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JAV prezidentas paskelbė
savo planus ir paneigė kritiką

Karaliaučiaus sritis — ketvirtoji
Baltijos respublika
Karaliaučius, guodžio 8 d.
(BNS) — Karaliaučiaus sritis
po Estijos, Latvijos ir Lietuvos
yra ketvirtoji Baltijos respu
blika. Nors tai neįforminta tei
siškai, faktiškai yra taip,
mano Lietuvos Seimo pirmi
ninko pavaduotojas, Centro
partijos vadovas Romualdas
Ozolas.
Viešėdamas
Karaliaučiuje
interviu jis teigė, kad nors
Karaliaučiaus srityje gyvena
daugiausia nerusai, „tai jau
ne Rusija". Pasak jo, šio regio
no ateitį turi lemti čia gyve
nantys žmonės drauge su Ru
sija ir gretimomis valsty
bėmis.
„Kas nori toliau vesti Rusi
jos politiką dėl Kaliningrado
(Karaliaučiaus — red.) srities
į aklavietę, tas ir toliau gali
teigti, kad Kaliningrado sritis
— neatimama Rusijos dalis,
sakė jis. „Jeigu įmanomas
Maskvos politinis sprendimas,
kad Kaliningrado sritis turi
savo politinį likimą, atsi
žvelgiant į vietos žmonių ben
drijos suverenumą, tuomet,
manau, ketvirtoji Baltijos re
spublika galėtų atsirasti Euro
pos susitarimo pagrindu", pa
sakė R. Ozolas.
Lietuvos politikų, visuome
nės ir kultūros veikėjų teigi
mus, kad Karaliaučiaus sritis
turi tapti Lietuvos dalimi, R.
Ozolas pavadino bergždžiais.

Jo nuomone, negalima igno
ruoti regiono gyventojų valios.
„Lietuva nebus priimta į
NATO, kol Kaliningrado sritis
nebus demilitarizuota", pa
reiškė R. Ozolas. Jis mano, jog
būtent šis Rusijos buvimas
prie Baltijos trukdo užmegzti
santykius su NATO.
Pasak jo, „klausimas dėl
tranzito iš Maskvos į Kalinin
gradą ir atgal egzistuoja. Jo
niekas nekelia, ir tai gerai.
Bet NATO papildomos proble
mos nereikalingos".
Drauge R. Ozolas mano, kad
Rusija dėl ekonominių prie
žasčių nesugeba išlaikyti savo
karinės grupuotės Karaliau
čiaus srityje. Politiniu požiū
riu, sako jis, jai taip pat ne
naudinga turėti čia kareivių,
kurie likę šiame regione tik iš
posovietinės inercijos.

New Yorkas. gruodžio 7 d.
(Reuters-BN'S) — JAV prezi
dentas Bill Clinton, duodamas
interviu laikraščiui „Xew
York Times", atmetė, pasak jo,
„betikslę ir nekonkrečią" jo
antros kadencijos kritiką.
„Aš negaliu į ją atsakyti.
Tikrai nežinau, kodėl taip yra.
Tačiau galiu pasakyti, kad pa
sistengsiu padaryti viską, ką
įmanoma, kad kritikams atsi
vertų akys", sakė jis.
B. Clinton apžvelgė savo ki
tų 3 metų darbotvarkę, api
mančią švietimo ir sveikatos
apsaugos, rasinių santykių ir
užsienio politikos klausimus.
Jis paneigė, kad prezidentau
damas antrąją kadenciją atito
lo nuo reikalų ir jaučiasi išsi
blaškęs.
„Esu nė kiek nemažiau už
siėmęs kaip ir anksčiau", duo
damas interviu Ovaliajame
kabinete, sakė prezidentas.
Paklaustas, kodėl keli žmo
nės teigė, kad Baltieji Rūmai
pristigo veržlumo siekti tikslo,
B. Clinton, gūžtelėjęs pečiais,
atsakė: „Neturiu supratimo".
Jis išvardijo keletą šiais
metais baigtų darbų, tarp jų

Stokholme paskelbtą Rusi
jos prezidento Boris Jelcin
Baltijos iniciatyvą jis pavadi
no „europietiškos šalies žings
niu" ir paragino „ta pačia dva
sia svarstyti tolesnį Kalinin
Kad ir verda įtempta rinkiminė kova dei teisės bati naujuoju prezidentu, kad daugumos gyventojų materialinė
grado srities likimą".
pa dėtis yra nepavydėtina, kad ir prekių kainos „šoka pasiutpolkę", — Lietuva ruošiasi šventėms...
Tačiau Lietuvos vyriausybės
Nuotr: Gruodžio 8 dieną iš Valakupių girininkijos j Vilnių buvo atvežta ir Rotušės aikštėje pastatyta pagrin
politiką Karaliaučiaus srities dinė sostines Kalėdų eglutė, kurios aukštis — daugiau kaip šešiolika metrų.
(Elta)
atžvilgiu R. Ozolas pavadino
netinkama.
pagyrė dėl konkretumo. Ta
„Mes turime pasakyti vieni
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfax, rTAR-TASS, BelaPAN,
čiau tuojau pat pridūrė, kad
kitiems viską, kaip yra. Nuo
RIA ir ELTA žinių agentūrų pranešimas)
,
nors kaip vienas pagrindinių
to priešais netapsime" paKyoto. JAV viceprezidento Al Gore kalba Japonijos Kyoto
Vilnius, gruodžio 8 d. vietą, reiškia, jog kanidatas uždavinių yra nurodytas sie
reiškė jis.
saloje
vykstančioje Jungtinių Tautų konferencijoje dėl pasauli
(BNS) — Krikščionių demo šios srities nelaiko priorite kis 20 proc. sumažinti mo
nio
klimato
atšilimo susilaukė abiejų pusių kritikos, kaip per
kratų frakcija kandidatus į tine.
kesčius, tai gali turėti su
nelyg
plataus
arba nepakankamo užmojo. Pirmadienį A. Gore
prezidentus vertina pagal jų
Artūro Paulausko ekonomi dėtingų ekonominių pasek
kalba
buvo
pradėtas
paskutinysis, aukšto lygio J T derybų eta
ekonomines nuostatas.
nę programos dalį A. Šimėnas mių.
pas. Viceprezidentas patvirtino seną Amerikos nuostatą dėl
Seimo ekonomikos komiteto
siekių pažaboti klimato atšilimą sukeliančių dujų išmetimą ir
pirmininkas, krikščionis de
nepateikė jokių naujų pasiūlymų, bet vis dėl to nurodė JAV de
Laikraštis „Rzeczpospoli- mokratas Albertas Šimėnas
legacijai būti lankstesnei. „Lagaminėlis buvo tuščias. J o kal
ta" pabrėžė, jog Vokietijos gy spaudos konferencijoje pirma
boje nebuvo uždavinių, o būtent juos mums reikia išsiaiškinti
Vilnius, gruodžio 8 d. netikėjo
nepriklausomybe per ateinančias tris dienas", pareiškė Pasaulinio fondo už gam
nybos ministras V. Ruhe „at dienį sakė, kad frakcija ati
kreipė dėmesį į tai, jog Lenki džiai išnagrinėjo kandidatų (BNS) — Kandidato į prezi kaip realiai galimu Lietuvos tą direktorius Adam Markbam. Pasak Reuters, konferencijos
jai įstojus į NATO, išaugs jos rinkimų programų ekonomi dentus Vytauto Landsbergio išsivadavimo siekiu".
dalyviai iš beveik 160 valstybių pastarąją savaitę nagrinėjo su
aplinkos žmonės smarkiai su
„Seimo pirmininkas prime dėtingą juridinį tekstą, kuris turi apibrėžti galutinio susitari
politikos vaidmuo Rusijos, Uk nes dalis.
Pasak A. Šimėno, aiškiausią peikė prezidento Algirdo Bra na, kad tuo netikėjo daugelis mo veikimą. Siekiama, kad šis bendras susitarimas įpareigotų
rainos ir Baltijos valstybių
ir nuosekliausią nuostatą šioje zausko kritinius pasisakymus žymių politikų Rytuose ir Va turtingąsias valstybes po 2000 metų sumažinti šiltnamio efek
atžvilgiu".
srityje
išdėstė Seimo pirminin apie konservatorių vadovo karuose, tad A. Brazauskui tą sukeliančių dujų išmetimą. Didžiausia pasaulio teršėja JAV
Teigiamai konferencijoje
nereikėtų nei gėdytis, nei er jau seniai perša pasiūlymą normalizuoti šių dujų išmetimą ties
kas
Vytautas
Landsbergis, o knygą.
buvo įvertinta Lenkijos ir VFR
zintis dėl savo klaidos", rašo 1990 metų lygiu.
A.
Brazauskas
savaitgalį
Valdo
Adamkaus
programą
gynybos ministrų iniciatyva,
V.
Landsbergio atstovė spau
dienraščiuose
paskelbė
„atvirą
įvertinta
kaip
aptaki
ir
ne
kad Lenkijos ir VFR pasienyje
Ankara. Turkija ir Izraelis nepabūgs musulmonų kritikos
dai.
laišką"
Lietuvos
piliečiams,
konkreti.
dislokuotuose kariniuose dali
dėl j ų ryšių bei tęs karinį ir politinį bendradarbiavimą, pirma
kuriame
V.
Landsbergis
kal
niuose karinė priesaika būtų
* Kandidatas i preziden dienį pareiškė šių valstybių gynybos ministrai. Sekmadienį Te
Parlamento nuomone, vien tinamas savo nuopelnų aukš
priimama, dalyvaujant abiejų tai, kad V. Adamkus ekono
t u s Kazys Bobelis po grasi herane Islamo Konferencijos Organizacija patvirtino tokius ry
tinimu kitų sąskaita neseniai
valstybių kareiviams.
miką nustūmė į ketvirtąją išleistoje knygoje „Lūžis prie nančių anoniminių skambučių šius smerkiančio nutarimo projektą, jame tiesiogiai nepaminė
buvo pasiprašęs valstybinės dama Turkijos. Tačiau Turkija yra vienintelė IKO narė, palai
Baltijos".
apsaugos. „Kai m a n buvo pag
Seimo narė Rasa Rastaus- rasinta nevažiuoti į Šiaurės kanti karinius ryšius su Izraeliu. „Mes tęsime mūsų bendra
kienė prezidento kritiką pava Lietuvą — Naująją Akmenę ir darbiavimą, nes tikime, kad taiką regione galima sukurti tik
dirbant tokia kryptimi", pareiškė Turkijos gynybos ministras
dino „labai netinkamu įsikiši
Žagarę — praėjusį savaitgalį Ismet Sezgin.
mu" į rinkimų kampaniją.
važiavau su apsauga", penkta
Jungtinės
Tautos. J T generalinis sekretorius Kofi Annan
Spaudos konferencijoje pir dienį sakė K. Bobelis. Tačiau rekomendavo Jungtinės Tautoms baigti serbų dominuojamo
Karaliaučius, gruodžio 8 tika, pirmasis Biblijos verti
d. (BNS) — Gruodžio 6 d. Ka mas, pirmoji grožinės lite madienį R. Rastauskienė jis apsauga teigė pasinaudojęs Rytų Slavonijos regiono perdavimą Kroatijos žinion kaip ir
raliaučiaus srities filharmoni ratūros knyga, pirmasis peri stebėjosi, kodėl A. Brazauskas tik tą vienintelį kartą. Jis tei buvo planuota — sausio 15 dieną. J i s savo ataskaitoje Saugu
jos koncertų salėje iškilmingai odinis leidinys, pirmasis laik sureagavo tik prieš pat rinki gė apie anoniminį skambutį mo Tarybai rekomendavo, kad mažiausiai devynis pirmus
paminėtos pirmosios lietu raštis, pirmasis lietuviškų mus, nors knyga išleista prieš informavęs Vidaus reikalų mi Kroatijos valdžios mėnesius kroatų policiją stebėtų 180 žmonių
viškos knygos 450 metų jubi spaudinių muziejus, pradėta kelis mėnesius.
nisteriją bei Vyriausiąją rinki civilinės policijos grupė. UNTAES užduoties pradžioje regione
liejus. Martyno Mažvydo „Ka- rinkti lietuvių tautosaka.
<EIU>
Seimo narės vertinimu, šiuo mų komisiją.
buvo daugiau nei 5,400 karių, daugiausia rusų ir belgų. Dabar
tekizmusa prasti žadei" buvo
M. Mažvydo „Katekizme", be pareiškimu A. Brazauskas
* Vilniaus savivaldybė čia liko apie 720 karių, 100 stebėtojų ir 400 civilių policininkų.
išspausdintas 1547 metais pagrindinio teksto, buvo gies „griauna savo solidaus politi įsipareigoja informuoti Toron
Kairas. Palestinos prezidentas Yasser Arafat ir Egipto pre
Karaliaučiuje.
mių su natomis rinkinys, du ko įvaizdį, susiformavusį po jo to verslininkus apie galimas zidentas Hosni Mubarak sekmadienį Egipte aptarė Palestinos
Pradėdamas minėjimą, Ka traktatai lietuvių kalba. Jo atsisveikinimo kalbos per tele investicijas Lietuvoje ir jos vadovo pokalbius su JAV Valstybės sekretore Madeleine Albraliaučiaus srities administra pasirodymas, sakė Z. Zinke viziją".
sostinėje. Toronto savivaldy right. Egipto pareigūnai pranešė, kad valstybių vadovai susiti
cijos vadovo pavaduotojas Leo- vičius, turėjo didžiulės reikš
„Įsijungimas į rinkimų kam bių korporacija konsultuos ko Egipte, į kurį Y. Arafat vėlai šeštadienį atvyko iš Ženevos.
nid Demačev pažymėjo, kad mės ir kaimyninėms tautoms. paniją kartu su LDDP, vėl nu Vilniaus specialistus miesto M. Albright reikalauja, kad Izraelis vykdytų savo planus ati
sritį ir Lietuvą sieja seni Todėl UNESCO ir atkreipė bloškia prezidentą į vieną eilę ekonominės plėtros, kultūros traukti savo kariuomenę iš Vakarų Kranto ir sustabdytų žydų
ryšiai,kurie tolydžio stiprėja. dėmesį į šią jubiliejinę datą.
ir švietimo klausimais. Tai nu gyvenviečių statybas. Iš palestiniečių ji nori didesnių įsiparei
su jais", teigė parlamentarė.
„Kaip kaimynai mes gyve
Iškilmes Karaliaučiuje mini
Tuo tarpu V. Landsbergio matyta ketvirtadienį pasi gojimų apsaugoti Izraelį nuo musulmonų ekstremistų išpuolių.
name draugiškai", sakė jis.
stras pavadino „labai svarbiu atstovė spaudai išplatino pa rašytoje Kanados ir Lietuvos Jos tikslas yra pradėti derybas del galutinio Palestinos savival
Lietuvos švietimo ir mokslo įvykiu" ir vylėsi, kad jos taps reiškimą, kuriame dar kartą sostinių bendradarbiavimo su dos statuso Vakarų Krante ir Gazoje. Y. Arafat Ženevoje sakė.
ministras akademikas Zigmas „naujos eros pradžia" santy primenama, kad Lietuvos tartyje.
(BNS) kad palestiniečiai neprieštarauja pradėti derybas del galutinio
Zinkevičius pranešė, kad pir kiuose su Karaliaučiaus sriti kompartija ir jos tuometinis
* Krašto apsaugos vice statuso, tačiau reikalauja, kad Izraelis vykdytų sutartyse
mosios lietuviškos knygos mi.
vadovas A. Brazauskas „ilgai ministras Edmundas Simanai įrašytus įsipareigojimus.
450-metis įtrauktas į UNES
Lietuvos Seimo vicepirmi
tis spaudos konferencijoje an
CO renginių sąrašą.
ninkas Romualdas Ozolas
R. Ozolas pareiškė įsiti tradienį pareiškė, kad visuo kartais neįstengiantys įveikti
KALENDORIUS
Ministras pažymėjo, jog sim iškilmes Karaliaučiuje pavadi kinimą, kad pirmajai lietu menės, o ne kariuomenės pro 6 klasės kurso. .Kariuomene
Gruodžio 9 d.: Šv. Juan
boliška, kad iškilmės vyksta no ^eru jubiliejinių renginių viškai knygai bus skirta mo blema yra tai, kad daugėja sveikatos netaiso ir taisyti ne
Diego.
Leokadija. Delfiną. Va
Karaliaučiaus žemėje. Be pir akcentu. Ši data paminėta kslinė konferencija
Kara menką išsilavinimą įgijusių ar gali. Šauktiniai yra visuo
lerija.
Vakaris.
mosios lietuviškos knygos iš Amerikoje, Lietuvoje, kitose liaučiaus valstybiniame uni prastos sveikatos
jktinių. menės ir šeimos dalis", sakė
leidimo, čia buvo sukurta ir šalyse. Dėsninga, kad ji pa versitete. Ją planuojama su Pasak jo, neretai į kariuomenę viceministras, pripažindamas.
Gruodžio 10 d.: Melchijadaugiau svarbių tautos dvasi minėta ir ten, kur knyga buvo rengti drauge su vienu Lietu pašaukiami pagrindinės mo kad šauktinių sveikata pra das. Angelina, Spinduole, Žyd
nių vertybių — pirmoji grama išleista".
vos universitetu.
i Elta- rė.
kyklos nebaigę jaunuoliai. stėja,

