persiuntimu
Adamkus priminė, kad per 50
Lietuvių Teniso klubo pos susirinkimas penktadienį, pastatyta koplyčia. Jos viduryje $12.
okupacijos metų pasikeitė dvi „round robin" varžybos šeš sausio 17 d., 7 vai. vak vyks pas yra tas akmuo ant kurio Mari
(sk)
kartos, todėl visų vienodai ver tadienį, vasario 1 d., 7 vai. vak. Viktutę Sušinskaitę, 13140 ja apsireiškė. Ant to akmens
tinti negalime. Turime atsi vyks Oakbrook Raquet Club. Moorfield Ct., Lemont, IL. Tel. pastatytas bažnyčios altorius.
ARAS ROOFING
žvelgti į tai, ar žmogus savo dar Dėl informacijų ir registracijos 630-257-7114. Kviečiami visi Pinigai, siuntiniai ir ko
A t v / ' M s K ioi.)
bu nekenkė Lietuvai ir jos žmo kreiptis į Paulių Ragą (708) nuo 8-to iki 12-to skyrių moks mercinės siuntos į Lietuvą.
[ >f>nrji.imf^ ir t ( i ' . n m o
nėms, ar nėra susitepęs Lietu 531 9522 arba Joną Variakojį, leiviai. Prašoma atsivežti savo Maisto siuntiniai. TRANSv . s , • / , • • , <. t r, r 11 j *,
vos krauju. Desovietizacijos pro (847) 549-8849. Susitikimai mėgiamiausią muzikos kūrinį PAK, 4545 W. 63 St* Chicago,
T..i
•• I H ,•>••> ' . i ' M,
cesas nebuvo pradėtas. Lietuvai numatomi ir kovo 1 d. bei balan (dainą, melodiją, simfoniją ar IL $0829, tel. 773-838-1050.
. U i . • ! ( , . , - 1 ! ;><-. '
.
kt.). Visi laukiami.
atgavus nepriklausomybę, bet džio 5 d.
(sk)

Skelbimai