Kandidatai turi būti vertinami
pagal ekonomines programas

Baltijos valstybės priklauso
Skandinavijos ir Baltijos
regionui
Varšuva, gruodžio 8 d.
(BNS) — Baltijos valstybės
yra „integrali Skandinavijos
ir Baltijos regiono valstybių
bendrijos dalis, ir todėl negali
būti jokios kalbos dėl jų skir
tingo, negu Skandinavijos val
stybių, vertinimo", teigė žino
mas lenkų kilmės JAV politi
kas Zbigniew Brzezinski, sa
vaitgalį Varšuvoje vykusioje
tarptautinėje
konferencijoje
„NATO ateitis po išsiplėtimo,
žvelgiant iš JAV, VFR ir Len
kijos perspektyvos". Joje taip
pat dalyvavo Henri Kisinger
bei VFR gynybos ministras
Volker Ruhe.
Kalbėdamas konferencijoje,
Z. Brzezinski sakė, jog „ple
čiant NATO į Rytus, negalima
pamiršti Baltijos valstybių, o
ateityje — ir Ukrainos". Pasak
jo, „JAV vaidmuo kuriant euroazijietišką saugumo sistemą
negali atstoti Jungtinių Tau
tų".
* „Lietuvos ryto" spaus
tuvėje spausdinami trys Kara
liaučiaus laikraščiai, sakė jos
direktorius Petras Lunys.
Dvylikos puslapių savaitraštis
„Va
bank"
spausdinamas
100,000 tiražu, laikraščio „Novaja gazeta" savaitinis prie
das „Reklama", spalvotas 32
puslapių leidinys, spausdina
mas 12,000 tiražu ir laikraščio
„Komsomolskaja pravda Ka
liningrade" spalvotas reklami
nis dvisavaitinis keturių pus
lapių priedas spaudinamas
35,000 egzempliorių tiražu.
„Lietuvos ryto" spaustuvės di
rektorius sakė, kad
Kara
liaučiuje nėra keturspalvių
spausdinimo mašinų, todėl jie
ir pasirinko Lietuvą. „Poli
tinių motyvų čia nėra, nes
laikraščiai. kuriuos jiems
spausdiname — nepolitiniai".
'BNS>

subalansuoto biudžeto priė
mimą, padidintas lėšas švieti
mui, Maisto ir medikamentų
administracijos reformas ir
XATO plėtros pianus.
Kalbėdamas apie užsienio
politikos planus per kitus tre
jus metus, B. Clmton sakė no
rintis pagerinti JAV ir Kinijos
santykius.
Jis taip pat pareiškė tikįs,
kad padarys „teigiamą įtaką"
Graikijos ir Turkijos ginče bei
Indijos ir Pakistano santy
kiuose. Prezidentas dar pridū
rė, kad kitais metais ruošiasi
vykti į Indiją ir Pakistaną bei
aplankyti Afriką, nors tikslios
vizitų datos dar nežino.
Kalbėdamas apie vidaus
klausimus, prezidentas sakė
norintis matyti didesnę švie
timo ir socialinės rūpybos re
formų pažangą, suderinti so
cialinės apsaugos sistemą,
taip pat sukurti rasės rasei
„tarnavimo etiką", kuri garan
tuotų eiliniam amerikiečiui
„galimybę bent trijose srityse
— darbe, mokykloje ir bendru
omenės veikloje — skirtingos
rasės žmonėms dalykiškai
bendrauti vieniems su kitais".

Karaliaučiuje paminėtas
pirmosios lietuviškos knygos
jubiliejus

Dabartinis prezidentas turėtų
pasitraukti garbingai

Pasaulio

naujienos
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INFLUENZA IR MES
J O N A S ADOMAVIČIUS, M.D.
Influenza dažniau čia vadi
n a m a „flu", yra užkrečiama li
ga, kuri apima kvėpavimo ta
kus ir sukelia karštį. Ją suke
lia dviejų rūšių virusai: A ir B.
Kiekvienas jų dar turi keletą
porūšių, pavadintų pagal tą, iš
kur atsiranda. Taip ir yra:
Hong Kong virusas ir Rusijos
virusas.
Nepaprasta flu viruso sa
vybė yra, kad, kai jis išsiplečia
žmonėse, pakeičia savo sudėtį
ir esti pajėgus sukelti naujos
rūšies influenza. Gauti skie
pai nuo šios neveikia, nes nau
jos rūšies virusas turi skirtin
gas savybes.
Mokslininkai pajėgia numa
tyti, kokio pakitusio viruso
kasmet susilauktina. Maž
daug kas dešimtmetis pasiro
do visai naujas virusas. To
kiam reikalingi nauji skiepai.
Influenza užsikrečiama ore
esamais virusais, tai nuo ser
gančio greit liga plačiai pa
plinta. Žmonių susikimšimas
platina virusą. Jis greitai plin
ta, esant sausam ir šaltam
orui — rudeniais ir žiemos lai
ku.
Flu simptomai atsiranda po
dienos ar trijų nuo užsikrė
timo. Kai kurie suserga po 18
valandų po užsikrėtimo. Gali
gautis staiga karštis, drebu
lys, galvasopė, raumenų gėla
ir visiškas sudribimas. Retai
kada karštis pakyla per 104
laipsnių F., bet kartais siekia
net 106 laipsnius F.
Dažnai sausas kosulys var
gina, teka nosis ir užgulta
esti, kai pirminiai negerumai
atslūgsta. Tie kvėpavimo ne
gerumai blogėja ir išlieka dar
3-4 dienas. Kosulys ir nuovar
gis gali tęstis pusę mėnesio ar
ilgiau, kai visi negerumai pra
nyksta.
I n f l u e n z o s komplikacijos
Dažniausiai prisidedanti ne
gerovė y r a plaučių uždegimas,
tiek vaikams, tiek suaugu
siems ir vien vaikams gerklės
uždegimas — krupas. Kai at
siranda didžiai sunkus alsavi
mas, kai ima su skrepliais
kraujas rodytis, kai oda pa
mėlsta ar lojantis kosulys var
gina — rody kis gydytojui. Vie
na gyvybei gresianti negerovė,
atsirandanti pas vaikus ir 1216 metų jaunuolius, yra sme
genų uždegimas ir kepenų su
sirgimas, vadinamas Reye sin
dromu. Vaikams ir jaunuo
liams niekada flu atvejais nenaudotinas aspirinas. Tą ne
užmirškime.
Influenzos gydymas
Daugiausia influenza nepa
gydoma, o tik jos sukelti nege
rumai lengvinami. Prieš viru
sus vaistas Amantadine gali
būti naudojamas influenzos A
išvengimui ir gydymui. Jis su
kelia daug nemalonių nege
rumų, todėl gydytojai jį pata
ria tik tada. kai pacientas esti
jaut.ru.> priedinem.* komplika
cijoms.
Influenzos gydymas yra toks
pat. kaip ir sunkiai sergant
sloga ar karščiu Gydytojas
pataria ta patį. k a ir mūsų
motinėles, mums suslogavus.
patardavo; gulėk, daug viš
tienos sriubos valgyk, daug
uogų ar ramunėlių su medumi
arbatos gerk. o dabar Tylenol
vietoje aspirino naudok nuo
karščio bei raumenų gėlos.
Garais kvėpavimas ir gausus
naudingų skysčių gėrimas yra
geriausios priemones influen
zos atlaikytum
Amerikoje;
naudokime garintuvus kam
baryje — lengvins alsavimą

Influenzos i š v e n g i m a s
Tyrinėtojai kasmet paruošia
influenzos skiepus — vakciną,
idant apsisaugotų nuo viruso
išsiplėtimo. Nelaimė, kad in
fluenzos skiepai saugo tik nuo
vienos rūšies virusų, o ne nuo
naujų ar skirtingų virusų.
Skiepai apsaugo nuo 67 iki 92
procentų.
Kai kurie žmonės nuo skie
pų lengvai sunegaluoja: užde
gimas paskiepijimo vietoje at
siranda ir lengva sloga prisi
meta. Tik retai kada nervų
sistema sunegaluoja. Vaikams
skiepai nepatartini, išskyrus
jų sergamumą širdimi ar plau
čiais.
O mes visi ir visos ne tik
nuo influenzos, bet ir nuo visų
kitų ligų, ypač širdies, sme
genų ir vėžio, tolinkimės, pasi
gelbėdami vegetarišku mais
tu. Taip ir nė per musės spar
ną kitaip. Pats laikas mums
imti misti taip, kaip Dievas
maitino mūsų pirmuosius tė
vus — jie kiaulių neaugino ir
dešrų nečiaumojo. Sėkmės.

DRAUGO prenumerata yra mokama iš anluto
metams
M metų 3 mėn.
$35.00
JAV
$95.00
$55.00
$40.00
Kanadoje ir kitur
...
(US.) $110.00
$60.00
Tik šeštadienio laida:
JAV...:

$55.00

Kanadoje ir kitur...!
U t i k i n t į Lietuva;
(Air cargo)
Tilc šeštadienio laida
Užsakant į užsieni
oro paltu
Tik Šeštadienio laida

Lapkričio 9 d. Kaune pirmą kartą po daugelio metų duris tikintiesiems atvėrė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia.
Čia vaizdelis iš bažnyčios atšventinimo apeigų.
Nuotr. ELTOS

(US.) $60.00

$40.00
$45.00

$100.00
$55.00

$55.00

$500.00
$160.00

$250.00
$85.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE

$30.00
$35.00

Viešpaties g a r b i n i m a s šioje
Administratorius - Valentui** Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoru Rimielia
bažnyčioje p r i m i n s , jog t a u t a i
• Administracija dirba kasdien nuo 8 JO iki 4 JO. šeštadieniais nedirba.
laikas prisikelti dvasia, pamil
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4.00, Šeštadieniais nedirba
ti save ir savo a r t i m ą . Prof. V.
• Redakcija už skelbimų turint neatsako. Skelbimu kainos atsiunčiamos,
Landsbergis pažymėjo, k a d ši
gavus prašymą ka. nors skelbti.
. * Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
bažnyčia atspindi pusiaukelę,
PAŠVENTINTA KAUNO KRISTAUS
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.
kurioje esame, ir tik n u o m ū s ų
PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA
visų pastangų bei gerano
n ė m s išvysti Dievo ranką ir
VIDASJ. NEMICKAS, kLD.
Lapkričio 9 dieną Kauno ar nevėžio vyskupas J. Preikšas, riškumo priklauso Lietuvos
šioje
epochoje.
ateitis.
KARDIOLOGAS
- ŠIRDIES LIGOS
kivyskupas Sigitas Tamke- Šiaulių vyskupas E. Bartulis,
„Bažnyčios
žinios'',
1997
Nr.
20
„Bažnyčios
žinios",
1997,
Nr.
21
7722
S.
Kedzie
Ave.
vičius, dalyvaujant 15 tūks Kauno vyskupas augziliaras
Chicago,
IL
60652
tančių žmonių,
pašventino R. Norvilas, dalyvavo Seimo
Kab.tel. 773-471-3300
NETRŪKSTA
prieš 63 metus statyti pra pirmininkas, bažnyčios Atsta PAMINĖTOS FATIMOS
80-OSIOS METINĖS
SAVANORIŲ
dėtąją
paminklinę
Kauno tymo tarybos vykdomojo komi
DR. JOVITA KERELIS
Kristaus Prisikėlimo bažny teto garbės pirmininkas V.
Birželio
30-liepos
6
d.
Giru
čią. Pirmosiose šv. Mišiose, Landsbergis, Seimo nariai,
DANTŲ GYDYTOJA
Keliasdešimt tūkstančių mal
kurias aukojo Kauno arkivys Kauno miesto savivaldybės dininkų iš visų ž e m y n ų daly lių ž u v ė d r o s " stovyklavietėje j 9625 S.7Wi Ava., Hktory W», IL
kupas S. Tamkevičius, Pa- bei apskrities atstovai.
vavo Fatimos „saulės stebuk Klaipėdos Dvasinės pagalbos
TeL (706) 596-8101
NAUJAUSIAS
Per pamokslą arkivyskupas lo" 80-ųjų m e t i n i ų minėjime. j a u n i m u i centras (DPJC) buvo
Valandos
pagal susitarimą
APARATAS — K A U N O
S. Tamkevičius pabrėžė, kad Spalio 12-osios v a k a r e sureng s u r e n g ę s stovyklą jaunimo
šimtąkart pranašesni. Nau
AKADEMINĖSE
šios valandos pagrindinis ak tai iškilmingai procesijai vado vadovams. Poilsis buvo deri
ARAS ZLIOBA, M.D.
jąja aparatūra tiriamas vaiz
KLINIKOSE
centas y r a mūsų padėka Die vavo Paryžiaus arkivyskupas n a m a s su paskaitomis psicho
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
das yra matomas televizoriaus
vui už brangiausią dangaus kardinolas J e a n M a r i e Listi- logijos, bendravimo, vaikų tei
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
Endoskopas tarnauja medi ekrane. Tai galės stebėti visi: dovaną — sugrąžintą laisvę. ger, Rio de Žaneiro arkivysku sių temomis. Liepos 15-rug1020 E.Ogden Ave.. Suite 310
NaperviOe. IL 60563
kams ir jų pacientams, diag keli gydytojai, ieškodami kole Padėkojęs visiems, kurie idė pas kardinolas E u g e n i o de pjūčio 19 d. Girulių „Lieps
TeL (630)527-0080
nozuojant daugelį vidaus ligų. gialaus gydymo metodo spren jomis, a u k a ir darbu prisidėjo Araujo Sales, Lisabonos arki nelės" stovyklavietėje dviem
3S2S Hignlana Ave..
Įvestas į kūno ertmes, „mato" dimo, studentai, rezidentai, prie bažnyčios atstatymo, ar vyskupas koadjutorius J o s e da p a m a i n o m i s vyko to paties
Towef 1 .Svita 3C
Downer» Grove.Y 60515
žaizdas, vidinius kraujavimus, gydytoj ai-stažuotoj ai. Šį vaiz kivyskupas pastebėjo, jog ši Cruz Policarpo ir Leirijos bei ' centro organizuota stovykla
TeL (630)436-0120
auglius, akmenis. Pastaruo dą galima paryškinti, padidin šventovė yra tokia, kokia ir Fatimos v y s k u p a s Serafim de v a i k a m s ir paaugliams, pate
sius, jei jie nedideli, netgi ti, įrašyti videojuostoje. Visa Lietuva po 50 vergijos.metų — Sousa F e r r e i r a e Silva. Spalio k u s i e m s į policijos įskaitą. Su
DRŽlėutiŽAfiARAČKAŠ
ištraukia ir taip išgelbsti li tai leis nustatyti tikslesnę laisva, b e t dar «eprisikėlusi iš 13-ąją aikštėje priešais Fati j a i s k a n t r i a i ir išradingai dar
DR PAUL KNEPPER
gonį nuo chirurginės interven diagnozę, kaupti videome- dvasinės vergijos. Arkivysku mos baziliką a b u kardinolai bavosi būrys jaunimo vadovų
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
cijos. Endoskopijų skyriaus džiagą.
166 E. Supertor, SuNe 402
p a s sakė, jog nenorėtų, kad bei visi Portugalijos vyskupai — savanorių. Liepos 3 1 vedėjas Dobilas Stučinskas,
Valandos pagal susitarimą
Videoendoskopinė
sistema bažnyčios atstatymui būtų aukojo iškilmingas šv. Mišias. rugpjūčio 2 d. „Žuvėdroje"
garsėjantis savo darbo išma kainavo 80,000 dolerių. Lėšas, naudojami nešvarūs pinigai.
TeL 312-337-1286
Marijos pasirodymai Fati- vyko
įdomus
praktinisnymu visoje Lietuvoje, ir jo ko anot medikų, kompensuos gy „Geriau mes šią šventovę at- moje vyko n u o 1917 m.
LINAS
StDRYS.M.D.
teorinis seminaras, kuriam
legos žino ir daugiau endosko vybinė aparatūros nauda. An statinėsime d a r septynerius gegužės iki spalio mėnesio.
Akių ligos / Chirugija
vadovavo svečiai iš Čikagos,
pinių manipuliacijų, kurios tra vertus, ji įsigyta su iš metus, b e t žinosime ir galė 1917 m. spalio 13-ąją daugiau
9830 S.Ridgeland Ave.
socialiniai darbuotojai Jack IrAkademinėse klinikose plačiai skirtinėm nuolaidom, Aka sime pasakyti — ji švari. J i negu 50,000 žmonių nusekė
Chicago Ridge, IL 60415
vin ir Tony Tosh. Dalyvauti
pradėtos taikyti 1978 m., įkūrus čia deminėms klinikoms jų dėka b u s simbolis švarios ir garbin paskui tris p i e m e n u k u s Lucia
TeL 708-636-6822
s e m i n a r e „Už vaikus atsakin
4149 W. 63rd. St
endoskopijų kabinetą. Dabar sutaupius bene 60 tūkst. litų, gos Lietuvos, kurioje bus Santos, Francisco M a r t o ir J a 
TeL 773-735-7709
čia per metus atliekama dau nes, sakė medicinos aparatūra branginamas kiekvienas žmo cintą Marto į Cova d a Iria, gi visi", buvo pakviesti įvairių
giau kaip 13,000 endoskopinių prekiaujančios „Inmedos" už g u s ir j o darbas, o melas ir kur n u o gegužės 13-osios Ma profesijų Klaipėdos socialiniai
darbuotojai. Į seminaro pro EUOENE C. DECKER, DDS, P.C.
procedūrų.
darosios akcinės bendrovės amoralumas neturės pilietinių rija d a u g k a r t ų pasirodė vai
g r a m ą buvo įtrauktos šeimos, 4647 W. 103 S t , Oek Lnvn, IL
Su šia aparatūra gydytojas generalinis direktorius Egidi teisių", — kalbėjo ganytojas.
kams. K a s k a r t v a i k a m s bū visuomenės bendravimo, jau Pirmas apyl. su Northwestem un-to
Dobilas Stučinskas darys tik jus Staigys, visi stengiasi
davo p a v e d a m a perduoti ap nimo ir visuomenės alkoholiz diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
Po šv. Mišių Kristaus Pri linkiniams ž m o n ė m s raginimą
už prieinamą kainą Pacientai
rai stebuklus, — lapkričio 25 įtikti prestižiškiausiai šalies
mo, kultūrinių-dvasinių verty
priimami
absoliučiai punktualiai.
sikėlimo
parapijos
klebonas
gydymo
įstaigai.
d. kabineto atidaryme pasakė
atsiversti ir a t g a i l a u t i . Pole bių
ugdymo šeimose
bei
Susitarimui
(kalbėti angliškai)
kun.
V.
Brusokas
padėkojo
Akademinių klinikų direkto
mika, kilusi to meto griežtai visuomenėje, narkotikų pre
Akademinės klinikos pasta
Tel.708-422-8280
rius operacinei medicinai do ruoju metu išties labai inten vyskupams bei kunigams už prieš Bažnyčią nusistačiusios
vencijos ir kitos temos. Dides
šv. Mišių
auką Portugalijos spaudoje, paaki
centas Dainius Pavalkis, pa syviai turtina savo materiali pirmąją
nę p u s ę temų, vadovaujami
DR. L PETREJKJS
brėždamas ir kolegos profe nę bazę. Tai, pasirodo, įma šioje bažnyčioje, nuoširdžius no apskrities prefektą 1917 m.
DANTŲ GYDYTOJA
s e m i n a r o vadovų, rengė patys
sionalumą, ir videoendosko- noma net šiais kai kam labai padėkos žodžius taip pat tarė rugpjūčio mėnesį duoti nuro
dalyviai. Būta daug komen 9055 S.Roberts Rd.Hickory Hills, IL
pinės sistemos pranašumus.
apverktino skurdo laikais. O aukotojams, statybininkams dymą vaikus s u i m t i . Kalėjime
t a r ų ir k a r š t ų diskusijų, spon 1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.
TeL (708)5684055
O jie, lyginant su iki šiol juk nauja aparatūra — ne tik VRMI pulko kariams, prof. V. juos mėginta įbauginti. Tačiau taniškų, improvizuotų vaidi
grasinimais
nepavyko
Valandos pagal susitarimą
klinikose naudotais endosko malonumas dirbti gydytojui, Nezgadai, Kauno Tarpdiece- net
nimų, iliustruojančių proble
pais, kai tik vienas gydytojas akivaizdi mokymo priemonė zinės kunigų seminarijos va- vaikų priversti a t š a u k t i savo mos esmę.
DR. AB. OLEVECKAS
per mažą skylutę matydavo studentui, bet ir labai didelė dovybei bei seminaristams, liudijimą. P a l e i d u s j u o s į lais
Dvasinės
pagalbos
j
a
u
n
i
m
u
i
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
vę,
Marijos
p
a
s
i
r
o
d
y
m
a
i
FatiVyskupas E. Bartulis sakė,
tai, ką rodo aparatas, yra nauda ligoniui.
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
moje tapo visų Portugalijos centro įsteigimo iniciatorius
žmonių aptarinėjimų objektu. — k u n . Edmundas P u t r i m a s 3600 W.95 St TeL 706422-0101
pagal susitarimą
1917 m. spalio 13 d., pliau iš Toronto (Kanada), kurio Pirmad.Valandos
3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p.
piant lietui, iš visos šalies su idėją prieš porą metų parėmė
treč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
penktad ir seštad 9 v r. - 12 v.p.p.
sirinkusi žmonių m i n i a laukė Klaipėdos Šv. Juozapo Darbi
naujo
pasirodymo.
Vaikai n i n k o parapijos klebonas kun.
sakė pasirodymo m e t u regėję Algis Baniulis, S .J., tapęs cen EDMUNDAS VtSNAS, M.D.&5T
Specialybe- Vidaus ligų gydytojas
Šventąją Šeimą, t u o t a r p u visi. t r o direktorių valdybos vado
Kalbame lietuviškai
susirinkusieji
teigė
m a t ę vu-direktoriumi. 1995 m. kovo 6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
dešimt minučių t r u k u s į „sau 19 d. pradėjusio veikti centro
TeL 773585-7755
les stebuklą". 50,000 liudi administraciniu direktoriumi
Valandos pagal susitarimą
ninkų teigimu, s a u l ė ėmusi p a s k i r t a s Kanados lietuvis so
suktis tris k a r t u s greičiau, ciologijos specialistas Ričar nišiems seneliams ir asocialių
žėrėti įvairiomis spalvomis, d a s Liškauskas. Lėšomis dau šeimų vaikams. Nuo šių metų
skleisti
kristalinę
šviesą. giausiai rūpinasi kun. E. Pu liepos 1 dienos pradėjo veikti
„Saulės stebuklu" Marijos pa t r i m a s .
psichologinės pagalbos jauni
sirodymai Fatimoje baigėsi.
P e r dvejus D P J C veiklos me mui telefono linija. DPJC
t u s suburta per pusantro šim drauge su parapija vykdo ir
Popiežius J o n a s P a u l i u s II to socialinio darbo savanorių, jaunavedžių rengimo santuo
pavadino Marijos pasirody t a r p kurių yra vyresniojo mo kai programą. BŽ, 1997 m.,
mus Fatimoje ryškiu XX am kyklinio amžiaus moksleivių, Nr. 10
žiaus ženklu. Spalio 14 d. Va studentų, pedagogų, medikų,
tikane p a s k e l b t a m e laiške Fa dalyvaujančių įvairiose centro
* Marijampolė. Spalio 5 d.
timos vyskupui popiežius pri programose,
apimančiose
mena šio šimtmečio
kata įvairių visuomenės sluoksnių Marijampolės Šv. ark. Mykolo
strofas ir k a r u s , t a i p pat vil žmones. Daug dėmesio skiria parapijos salėje susirinko jau
ties kupinus taikos bei t a u t ų m a darbui su vaikais, pateku nuoliai, besirengiantys vykti
tarpusavio s u p r a t i m o ženklus. siais į policijos įskaitą. DPJC j Taize susitikimą Vienoje.
Tarp šių įvykių Marijos pasi t a i p pat rūpinasi vasaros sto Kaip ir kiekvienais metais
Kauno Akademinių klinikų endoskopijų .skyriaus vedėjas Dobilas S t u č i n s k a s demonstruoja technika ką tik atirodymai Fatimoje išsiskiria vyklų organizavimu bei jų va pasirengimui vadovauja kun.
<t;iryt;inii' videia-ndoskopijos k a b i n e t e
Nuotr KLTOS
kaip ženklas, p a d e d a n t i s žmo- dovų rengimu, padeda vie- Paulius Chudzik, MIC.
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BUSIMASIS LIETUVOS
PREZIDENTAS

Danutė

Išmokime

VYTAUTAS BIELIAUSKAS
Prieš penkerius metus Lie
tuvoje buvo renkamas laisvę
atgavusio krašto prezidentas.
Tuomet buvo du kandidatai:
Stasys Lozoraitis ir Algirdas
Brazauskas. Kai kurių nusivy
limui, o kitų džiaugsmui, buvo
išrinktas Algirdas Brazaus
kas. Dabar jis baigia savo
penkerių metų kadenciją ir,
kadangi nutarė nekandidatuo
ti antrai kadencijai, naujie
siems rinkimams yra pasisiūlę
kandidatai. Atrodo, kad žmo
nėms buvo lengviau pasirinkti
vieną iš dviejų, negu bus da
bar rinktis vieną iš septynių.
Be abejo, dabar savo balsų
rinkimo kampanijoje visi kan
didatai skamba gražiai: jie
daug žada ir tikina, jog galės
viską padaryti, kad Lietuva ir
jos žmonės per ateinančius
penkerius metus, naujam pre
zidentui vadovaujant, pasieks
reikiamą ekonominę gerovę,
įgaus tikrą teisėtvarką ir
įgyvendins gražią vakarie
tišką demokratiją. Jie visi sep
tyni gerai atrodo, gražiai kal
ba ir yra pilni gerų norų. Kyla
klausimas, kurį reiktų mums
rinkti? Norėdamas į šį klau
simą atsakyti, nutariau pa
mėginti sukurti būsimo Lietu
vos prezidento psichologini
profilį.

mas, kvalifikacijas. Bet, ren
kant prezidentą, minimalių
kvalifikacijų, man atrodo, ne
užtenka, nes prezidentu būti
reikia daug daugiau ir gal
reiktų sakyti,
maksimalių
kvalifikacijų, kurias žmonės
turės patys svarstyti, prieš
balsuodami.
Pageidautini būsimo
prezidento bruožai

Nėra abejonės, kad būsi
masis L. R. prezidentas turi
būti žmogus su aukštu inte
lektu, su gera gyvenimo pa
tirtimi, geru įvaizdžiu ir gera
iškalba. Reiktų laukti, kad
būsimasis prezidentas būtų,
gyvenęs Lietuvoje ir dalyvavęs
asmeniškai Lietuvos vadavi
mui iš sovietų okupacijos.
Nėra abejonės, kad mes, dau
gelis užsienio lietuvių, bu
vome prisidėję prie Lietuvos
laisvinimo ir jos atstatymo.
Bet, mano nuomone, tokio pa
tyrimo būsimajam prezidentui
neužtektų. Amerikos indėnų
patarlė sako, kad savo kai
myną gerai suprasti gali tik
tas, kuris bent kelias mylias
eina, jo mokasinais apsiavęs.
Taip yra ir čia: Lietuvą ir jos
žmones suprasti neužtenka
vien retkarčiais apsilankyti
arba su giminėmis bei drau
gais susirašinėti. Ten reikia
Respublikos prezidentas
gyventi ir dalintis likimo
našta ne tik dabar, bet ir so
Lietuvos Respublikos Kon
vietmečio laikais.
stitucija savo 77-tame straips
nyje sako: „Respublikos prezi
Taigi mano prezidento vietai
dentas yra valstybės vadovas. kandidatas t u r i būti Lietuvos
Jis atstovauja Lietuvos valsty lietuvis, gimęs ir augęs Lietu
bei ir daro visa, kas j a m pa voje, kokia ji buvo. Žinoma,
vesta^ Konstitucijos ir įsta reikia laukti, kad toks žmogus
tymų*. Po to Konstitucija nu sugebėjo išlikti už sovietų
sako kandidato į prezidentus pinklių, kad jis nebuvo no
amžiaus ribą („suėjęs ne menklatūros narys. Dabarti
mažiau, kaip keturiasdešimt nis L.R. prezidentas, atsisaky
metų"), jo lietuvišką kilmę ir damas vėl kandidatuoti į
reikalavimą, kad būtų „ne prezidentus, savo atsisakymą
mažiau kain trejus pastaruo iš dalies motyvavo tuo, jog da
sius metu
gyvenęs Lietu bar atėjęs laikas, kad žmonės
voje". Tai yra Konstitucijos su panašia biografija, kaip jo
nustatyti minimalūs reikala (kuri įjungia komunistų parti
vimai norinčiam būti kandida jai priklausomumą ir nomenk
tu į prezidento vietą. Tenka latūrą), neturėtų būti Lietu
galvoti, kad Vyriausioji rin vos valstybės vadovais. Tai
kimų komisija šiuos reikalavi yra labai nuoširdus ir teisin
mus pritaikė visiems kandida gas pasisakymas, ir už tai Al
tams; po to jie, surinkę girdas Brazauskas vertas pa
nemažiau kaip 20,000 parašų, garbos.
remiančių jų
kandidatūrą,
Iš psichologinio taško no
buvo paskelbti oficialiais kan
rėčiau rinkti būsimu preziden
didatais. Vadinasi, yra septyni
tu žmogų, kuris rodo pa
žmonės, kurie turi minima
stovumą savo ideologijoje ir
lias, Konstitucijos reikalauja
savo elgsenoje. Jis savo gyve-

KUDIRKOS
(VINCAS - ALEKSANDRAS - ALGIRDAS)
g

Zanavykų krašto kultūrinė iškarpa
ALEKSANDRAS KUDIRKA
(Tęsinys)

Mano tėvui mirus labai
anksti, su visa šeima išsikėliau į Veiverius, įstojau į
mokyklos 3 skyrių ir mokiausi, pradžioje pas mokytoją
Olšauską, paskui — pas Vaiciekauską, o vėliau — pas
Keslerį. Kadangi pradžioje
turėjau blogą
pasiruošimą,
mokslas ėjo nekaip, bet vėliau
sustiprėjau ir, perskaitęs ne
mažai knygų, mokiausi gerai.
Į seminariją Veiveriuose išlai
kiau egzaminus labai gerai ir
kiekvienam kurse mokiausi po
vienus metus. Baigiau semi
nariją 1902 m. Mano mokyto
jais Seminarijoje buvo inspekt. Mazurenko ir Grinke
vičius, mokytojai — Tomas
Žilinskas, matematika ir lietu-

privaloma buvo mokyti lietuvių kalbą, o ją turėjo teisę
mokytis tik lietuvių kilmės
jaunuoliai. Žinoma, su padirbtais dokumentais mokėsi ir
rusai, ir lenkai (mozūrai) nuo
Seinų, Augustavo.
Įdomu, kad Veiverių semi
narijoje mokėsi ir mano tėvas
Vincas, ir aš — Aleksandras.
O kartą m a n e aplankė dėdė,
dr. Vincas Kudirka, jau sirginėdamas, dėvėjęs šiltą „pe
leriną" — apsiaustą. Jis, atsi
sveikindamas prie seminarijos
vartų, man pasakė: „Aleksiuk,
mokykis gerai, niekad ne
užmiršk lietuvių kalbos, muzi
kos ir Lietuvos".
Pora žodžių apie Veiverius.
vių kalba; Pyžovas, rusų ir Tai senas bažnytkaimis prie
literatūra; muzikos mokytojai seniausio gal visoje Rusijoje
Šeferlingas ir Seligas. Vien plento: Petrogradas — Vilnius
Žilinskas buvo lietuvis, p'^nl — Varšuva. Senais laikais
tradiciją ir įstatus, kurių pri- (Kotrynos II; pro Veiverius ėjo
silaikant Veiverių seminar. didelis vieškelis, apsodintas

Kaunas, lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Seim<> pirmininkas Vytautas Landsbergis (kairėje) oasveikino
„Žalgirio" komandos trenerį Joną Kazlauską su pergale. Lapkričio 18 d Europos vyrų krepšinio klubų taurės
varžybų grupėje aStuntojo turo rungtynėse Kauno „Žalgiris" 97:49 sutriuškino Makedonijos komandą.
Nuotr. ELTOS
nimu ir darbais turi įrodyti,
kad myli Lietuvą ir jos
žmones, kad yra taurus ir
sąžiningas darbuotojas, ku
riam Lietuvos ateitis svar
besnė už asmeninę garbę ar
už gerą gyvenimą. Lietuvos.
Konstitucija garantuoja prezi
dentui pakankamą pragyveni
mo lygį, bet tai nereiškia pra
bangos. Tektų laukti, kad
būsimasis Lietuvos preziden
tas būtų kuklus ir atsidavęs
patriotas: juk vadovauti val
stybei yra aukščiausia garbė,
už kurią prezidentas turi būti
dėkingas
jį
išrinkusiems
žmonėms.
Vienas svarbiausių L.R. pre
zidento uždavinių yra vado
vauti k a r t u su vyriausybe ir
Seimu Lietuvos užsienio poli
tikai. Dėl to reiktų laukti, kad
būsimasis prezidentas būtų
susipažinęs su užsienio reika
lais, kad jis būtų žinomas ir
gerbiamas užsienyje, t.y. ne
tik Rytuose bei Maskvoje, bet
ir Vakaruose. Reiktų laukti iš
būsimo prezidento nuosaiku
mo, taikingumo ir diploma
tinės „gyslelės", nes Lietuvos
ateitis bus tikrai pagrįsta ne
kažkokia karine jėga, bet su
gebėjimu susitarti ir sugyven
ti su savo kaimynais.
L.R. Konstitucija preziden
tui suteikia gan ribotas galias,
bet
gal
tai
Konstituciją
rašančiųjų buvo padaryta ap
galvotai nes, pagal dabartinę
Konstituciją, joks prezidentas
negalės tapti diktatoriumi.
Dėl to dabartiniai kandidatai,
kurie savo programoje visų
topoliais iš abiejų pusių (da
bar j a u beveik baigia išnykti).
Prie kelio butai pastatyti ne
maži 2 aukštų rūmai — tai
pašto stotis su fligeliais. Ki
toje pusėje kelio stovėjo dide
lis aukštas mūrinis pastatas
— tai milžiniška arklidė su
kambariais tarnams. Sve
čiams kambariai buvo įrengti
2 aukštų name „počtovaja"
stancija" (pašto stotis). Tais
laikais, t.y., prieš 100-150 me
tų, susisiekimas SB didesniais
punktais ir užsieniu ouvo vien
tik arkliais. Tam tikruose
punktuose buvo įrengti namai
su arklidėmis, kur keleviai ir
valdininkai turėdavo nakvynę,
poilsį ir keisdavo arklius. Vie
nas tokių punktų buvo Veive
riai. Kai atsirado geležin
keliai, tie punktai išnyko, o
pastatas Veiveriuose buvo pri
taikytas Veiverių mokytojų
seminarijai. Arklidė (murovanka) vėliau buvo sugriauta
ir jos vietoje įrengta mokytojų
seminarija 1866 m.
Veiverių apylinkės monoto
niškos, laukai lygūs, paįvai
rinti alksnių krūmais; žemė
gera, lengvas juodžemis, iš
mėtyti nedideli plotai pievelių,
išraižyti upeliais. Rudenį ir

pirma pažymi, kad jie norės turės būti gerai. Vox populi —
keisti Konstituciją, siekiant vox dei.
sustiprinti prezidento institu
ciją, man sukelia neramumo.
N A U J I TEISMO RŪMAI
Prezidento postą užimąs žmo
P A P U O Š Ė KAIŠIADORIS
gus prisiekia Konstituciją vyk
Spalio 27 d. Kaišiadoryse
dyti, o ne ją keisti savo nau
atidaryti
naujieji rajono apy
dai.
linkės teismo rūmai. Metus
Idealai ir tikrovė
vietinės bendrovės „Baltijos
Be abejo, mėginant piešti s t a t y b a " statyti rūmai pa
pageidaujamo būsimojo prezi puošė Kaišiadorių centrą: teis
dento profilį, tenka neuž mas įsikūrė tuščiame Gedimi
miršti, kad į šią apybraižą no gatvės sklype.
Dviejų aukštų, 2,807 kv.
įeina idealaus žmogaus cha
metrų
ploto pastate įsikūrė
rakteristikos. Nėra abejonės,
per
trisdešimt
Kaišiadorių
kad mes, kaip ir visos kitos
teismo
darbuotojų.
Rūmai pa
tautos, norėtume turėti savo
valstybės vadovą, kuris pado togūs ne tik jiems, bet ir
turėsiantiems
riausias, teisingiausias, pasto kitiems čia
viausias, inteligentiškiausias
reikalų žmonėms: posėdžių
ir t.t. Kitaip sakant, mes greit
salės įrengtos netoli pagrindi
pradedame ieškoti idealaus
nio įėjimo, yra kabinetai posė
„viršžmogio", kurio
turbūt
džiuose dalyvausiantiems pro
šiame pasaulyje nėra. Todėl iš
k u r o r a m s , kameros teisiamie
šio profilio reiktų išimti visus
siems.
aukščiausio laipsnio būdvar
Senuosiuose Kaišiadorių
džius ir pasilikti tik prie tų,
teismo rūmuose nebuvo ap
kurie, trumpai tariant, bū
tvaro pavojingiems teisiamie
simą kandidatą į prezidentus
siems. Naujajame pastate šis
įvertintų tik kaip gerą, padorų
didmiesčių teismuose j a u se
ir patikimą žmogų. Reiktų
niai naudojamas dalykas irgi
mums ieškoti to, kuris su
yra: „Baltijos statybos" meis
gebės mūsų tautą vesti per
t r ų p a g a m i n t a s metalinis nar
penkerius metus, kuris dirbs
vas p a s t a t y t a s baudžiamųjų
kartu su Seimu ir vyriausybe.
bylų salėje.
Iš kitų panašaus dydžio
atstatant
krašto
gerovę,
įgyvendinant
piliečių
sau miestų ir rajonų teismų Kai
teismas
išsiskiria
gumą ir randant Lietuvai pri šiadorių
pažinimą tautų šeimoje. Ar tuo, kad jo aptarnaujamoje
tarp septynių kandidatų gali teritorijoje yra Pravieniškių
ma tokį žmogų rasti 9 Manau, pataisos darbų kolonijos: todėl
kad taip. Man jis yra aiškus, o maištų, riaušių, įkaitų ėmimo
bylos
bus
na
tauta savo sprendimą darys kolonijose
grinėjamos
šiame
teisme.
(LR)
netrukus. Kaip nuspręs, taip
kos, dalyvavo chore, bet ir
grūdinosi fiziškai. Seminarijos
sodas — 4-5 ha, jų pirmt a k ū n ų įkurtas su prūdais,
gražiais plačiais takeliais bu
vo auklėtinių
prižiūrimas,
t v a r k o m a s . Seminarijos orkes
t r a s su savo choru ruošdavo
koncertus
Marijampolėje,
K a u n e ir kituose miestuose.
Choras tuo metu buvo rete
nybė. Sportas taip pat nebuvo
apleistas ir miklino, fiziškai
lavino jaunuolius. Seminarija
apylinkėje turėjo vardą gar
sios tų laikų seminarijos, nes
kėlė apylinkėje kultūrą, ža
dino liaudį iš miego. Seminari
j a Veiveriuose išsilaikė iki
1915 m. vasario mėn. Kai
seminarija Pirmojo pasaulinio
karo metu persikėlė į Vilnių,
iš ten — į Velikije Soročincy
miestelį Poltavos gub., iš k u r
— 1917 m. į Riaznoje Achtirskoje miestelį (Charkovo gub.).
I Veiverius jau negrįžo.
Tuose seminarijos rūmuose
ruošėsi gyvenimui mano tėvas
Vincas, aš ir d a u g jaunuolių,
kurie nuėjo kiekvienas savo
keliu, vedamas gyvenimo sro
Veiverių seminarijos auklė vių. J ų d a u g žuvo karuose, ko
tiniai ne tik lavino protą, didi voje su žiauriu gyvenimu.
no bagažą žinių, mokėsi muzi Liko tik maža dalelė su pa

pavasarį didelis purvas. Vei
veriai — bažnytkaimis, su ke
liais mūriniais trobesiais; kiti
trobesiai — mediniai, pasenę,
nemažai ir lūšnų. Tuose medi
niuose nameliuose per ištisą
eilę metų mokėsi, ruošėsi gy
venimui ir kovai Sūdavijos
jaunuoliai - vyrai (moterų į
seminariją nepriėmė). Baigę
mokslą, šie jaunuoliai išsi
sklaidydavo po visą plačiąją
Rusiją, Lenkiją, o kai kurie at
sidurdavo užsieny — Ameri
koje. Jie bėgdavo kaip politini
ai „nusikaltėliai" (Jonikaičiai
ir kiti). Mat, tokia buvo tvar
ka, kad išmokslintas jaunuolis
negalėjo gauti darbo savoje
tėvynėje. Mažų tautų perse
kiojimas, didžiausia priespau
da, tai ir svarbiausia priežas
tis caro valdžios žlugimo. Ta
me kukliame provincijos baž
nytkaimyje ruošėsi gyvenimui
tokie veikėjai kaip Ksaveras
Vanagėlis-Sakalauskas, Sidzi
kauskas, Krupavičius, Skučas,
Žiugžda, pulk. Butkevičius,
Bukevičius, Statkevičius ir ki
ti. Didžiuma j ų jau atsiskyrė
su šiuo gyvenimu.

Tai būdinga ne vien lietu
viams, bet mūsų nedidelėje
bendruomenėje šis reiškinys
kažkaip akyvaizdesnis: žmo
nės nesugeba atskirti asmens
nuo institucijos a r organizaci
jos, kuriai jis priklauso, o kar
tais — vadovauja. Jei asmens
elgesys ar žodžiai nepatinka,
neretai atsiranda antipatija ir
institucijai. Žmogus — nori a r
nenori — dažnai tapatinamas
s u užimamomis pareigomis.
J i s tam tikra prasme praran
d a nemažą tapatybės dalį, to
dėl visuomet turi j a u s t i atsa
komybę už savo elgesį bei kal
bas, kad nepakenktų atsto
vaujamai vietai. Deja, ne vi
s a d a taip atsitinka, tačiau
visuomet yra žmonių, iš ne
didelio „nusižengimo" priskaldančių kelis vežimus blo
gos valios.
Neseniai lietuviškoji visuo
m e n ė turėjo progos įsitikinti,
kaip neapgalvotas (atsisako
me tikėti, kad galėjo būti ki
tos priežastys) ar neatsargus
žingsnis buvo palydėtas kal
tinimais, metusiais neigiamą
šešėlį ant dviejų svarbių už
sienio lietuvių institucijų.
šiandien atrodo kone juo
kinga, kad Lietuvių fondas
susilaukė kritikos dėl metinio
pokylio temos, esą ji buvusi...
prancūziška! Na, t a i kas? Be
veik tuo pačiu m e t u skaitėme
reklamėles, kad k a i kurios lie
tuviškos organizacijos ruošė
„Oktoberfest" (juk tai aiškiai
dvelkia vokiškumu) ir niekas
dėl to nepriekaištavo. Užuot
kritikos, galbūt reikia sveikin
ti rengėjus, k a d stengiasi
ieškoti naujenybių ir taip pri
t r a u k t i publiką, k u r i vis sun
kiau prišnekinama išsijudinti
iš namų. Kas priklauso visuo
meninei organizacijai if prisi
dėjo prie šventės, koncerto,
vaišių a r didesnio masto ren
ginio ruošos, gerai žino, kiek
d a u g darbo ir planavimo t a s
pareikalauja, o paskutinę mi
nutę vis kas n o r s ne t a i p
išeina... Galbūt panašiai atsi
tiko ir LF pokylio rengėjams,
kai salėje netikėtai pasirodė
aukšti svečiai ir iš vėžių
išmetė sudarytą
programą.
Gerai sako lietuviška patarlė:
„Tas neklysta, k a s nedirba, o
k a s dirba — tą sudirba..."
Antrasis atvejis opesnis, vie
nok padėtis panaši: vieno a s 
mens per didelis atvirumas a r
neatsargumas, kalbant Lietu
vos dienraščio redakcijoje, ir
t a m pokalbiui atsidūrus laik
raščio puslapiuose, sujaudino
ir stipriai suerzino skaityto
laužta sveikata j a u be jokios
vilties į ateitį...
Tuomet aš, 18 metų jaunuo
lis — išskridau į platų pa
saulį, gavau oficialų raštą
vykti į tarnybą, į tolimą Sara
tovo miesto priemiestį (Novouzenski apskr.). Nevažiavau,
nes neatsiuntė kelionei pini
gų, o aš jų neturėjau. Palau
kęs kiek, gavau raštą iš Lenki
jos, iš Siedleco gub. pradžios
mokyklos viršininko, užimti
mokytojo vietą Osiecko mies
telyje. Motina sukrapštė, pa
siskolino kiek pinigų, nupirko
man vasarinį paltuką, kos
tiumėlį, porą marškinių ir iš
leido. Tų pinigų neužteko su
mokėti vežikui už kelionę nuo
geležinkelio stoties iki Osiec
ko.
Tai senovinis miesčiukas, su
keturkampe turgaus aikšte,
klebonija ir pradž. mokykla,
apleistuose buvusio vienuoly
no rūmuose. Mano bute žie
mos metu aukščiausia tempe
r a t ū r a buvo 4 laipsniai C.
Turėjau iš ten bėgti ir gyve
nau vėl šaltame dideliame
kambary, vargonininko bute.
Mokykloje per 100 vaikų. Kai
kurie mokiniai turėjo po 16-18
metų. Mokslas apleistas, klau

Bindokienr

atskirti
jus, ypač šioje pusėje Atlantu
žiniai pasklidus net prieš ta!,
kol minėtas dienraštis pasiekt
lietuvius Amerikoje.
Kad būta nesutarimų t a r p
ankstyvųjų lietuvių imigrantu
ir atvykusių į JAV po Antroji'
pasaulinio karo pabaigos. k;ti
pabėgėliams neliko galimybių
grįžti į savo tėvynę, gerai
žinome. Priežastys greičiau
siai tos pačios, kaip šiandie
tarp anos lietuvių imigrantu
bangos ir dabar atvykstan
čiųjų: gimę, augę ir brendę
skirtingos kultūros bei gyve
nimo būdo įtakoje, sunkiai
randa bendrą kalbą, o kartais
yra per daug nekantrūs ir ne
deda pakankamai pastangų,
kad ta kalba atsirastu.
Tai skaudi mūsų praeitiedetalė iš kurios galbūt per
mažai pasimokėme ir todėl tos
pačios klaidos
kartojamos.
Tačiau kaltinti naujai atvyku
sių, kad kūrė savo organizaci
jas, užuot jungęsi į jau esa
mas, vadinti juos komunistų
agentais, nurodant tų agentu
skaičių, remiantis neaiškio
mis užuominomis ',.vienas
žmogus Vašingtone sakė"),
yra neatsakinga. Tas skau
džiai žeidžia žmones, k ū n e be
atodairos, viską palikę, bėgo
nuo komunizmo.
Neneigiame, kad buvo par
sidavėlių raudonajam okupan
tui. Daug jų žinojome anuo
met, dar daugiau paaiškėjo
jau žlugus sovietų imperijai.
Atrodo, kad šiandien mėgs
tamiausias kaltinimas, norint
įskaudinti bei pakenkti kitam
lietuviui (ar jų grupei), yra
pavadinimas KGB agentu, ko
munizmo tarnu, parsidavė
liu. Kai tokius kaltinimus me
ta ypač gerbiamas asmuo, at
stovaujantis lietuviškai orga
nizacijai, kuri remiasf visuo
menės aukomis bei gera valia.
apima graudumas. Ko tuo sie
kiama?
Todėl ir šiuo atveju nepa
prastai svarbu nesutapatinti
vieno asmens su institucija.
Negilinkime spragų t a r p lie
tuviškosios
visuomenės
ir
svarbiųjų lietuviškų organiza
cijų dėl vieno kito nepriimtino
įvykio ar pasisakymo. Nepaleiskime iš akių. kad BALFas
šiandien tiek pat reikšmingas
vargstantiems mūsų tautie
čiams, kaip anais pokario lai
kais, kad Lietuvių fondo augi
mas užtikrins mūsų kultūros
klestėjimą svetimuose kraš
tuose ir parems vertingus pro
jektus tėvynėje.
Išmokime atskirti!
syti manęs nenorėjo, lenkučiai
bausmės jokios nepripažin
davo. Sulaukus pavasario. Ve
lykų, padaviau
pareiškimą
išsikelti į Lomžos gub.. kur gy
veno mano sesuo, ištekėjusi už
mokytojo. Mano prašymas bu
vo patenkintas. 1903 m. išsi
kėliau į Lomžos gub. Rutko>
miestelį. Šia proga t u n u pasa
kyti, kad Osiecko apylinkėse
yra miestelis, kur žuvo Kos
čiuško, kovojęs su rusais.
Osiecke išbuvau nuo 1902 m.
rugsėjo 1 d. iki 1903 m. rug
pjūčio 1 d.
Tuojau po Velykų išvažia
vau į Veiverius, kur gyveno
mano motina ir sesuo Zosė.
Buvau labai savarankiškas ir
tuo didžiavausi, kalbėdamas
su buv. savo mokytojais bei
seminaristais. Be to. aš gau
davau algą. nors ir labai kuk
lią, apie 30 rb į mėnesį, kurios
man užteko sumokėti mamai
skolų, nupirkti dovanėlių ir šį
tą įsitaisyti. Kiek prisimenu,
mokėjau už pietus 4 rl> Tai
buvo vienintelis mano atsilan
kymas Veiveriuose iš mokyto
javimo laiko.
'Bus daugiau)
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CLASSIFIED GUIDE

ATEITIS NEĮMANOMA BE
PRAEITIES

REAL ESTATE

MISCELLANEOUS

S u kandidatu į Lietuvos miausia mes t u r i m e užtikrinti
prezidento
vietą
Valdu savo piliečių s a u g u m ą na
Adamkum kalbasi Kęstutis muose ir gatvėse, o tik po to
peržiūrėti bausmių už nusi
K. Girnius.
— Ar esate pasiryžęs pas kaltimus griežtumą. J u o la
k e l b t i savo finansiniu rė biau, kai kalbama apie ypač
mėjų sąrašą prieš pirmojo žiaurius nusikaltimus.
rinkimų rato pabaigą, jei
— A r p r e z i d e n t a s Algir
tai darytų bent v i e n a s Jū
das B r a z a u s k a s i š n a u d o j o
sų oponentas? O j e i ne, visus K o n s t i t u c i j o s suteik
kodėl?
tus p r e z i d e n t o į g a l i o j i m u s ,
— Esu pasirengęs paskelbti ar s i e k t u m ė t e a k t y v e s n i o
rinkimų kampanijos finansa v a i d m e n s ir k u r i o s e sri
vimo šaltinius, kaip to reika tyse?
lauja Lietuvos įstatymai. Pa
— Prezidento galios gali ir
lankiai vertinu naująjį politi turi būti išplėtotos esamos
nių kampanijų finansavimo Konstitucijos kontekste. Pa
įstatymą kaip siekį užtikrinti grindinio prezidento patarėjo Kandidatas Lietuvos prezidento rinkimuose Valdas Adan.Kiis (dešinėje) su Centro sąjungos pirm., Seimo nariu
N'uotr. ELTOS
didesnį tokių kampanijų skai statusas t u r ė t ų b ū t i sutelktas Romualdu Ozoiu aš kairės) ir Egidijum Bičkausku.
vykdyti įsakymus ir kęsti kai
drumą.
prezidento s k i r i a m a i valstybi
kuriuos sunkumus. Jei vals
J a u esu paėmęs Vyriausio nei tarybai. Prie prezidento,
tybe užpulta priešo, kuris gali
sios rinkimų komisijos patvir kaip depolitizuotos instituci
ją sunaikinti ir tuo pačiu pa
tintus savo finansinių rėmėjų jos, turėtų būti įsteigti politi
neigti visas vertybes ir teises,
aukų lapus ir pradėjau juos nei Seimo ir vyriausybės kon
kurias pilietis turėjo, tai vals
pildyti.
trolei nepavaldūs padaliniai,
tybė gali reikalauti besąly
— Ar pritartumėte siūly sprendžiantys
valstybinio
DR. ALGIRDAS KANAUKA
ginio atidavimo jos išlaiky
m a m s didinti gynybos iš masto n u s i k a l s t a m u m o tyrimo
(Tęsinys)
..
. .
mui
žūtbūtinėje kovoje. Čia
l a i d a s iki 3 p r o c , BVP, kad klausimus.
siekti tai, ko ir kaip nori, bet
Jis t u r ; lygias n e p a ž e i d ž i a n t k i t u žmonių valstybė, kraštas, tėvynė ape
padidėtų Lietuvos galimy
— Kaip
įsivaizduojate
teises teisme. Visi turi atviras t e i s i ų . Tam reguliuoti visuo liuoja į savo gyventoją daug
b ė s patekti į NATO?
santykius s u d a b a r t i n e Sei
— Gynybos išlaidoms turi mo d a u g u m a ? A r n u m a t o t e galimybes konkuruoti gyve menė išrado įstatymus, teisė aukštesniame lygyje negu ak
būti skiriama tiek lėšų, kiek aplinkybių, k u r i o m i s pa- nime pagal savo sugebėjimus. tvarką, konstituciją ir daugelį tas, numeris toks ar kitoks.
būtina valstybės saugumui l e i s t u m ė t e S e i m ą ?
Gali gyventi pagal išgales kur kitų „demokratijos linijų", ku Tėvynė apeliuoja į patriotiz
mą. Toks šauksmas nėra kaž
užtikrinti bei kuo greičiau Lie
— Viena pagrindinių nuos nori, pagal sugebėjimus užsi rių reikia laikytis, jeigu nori
tuvos kariuomenės pasirengi tatų, įrašytų ir m a n o rinkimų dirbti duoną, sukurti šeimą.
naudotis tomis vertybėmis, kokia nauja išmonė. Istorija
mo ir apginklavimo lygiui pa programoje, y r a bendradar
Yra teisių, kurias reikia įsi kurias duoda piliečiams visuo jau penkis tūkstančius metų
kelti iki NATO standartų.
biavimas su visomis demokra gyti arba užsitarnauti, pavyz menė ir valstybe. Yra ir pa ^dokumentuoja" tokius daly
Labai palankiai vertinu Lie tinėmis krašto
politinėmis džiui, vairuotojo teises, moks reigų, kurias kiekvienas pilie kus. Labai rūsčioje vietovėje,
tuvos pastangas, kuriant da jėgomis, siekiant bendrų Lie lu diplomus, profesines kvali tis turi atlikti už savo tėvynės Termopilų tarpeklyje, Graiki
linius,
pajėgius
dalyvauti tuvos interesų įgyvendinimo. fikacijas. Tam reikia padėti pilietybės privilegiją. Tos pa joje yra užrašas — „Keleivi,
tarptautinėse taikos palaiky Todėl ir su Seimo dauguma pastangų. Žmogus t u r i teisę ir reigos užtikrina valstybės ir perskaitęs šiuos žodžius, nu
mo misijose, esu įsitikinęs, mano santykiai bus konstruk nieko nedaryti, tapti tikru ne visuomenės egzistenciją bend eik į Spartą ir pranešk, kad
kad Lietuvos kariuomenės pa tyvūs.
vykėliu. Visi laisvi veikti ir ram labui. Jeigu neatlieki pa čia krito kariai, vykdydami ;
grindinis uždavinys — užtik
reigos, tai „važiuoji zuikiu" ir Jūsų įsakymus". Labai lako-!
Prezidento galimybes paleis
rinti Lietuvos sienų nelie ti Seimą labai aiškiai api
Lietuva, siekdama pritrauk gali prarasti kai kurias tei niškas sakinys, be jokių senti
mentų, bet j a m e įkūnyta es
čiamumą ir krašto saugumą.
brėžia Lietuvos Konstitucija. ti investicijas iš užsienio ir ses.
— Kokių s a u g u m o garan Prezidentas
s
k
a
t
i
n
d
a
m
a
jas,
turi
vykdyti
Atsižvelgti į jaunų kareivių minė mintis. Nereikia daug
gali
paskelbti
tijų Lietuva turėtų siekti, pirmalaikius Seimo rinkimus, protingą ekonominę politiką. žmogaus teises ir užtikrinti jų žodžiauti ir aiškinti. Nieko
j e i nepatektų į NATO"
jeigu Seimas nepriima spren Investicijoms pritraukti turi nepažeidžiamumą yra vienas naujo nereikalaujama, kaip
— Lietuva jau pasirinko dimo dėl vyriausybės progra t a r n a u t i lanksti ir pastovi mo iš svarbiausių Lietuvos ka tik, reikalui esant, pakilti į
savo saugumo siekį. Alterna mos arba d u k a r t u s iš eilės jai kesčių sistema.
riuomenės uždavinių po kovi tokį lygį, kokio reikalauja tė
tyvos narystei NATO nėra ir nepritaria, t a i p pat vyriau
— A r L i e t u v a t u r ė t u trak nių užduočių atlikimo. Kariuo- vynės situacija. Tai patriotiz
įvairūs kiti kolektyvinio sau sybės siūlymu, jeigu Seimas t u o t i R u s i j o s i n v e s t i c i j a s m e n ė s v a dovybė t a problema mas — tai meilė ir atsidavi
mas tėvynei. Patriotai yra tie,
gumo užtikrinimo siūlymai
t a i p p a t k a i p k i t u valsty- l a b a i u z s i i m a a y r a pasiekusi
kurie iš meilės tėvynei remia
gali būti naudingi tik tiek, pareiškia tiesioginį nepasiti biu, ar j a s k a i p n o r s riboti?
gerų rezultatų.
kiek priartina Lietuvą prie šio kėjimą vyriausybe.
— Rinkdamasi investuoto
Konstitucija labai aiškiai j u s , Lietuva turėtų vertinti jų
Kalbant apie teises kariuo jos interesus ir autoritetą dar
tikslo.
apibrėžia tokio sprendimo ga patikimumą, o ne tautybę. Ga menėje, reikia taip pat kalbėti bais bei veiksmais.
Tik kelių Vidurio Europos
limybes. Mano pasiryžimas lima nustatyti s t r a t e ' es ša apie pareigas šioje valstybės
Dar apie patriotizmą. Žinau,
valstybių kvietimas įstoti į
konstruktyviai
bendradar k a s , kurias turi kontroliuoti tarnyboje. Visi žinome, jog ką Volteras apie patriotizmą
NATO yra lemtas pačios
biauti su valdančiąja partija ir valstybe, ginčytis dėl j ų priva valstybė reikalauja, kad kiek kalba. Tačiau tai pasakyta
NATO pragmatiškų ir struk
visomis politinėmis jėgomis, tizavimo. Tačiau
neturėtu vienas pilietis, reikalui esant, apie žodinį patriotizmą, kurio
tūrinių apribojimų. Lietuvai ir
ieškant priimtinų sprendimų, mėme ateinančio į Lietuvą turi ją ginti. Tam reikia įgyti jis nekentė. Patriotizmas vis
kitoms kol kas nepakviestoms
beveik
visiškai
sumažina kapitalo skirstyti k a i p kitaip, kovinių įgūdžių, o, juos įgy dėlto yra ugninga emocija. Ją
įstoti į s-gą valstybėms yra
tokią galimybę.
nei pagal jo efektyvumą ir pa jant, reikia laikinai suspen reikia atitinkamai ugdyti ir
būtina pasiekti tam tikrus
Siekdamas Lietuvos tarp tikimumą. Pasaulio ekonomi duoti kai kurias piliečio privi puoselėti. Tai nėra tik simbo
standartus.
tautinio prestižo ir pastovumo ka j a u baigia susijungti į legijas — būtent, darbo, laiko lių garbinimas ir vėliavų mo
Manau, kad Lietuva turi nu
valstybėje, stengsiuosi išveng visiškai integruotą tinklą.
ir vietos pasirinkimą, reikia savimas, neapykantos priešui
kreipti \ isas pastangas šiam
ti net diskusijų šiuo klausimu.
ugdymas. Lygiagrečiai su pat
tikslui kaip galima greičiau
Seimas, kaip ir prezidentas,
riotizmu turi būti puoselė
pasiekti — stiprinti savo eko
yra išrinktas visų Lietuvos
jama
tolerancija. Antraip pa
nomiką, kariuomenę, sienų
žmonių. Abi šios institucijos
triotizmas
gali virsti šoviniz
apsaugą, vykdyti aktyvią poli
turi savo m a n d a t ą panaudoti
mu
ir
skirtingų
požiūrių ar
tiką.
bendram
darbui,
siekiant
tautybių
žmonių
persekioji
— Ar Lietuvai svarbiau
žmonių gerovės, -cad ir kaip
mu.
Del
tokio
patriotizmo
kilo
geri santykiai su Lenkija,
deklaratyviai skambėtų šie
daug
blogybių
20-ajame
šimt
ar su Latvija ir Estija?
mano žodžiai.
metyje.
— Lietuvai labai svarbūs
Tikras patriotizmas kariuo
— Ar L i e t u v a
turėtų
geri santykiai su visomis kai
menėje
suprantamas ne kaip
myninėmis valstybėmis. o s t e n g t i s u ž m i r š t i t a r y b i n į
sentimentalumo
išraiška, bet
Baltijos kraštai ir Lenkija yra l a i k o t a r p į , a r j į k u o nuo
kaip
sąmoningas
valios, ryžto,
strateginiai mūsų partneriai. d u g n i a u i š t i r t i , k a d b ū t ų
įgūdžių
ir
pajėgumo
kautis su
Lietuvos santykiai su Lenkija g a l i m a s u p r a s t i , k a s i š tie
priešais
ugdymas.
Visų
pirma
negali pakenkti Baltijos tautų sų į v y k o ?
reikia
išmokti
suvaldyti
save.
— Mes e s a m e XXI amžiaus
vienybei, juo labiau, kad esmi
Tada
niekas
jūsų
teisių
ne
niai visų šių valstybių siekiai išvakarėse ir visų mūsų tiks
pažeis.
0
jei
savęs
valdyti
ne
sutampa — integruotis į Euro las žiūrėti į ateitį.
mokėsite,
tai
niekas
jūsų
tei
Žinoma, ateitis neįmanoma
pos bei transatlantines orga
sių neapgins, juo labiau jūs
be praeities — tie, kurie nesi
nizacijas.
patys.
Lietuva n e p a t e k s į Euro moko iš istorijos, yra pasmerk
Lietuvos kariuomenė dabar
pos Sąjungą, kol nepanai ti kartoti jos klaidas. Tačiau
deda daug pastangų išrauti
kinta mirties bausmė. Ar istorijos tyrimą ir įvertinimą
įvairias nestatutinių santykių
J ū s ragintumėte
S e i m ą palieku istorikams. Mano įsi
piktžoles, nes jie kariuomenės
k u o greičiau
panaikinti tikinimu, jie geriau išaiškins,
kas įvyko per pusę sovietinės
moralę žlugdo. Pasiekėme jau
mirties bausmę?
visai neblogu rezultatų. Tę
Seimui jau yra pateiktas okupacijos.
— Ar m a n o t e , kad Lietu
sime darbą toliau. Kariuo
projektas atsisakyti mirties
menė turi būti mokykla, ku
bausmes vykdymo. Ši bausme v a gali p r i t r a u k t i d a u g i a u
rioje Lietuvos jaunimas iš
nenumatyta ir naujojo Bau u ž s i e n i o i n v e s t i c i j ų be pla
t e s n ė s a p i m t i e s privatiza
moktų vertinti ir praktiškai
džiamojo kodekso projekte.
pajusti žmogaus teises, savo
Sekdama Europos valstybių cijos p r o g r a m o s ?
— Investicijų į ūkį dydis
pareigu svarbos supratimą,
pavyzdžiu, Lietuva turėtų eiti
pajusti kareiviško draugišku
šia kryptimi. Tačiau tai turi priklauso ne vien tik nuo pri
mo. Tarnyboje galima net pa
įvykti palaipsniui. Manau, vatizavimo, nors, pasisakyda
ragauti truputį gerovės ir gy
kad dabartinė kriminogenine mas už liberalią ekonomiką,
padt-tis kol kas neleidžia atsi aš pritariu platesniam ūkio Alytaus tiatliono k.ir.ui £ m .spalio OM tl džiaugiasi lauko virtuvo ir pa venimo džiaugsmo bei įsigyti
žinių, kurios Kali būti naudinsakyti mirties bausmės. Pir išvalstybinimui.
teiktu maistu
Nuritr R. .Jakimavičiau*

CIVILIU IR KARIŠKIŲ
SANTYKIAI: VERTYBĖS IR
PROBLEMOS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Tunu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
LIETUVIS, lauko prieSoToT^allagTErcF
scapino/maintenance) bendroves savi
ninkas. WaaNngton, D.C., M k o darttninto, kuris galėtu attko lauko priežiūros
darbus. Pradinis mokestis $6 į valandą.
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su
viršvalandžiais. Reikalingas darbo
leidimas. Suteikiamaspigus butas-$130
mėnesiui. Kreipte tel (202)244-2373.

GREIT
PARDUODA
RE/MAX
REALTORS
(773)586-5959
( 7 0 8 ) 425-7161

RIMAS L STANKUS
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
> Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

MISCELLANEOUS

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MASINAS, ŠALDYTUVUS,
ŠILDYMO SISTEMAS,
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.

H. Deckys
Tel. 773-585-6624

Išnuomojamas prie6fltos ir
Kedzte Ave 3 kamb. butas su
šiluma ir virtuvės įrengimais
$380.
Tel. 706-425-7160.

TRANSPAK
Įstaiga bus atidaryta

KETVIRTADIENIAIS iki 8 vai. vakaro
Siuntiniai į Lietuvą l a i v u arba oru.
Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
50 sv. maisto produktų $98.- Šventinis $39.Istaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė
Tel.: d. (813)360-9881, n. (813)360-1364.
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27
LIETUVOS DUKTERYS NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA
Mieliems rėmėjams ir talkininkėms/-ams, kurių triūso ir
paaukotų dovanų dėka spalio 11 d. ruoštas Rudens pokylis
buvo sėkmingas ir nuotaikingas.
Reiškiame didelę padėką p . Vyt. Mk?eikai,BKIJSCTWINES
& LIQUORS parduotuvės, 318 E.Hubson, Woodridge, IL,
savininkui, kaip ir kasmet, gausiai aukojusiam {vairių gėrimų.
Labai dėkingos esame BALTIC BAKERY savininkam*
- A n k ų š e i m a i , ilgamečiams mūsų rėmėjams, už gardžius
kepsnius ir kitus maisto produktus.
Nuoširdi padėka vaisių paruošėjai p . Onai Norvilienei ir
jos padėjėjoms - p . A d e l e i L i e t u v n i n k e i ir p . V i k t o r y a i
V a l a v i č i e n e i bei v i s o m s t a l k i n i n k ė m s , stropiai ap
tarnavusioms svečius.
Mūsų nuolatiniams talkininkams: p. Antanui Valavičiui
ir V y t a u t u i Dijokui už gėrimų suvežimą ir rūpestingą baro
priežiūrą tariame didelį ačiū!
Gražius padėkos žodžius skiriame ansambliui „Armo
nika" iš Lietuvos, linksmomis dainomis kėlusiems gerą
nuotaiką atliekant pokylio programą, savo honorarą skiriant
draugijos vykdomai labdarai.
Mūsų geradariai: Z . D a p k i e n ė , S o C J e l i o n i e n ė , R. ir
RJCrištopaičiai, A L a t o n i e n ė , BJtforkūnienė, B.Navic
k i e n ė , O.Norvilienė, M . R o č k u v i e n ė , V. ir J.Stankai,
A p . T u s k e n i e n ė , D . V i d i i ū n i e n ė ir B. ir S t . Ž i d o n i a i
vertingomis dovanomis praturtino didžiąją loteriją. Gražūs
laimikiai puošė ir mažąją loteriją. Visiems labai dėkojame!
Meniškų rankų talkininkės, žaviai papuošusios stalus ir
sceną, nusipelno gražių padėkos žodžių.
Taipgi pokylio viešnioms ir svečiams už dalyvavimą ir mūsų
veiklos dosnų parėmimą liekame dėkingos.
LIETUVOS DUKTERŲ

draugijos centro valdyba

AUKOTOJAI
PASAULIO LIETUVIU CENTRO MAŽOSIOS SALĖS
PERTVARKYMO PROJEKTUI
1996.04.30
1996.06.28
1996.07.13
1996.09.10
1996.10.10
1996.10.24
1996.10.24
1996.12.10
1996.12.23
1996.12.31
1997.01.08
1997.01.08
1997.02.11
1997.02.11
1997.06.13
199706.26
1997 08.06
1997.09.23

Jemsek, Joe
Prunskis, Prel. Juozas
Petkus, Zenonas ir Vanda
Auste Vygantiene, Valhara laivo iikyla
Las Vegas Nite
Lietuvių Tautiniai namai
Balzekas
Jurjonas, Stanley ir Irene
Garbonkus, Vacys ir Laima
Pasaulio lietuvių centras (Bingo)
Griškelis, Rimantas ir Regina
Draugelis, Artinas ir Irena
Lietuvių Fondas
Donations

Ligfatolier
Jemsek, Joe
Griikelis & Smith ArchitecU, Ltd.
Lietuvių Fondas
Ii viso:

1,000.00
1,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
800.00
80.00
700.00
16,000.00
1,000.00
10,000.00
770.00
36,280.00
600.00
1M80.00
60,000.00

gos vėliau, išėjus į civilinį gy
tus visą vyriausybę ir dalį Lie
venimą, j aktyvų rezervą.
tuvos savivaldybių". R. Smeto
nai atrodo, jog tai nėra pa
* Kandidatas i p r e z i d e n  prastas valdininkų pilietišku
t u s euroskeptikas Rimantas mas, o pastangos visą valsty
Smetona kritikuoja kito kan bės valdymo aparatą panaudo
didato Seimo pirmininko Vy ti vieno žmogaus labui. Tinka
tauto Landsbergio rinkimų miausiu kandidatu į preziden
kampaniją, nes , j a m vieninte tus R. Smetona laiko save, nes
liam sudarytos išskirtinės są neturi milijonų rinkiminei
lygos, agitacijos mašina paver kampanijai.

LAIŠKAI
NATO SUSTABDYMAS
PADĖTŲ LIETUVAI
Tikėtinasi, jog „Draugo"
skaitytojai atkreipė dėmesį į
lapkričio 13 d. (redaktorės)
skiltį »NATO klausimas opus
visiems". Joje metamas plates
nis žvilgsnis į geopolitinę
problemą, kurios sprendimą
galėtų paveikti ypač JAV lie
tuviai, dargi pasitelkę ukrai
niečius, latvius ir estus. Vie
nok tam reikia išeiti iš stan
dartinių pažiūrų į NATO plė
timą rėmų.
Jau 1996 m. esu rašęs, jog
mūsų politiniai vadai į šį
klausimą šoko stačiagalviška
politika, matomai nebandė
įžvelgti, kur plėtimo pasek
mėse gali atsidurti Lietuva.
Dabar jau turėtų būti aišku,
kad Baltijos valstybės ir
Ukraina, kurioms ^saugumo"
klausimas yra opiausias, pa
gal Clintoninį plėtimo planą
būtų pakabintos virš „pilko
sios zonos", ant istoriniai plo
no State Department pažadų
siūlelio.
Spalio mėnesį nelauktai te
ko išklausyti Stetson u-to, DeLand, Floridoje, ruošto dviejų
dienų
-simpoziumo
tema
„NATO plėtimas ir Rusijos
ateitis". Simpoziume prasklei
dė uždangą į JAV „užsienio
politikos formavimo elito"
karštų debatų NATO klausi
mu užkulisius. Daugeliui JAV
lietuvių nebėra paslaptis, jog
tą elitą atstovauja privatus
globalistų klubas Council on
Foreign Relations (CFR).
Buvo įdomu iš pasisakymų ir
iš vėliau man atsiųstos me
džiagos patirti, jog NATO
plėtimo į Rytus („dabar" tik 3
kandidatai) proponentų spar
ną atstovauja žymūs CFR nariarinir Clinton ir Madeleine
Albright, o oponentus — iš
garsintasis George Kennan
(CFR) ir šiuo metu viešai pasireiškiąs prof. Michael Mandelbaum (CFR). Pastarieji yra
prieš NATO plėtimą iš esmės.
Nepaisant, kuri CFR gru
puotės klika laimės ginčą,
Lietuvai šiuo metu saugiau
sias būdas nepakliūti į „pil
kąją zoną" būtų per JAV Se
nato atmetimą NATO plėtimo
„pirmosios fazės". Tad JAV
lietuviai turėtų eiti į Senatą
šūkiu — „Arba visi, arba nė
vienas". Šiuo atveju mūsų bal
sas nebūtų „tyruose": JAV
dešinieji ir šiaip mokesčių
mokėtojai jau seniai yra prieš
NATO plėtimą, bet už JAV
karinį, ekonominį ir politinį
sustiprinimą, kad Maskva
skaitytųsi su Amerikos balsu
ir įtaka Rytų Europoje, ne
paisant, kur būtų NATO ri
bos.
Vilius Bražėnas
Deland, FL

Paskelbus Lietuvai neprik
lausomybę, komunistams puo
lant televizijos bokštą, pasi
naudodamas savo aukšta pa
dėtimi, darė viešus pa
reiškimus JAV valdžiai: „Lie
tuvai praradus nepriklauso
mybę, nebus taikos Europoje".
Čia neįmanoma suminėti vi
sų, jo per 30 metų atliktų
darbų. Visi pageidaujame,
kad Lietuva kuo greičiau at
suktų veidą į Vakarus, įsi
jungtų į Europos Sąjungą ir
NATO.
Remkime žmogų, kuriam tie
komplikuoti reikalai yra gerai
žinomi. Jis subrendęs Vakarų
valstybininkas ir įsisavinęs
Vakarų kultūrą. Be to, turime
pripažinti, kad Amerikos pa
rama Lietuvai yra nepamaino
mas ramstis.
Valdas Adamkus laisvai
naudoja anglų ir kitas kalbas,
jo pažintys su šio krašto
įtakingais asmenimis yra tur
tas Lietuvai.
Vitoldas P e t r a u s k a s
Union Pier, MI

DAR ŠIEK TIEK APIE
VALDĄ ADAMKŲ
Mes, išeivijos lietuviai, turi
me tinkamiausią kandidatą
Lietuvos prezidento parei
goms — Valdą Adamkų.
Gyvename demokratiškam
krašte, kiekvienas turime tei
sę pareikšti savo nuomonę.
Būtų negarbinga dėl menkos
asmeniškos naudos niekinti
kitus.
Valdas Adamkus savo gabu
mais ir sąžiningu darbu federalinėj valdžioje buvo pasie
kęs aukštą vadovaujančią vie
tą. Svarbiausia, jis nepra
puolė iš lietuviškos visuome
nės, nesiekė tuščios garbės ir
reklamos, bet, iškilus lietuviš
kam reikalui, ateidavo padėti.
„Margučio" radijo programa
daug kartų buvo įklimpusi į
finansines ir kitas bedas. Jo
pastangomis buvo išgelbėta —
po Valdo Adamkaus lietsar
giu ilgai laikėsi.

-

dyti, ir visiškai užsidaryti,
taip kaip kai kurie bendruo
menės kraštutiniai veikėjai
gal ir planavo.
PLB išliko. O naujajam PLB
valdybos pirmininkui galiu tik
palinkėti neskubinti į dangų,
bet dirbti ir toliau tą nedėkin
gą lietuvybės išlaikymo darbą.
Bus jam nors ir senam paty
rusiam bendruomenininkui,
sunku, labai sunku. Nebent
JAV KV susipras, kad net
Amerika neturėtų būti nuo
PLB valdybos darbo rėmimo
atleista.
Aleksas Vitkus
Lemont, IL

V. KAMANTUI —
DANGAUS KARALYSTĖ!
Ne, nesiūlau p. Kamantą iš
siųsti į aną pasaulį, bet kad jis
tos karalystės tikrai užsitar
navo, galutinai įsitikinau, ne
seniai perskaitęs „Drauge"
apie rugsėjo mėnesį įvykusį
JAV LB Tarybos pirmąją se
siją ir joje padarytus nutari
mus. O juk Šv. Rašte parašy
ta, kad „nuolankiesiems bus
dangaus karalystė".
Kad Vytautas Kamantas,
dabartinės PLB valdybos pir
mininkas, yra ne tik taikin
gas, bet ir nuolankus, sunku
abejoti. Vienybės ir taikos var
dan jis daug kur nusileido.
Jau K PLB seimo metu jis
pritarė, gal ir nenoromis, siū
lymui atšaukti tą seną PLB
seimų nutarimą „...ir nema
žiau kaip 30% visų... surinktų
aukų skirti PLB valdybai".
Kamantas, vengdamas kontro
versijos, atsisakė ir tų maž
daug 21,000 dol., kurių JAV
KV nebuvo atsilyginusi buvu
siai PLB valdybai už 1996 ir
1997 metų Vasario 16 minė
jimų aukas, nepaisant, kad
JAV LB Garbės teismas,
1997.05.24 posėdyje, apsvars
tęs ir išnagrinėjo faktus, ir ra
gino Krašto valdybą už tai at
siskaityti.
Rugsėjo mėnesio sesijos me
tu mūsų naujasis PLB pirmi
ninkas tikėjosi „savanoriškos"
pagalbos iš JAV KV, bet nuo
lankiai ir sunkia širdimi tu
rėjo sutikti kai Krašto valdyba
ir savo 1998 metų sąmatoje
neįrašė nei vieno dolerio jo
vadovaujamos PLB valdybos
paramai. O Kamanto norėta
glaudaus bendradarbiavimo,
bandant išlyginti buvusius
praeities nesutarimus tarp
PLB ir JAV LB valdybų.
Kamantas šiandien ruošiasi
PLB veiklai remti prašyti pa
ramos iš įvairių fondų, kreip
tis į Kanados ir kitų kraštų
(gal net „turtingo" Sibiro?)
bendruomenes, nes ką kito jis
gali daryti? Visa laimė, kad
PLB seime buvęs pasiūlymas
PLB valdybai neleisti rinkti
aukų tame krašte, kur yra vei
kianti Lietuvių Bendruomenė
(t.y. Amerika), nepraėjo. O jei
jis būtų praėjęs? Be jokių fi
nansinių išteklių PLB turėtų
savo bet kokią veiklą sustab

VALANČIAUS IR
MUMS REIKIA
Arvydas Barzdukas „Drau
ge", Nr. 217 rašo: „... Ar neat
siras Lietuvoje naujas vysku
pas Valančius, kuris stos į ko
vą prieš girtuoklystę?" O „Lie
tuvos aide", L. Stankevičius
rašo: „Lietuvos istorijoje nie
kada nebuvo tokio masinio al
koholizmo kaip dabar. O kokie
to rezultatai? Pakanka pas
kaityti Lietuvos laikraščius —
ir net plaukai pasišiaušia: sū
nus kirviu užmušė tėvą, brolis
nušovė brolį, vyras peiliu nu
dūrė žmoną, žmona virve pas
maugė vyrą, jaunuolis plaktu
ku užmušė savo draugą ir t.t.
Siaubas, bet tai jau tapo kas
dienybe".
Taip, Valančiaus Lietuvai
labai ir labai reikia. Tačiau,
nedžiuginančių reiškinių, ku
rie prašyte prašosi Valančiaus
talkos, galima pastebėti ir pas
mus. Mūsų spaudoje, garsi
nant kultūrinius bei visuome
ninius renginius, būtinai pa
brėžiama, kad veiks baras,
arba, kad ir kiek kukliau —
atgaiva. Ypač išradingai buvo
kviečiama atvykti į „Armo
nikos" koncertą New Yorke.
Ten skelbime, tarp kitko, buvo
rašoma: „... kartu (su bilietu,
— P.P.) gaunate nemokamą
gėrimą bare". Vaizdžiai apra
šant ,Saulės" ansamblio vieš
nagę Clevelande („Darbinin
kas", nr. 42) skaitėme: ..Kon
certui pasibaigus į sceną už
kopusios merginos ansamblio
narius ir vadovus apdovanojo
gėlėmis, vynu ir kitomis gė
rybėmis".
Gal kas nors ims ir pasakys,
kad tai mažmožis. Nebandy
kime save apgaudinėti! Dėl tų
„mažmožių" į ginčus su vysku
pu Valančiumi nesileiskime —
pralaimėjimas bus garantuo
tas.
Petras Paly9
Richmond Hill, NY
NEPILNA INFORMACIJA
Puikiame Martyno Mažvydo
minėjimo Čikagoje aprašyme
(„Draugo" II dalyje, šeštadie
nį, 97.11.08) trūko tik keleto
sakinių apie tai, kas įgalino
Lietuvos Vyčių chorą pateikti
giesmes iš pirmojo lietuviško
giesmyno — Mažvydo katekiz
mo, amerikiečių ir Amerikos
lietuvių visuomenei.
Juk tai buvo kruopštus dar
bas — prūsų tarme parašytas
giesmes bei gaidas iš XV
šimtmečio, padaryti supranta
mas choristams ir perteikti vi
suomenei. Visa tai atliko ir
paruošė giedojimui choro va
dovas muz. Faustas Strolia,
kuris aprašyme nebuvo pa
minėtas. Jam priklauso nuo
širdi visų lietuvių padėka.
V. Motušis
Cicero, IL

Meldžiame Aukščiausiąjį, kad Jis būtų gailestingas

A.tA.
LEONO KRIAUČELIŪNO
vėlei, kad J i s stiprintų ir paguostu mielą ponią IRENĄ
KRIAUČELIŪNIENĘ. dukteris VIDA ir JOLITĄ m
šeimomis.
Ona ir Jonas Gradinskai

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI AUKOJO
(nuo 1997.DL01 iki 1997.XI.01)
Aa. EmiUjos ir Vinco Rastenių labdaros fondas- $5,000.
$1,500 - B.Peters
Po $200 - J.Janonienė, St.Kazlienė, A. B. I. Lesevičiūtės,
Lith. Mercy Lift.
Po $100 - A.Bartkus, St.Kankus, O.Kartanienė, B.Mor
kūnienė, A.Vaitkus.
$57
- M Ročkuvienė
Po $50 - JAlišauskas, H.Bagdonienė, B.Briedienė, I. A.
Kereliai, St. V. Paulioniai, F.Peleckienė, St.Prialgauskienė, A.Vitkienė, M.VVeber.
Po $40 - B.Jasaitienė, J.Žebrauskienė.
- A.Venclovienė.
$37
Po $30 - M.Petrošius, R.Žalnieraitienė.
Po $25 - dr. L.Ignatonienė, St.Kavaliūnas, Sof.Plenienė,
J.Šimaitienė, D.Šlenienė, E.VVasiliefskienė.
Po $20 - V Bubnienė, V.Čepaitienė, A.Jadviršienė,
V.Janušaitienė, V.Jonikienė, H . J u r k ė n a s ,
M.Kapačinskienė, M.Katkus, T.Kazlauskienė,
O.Kuliešienė, A. L. Luneckai, M.Markulienė,
Sof.Mickevičienė, K.Miliūnienė, N.Rauckinienė,
A. Z. Rekašiai, E.Repšienė, D.Sruogaitė, F.Tarulienė.
Po $17 - A.Malelienė, D.Vidžiūnienė.
Po $15 - B.Prapuolenienė, S.Stakėnienė.
$14
- B.Vindašienė.
Po $12 - B.J.Kasparienė, J.Penčylienė.
Po $10 - Sof.Beigienė, J.Glaveckas, M.Maciežienė,
M.Krištopaitienė, A.Sobieskienė.
- S.Girdžiūnienė.
$9
- E.Paužuolienė.
$8
$7
- B.Aninkevičienė.
$5-2
- S.Vakselienė, J.Zalagienė, E.Barškėtienė.
Mirusiųjų atminimui aukojo:
A.a. Vinco Pavilčiaus - Sof. A. Jelioniai
- $25.
A.a. Antano Šerkšnio - V.Šerkšnienė
- $50.
A.a. Bronės Štangenbergienės - A V. Laniauskai - $20.
Mieliems aukotojams nuoširdžiai dėkojame!

A.tA.
Vet. Dr. LEONUI
KRIAUČELIUNUI
mirus, nuoširdžiausią užuojautą žmonai I R E N A I ,
dukroms VIDAI, JOLITAI ir jų šeimoms.
Janina ir Jonas Šalnai
Katriutė ir Marijus Sodoniai

Alida ir Antanas V.Čiuriai
Birutė ir Antanas Čiuriai

Mylimam ir gerbiamam skautų rėmėjui

A.tA.
Dr. LEONUI KRIAUČELIUNUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žentą ALGĮ ir anūką
JUSTINĄ JONUŠUS, mūsų mielus brolius, taip pat
žmoną ponią IRENĄ bei kitus artimuosius.
„Lituanicos* tunto skautai

A1A.
Dr. LEONUI KRIAUČELIUNUI
iškeliavus Amžinuoju t a k u , nuoširdžiai užjaučiame jo
žmoną IRENĄ, dukras VTDĄ ir JOLITĄ su šeimomis ir
visus artimuosius.
JAV LB Vidurio V a k a r ų apygardos v a l d y b a :
Birutė A.Vnidašienė, Irena Kirkuvienė, Algis
Urbutis, Paulius Guobuiis, Nijolė Grigaliūnienė,
Aldona Pavilionienė, Stasė Korres, Kurtas Vėlius

PADĖKA
A.IA.
ELZBIETA SKINDERIENĖ
Mano mylima Sesuo ir mūsų Teta išsiskyrė iš mūsų
tarpo 1997 m. lapkričio 22 d.
Buvo palaidota lapkričio 24 d. Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.
Nuoširdus ačiū v i s i e m s giminėms, d r a u g a m s ir
pažįstamiems už atsilankymą laidotuvių koplyčioje,
maldas, aukas ir išreikštą užuojautą raštu ar asmeniškai.
Dėkojame k u n . Kelpšai už m a l d a s koplyčioje ir
palydėjimą į kapines.
Didelę padėką reiškiame Petrui Navickui už a.a.
Elzbietos globojimą.
Kun. Kuzinskui ir k u n . Kelpšai už šv. komunijos
atvežimą į namus.
Dr. V.Nemickui ir d r . R.Sidriui už j ų priežiūrą
namuose ir ligoninėje.
Taip pat dėkojame karsto nešėjams už paskutinį
patarnavimą palydint j jos poilsio vietą.
Liūdinti s e s u o J a d v y g a P o š k i e n ė i r j o s s e i m ą
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A.fA.
STASYS VANAGUNAS
Gyveno Oak Lawn, IL anksčiau Čikagoje, Marąuette
Parko apylinkėje.
Staiga mirė 1997 m. gruodžio 6 d., sulaukęs 91 metų.
Gimė Lietuvoje, Šiluvoje. Amerikoje išgyveno 48 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime trys sūnūs ir jų šeimos:
Ramūnas su žmona Danguole; anūkė Rita Mroz su vyru
Ken ir proanūkai Mallory ir Morgan; anūkas Andrius
su žmona Lori ir proanūkai Alex ir Ark; Stasys su žmona
Armida; anūkė Severiną Shannon su vyru Steve; anūkas
Arūnas su žmona Kim; Arvydas su žmona Audrone;
anūkai Viktorija ir Tomas.
Velionis buvo vyras a.a. Stasės.
Priklausė BALF'ui, Pensininkų draugijai, Tautos
fondui, Lietuvių Bendruomenei ir kitoms organizacijoms.
Velionis pašarvotas trečiadienį, gruodžio 10 d. nuo 2
iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533
W. 71 St.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 11 d. Iš
laidojimo namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į švč.
M.Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje bus
aukojamos 10 vai. ryto šv. Mišios už velionio sielą. Po
šv. Mišių velionis bus palaidotas Sv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: s ū n ū s , m a r č i o s , a n ū k a i i r p r o a n ū k a i .
Laid. direkt. Donald M.Petkus, tel.800-994-7600.

A.tA.
ADELĖ JUŠKIENĖ
ŠAVELYTĖ
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinėje.
Mirė 1997 m. gruodžio 7 d., 2 vai. ryto sulaukusi 88
metų.
Gimė Latvijoje, Rygos mieste.
Amerikoje išgyveno 46 metus.
Nuliūdę liko: duktė Adelė Lietuvninkienė, sūnus Jonas
J u š k a , marti Marytė; anūkai: Vytenis Lietuvninkas,
žmona Elzytė, Gintaras Lietuvninkas, žmona Dalia,
Žibutė Pranckevičienė, vyras Pranas, Danutė Juškaitė,
Marytė Juškaitė ir Jonas Juška, Jr.; aštuoni proanūkai;
Lietuvoje brolis Vincas ir sesuo Stefanija su šeima bei j
daug giminių Amerikoje ir Lietuvoje.
Velionė pašarvota antradienį, gruodžio 9 d. nuo 2
iki 9 v.v. Petkus Marąuete laidojimo namuose, 2533
W. 71 St.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 10 d. Iš
laidojimo namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M.Marijos
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30
vai. ryto šv. Mišios už velionės sielą. Po šv. Mišių velionė
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: d u k t ė , s ū n u s , a n ū k a i , p r o a n ū k a i , brolis,
sesuo ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus. Tel. 800-994-7600.
Didžiam mūsų tautos patriotui,
Zanavykijos lygumų ąžuolui,

A.tA.
Dr. LEONUI KRIAUČELIUNUI
m i r u s , J o mylimai žmonai IRENAI, dukroms ir jų
šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Algis ir Laima Antanėliai
Albinas ir Gražina Reškevičiai
ir Jadvyga Povilaitienė

J

Omaha, Nebraska

A.tA.
DR. LEONUI KRIAUČELIUNUI
mirus, žmonai IRENAI, dukterims JOLITAI, VIDAI
ir jų šeimoms bei kitiems artimiesiems šioje skausmo
ir liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią užuojautą
ir kartu liūdime.
Dana ir Vilius Baziai
Dagmara Jurcienė
Irena ir Petras Kazlauskai
Bronė ir Albertas Kremeriai
Roma ir Viktoras Masčiai
Marytė Miklienė
Emilija ir Liudas Valančiai
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Mok. Juozui Plačui. ilVytauto Didžiojo šauliu
gamečiui „Tėvynės žvaigždu rinktinė kviečia šaulius ir
tės" redaktoriui sunegalavus, Visuomenę atsilankyti į tradi
„Tėvynes žvaigždutė" kurį lai cines lietuviškas Kūčias, ku
ką neišeis. J. Plačui linkima rios rengiamos gruodžio 14 d.,
sveikti, stiprėti ir netrukus sekmadienį, 2 vai. p.p., Šaulių
grįžti prie pamilto pedagogi namuose, 2417 W. 43rd Str.,
nio darbo ir „Tėvynės žvaigž Chicago, 1L. Informacija tei
dutės"' redagavimo.
kiama šiais telefonais: 773376-0551 ir 773-434-3713.
Gruodžio 13 d., šeštadienį,
6:30 vai. vak., Čikagoje vyks
vienas svarbiųjų renginių —
Bendras kūčias „Seklyčio
Labdaros vakaras. O svarbus je" ruošia Vyresniųjų lietuvių
jis dėl to. kad savo dalyvavi centras gruodžio 23 d., antra
mu paremsite JAV LB Sociali dienį, 4 vai. popiet. Norintieji
nių reikalų tarybos darbus, dalyvauti, prie bendro stalo
kurių yra tiek daug ir taip rei laužti kalėdaitį su draugais ir
kalingų visiems vargstan pažįstamais, turi registruotis
tiems. Vietas užsisakykite „Seklyčioje" — asmeniškai ar
„Seklyčioje".
ba telefonu 773-476-2655.

Seselių kazimieriečių sukaktuvinėje šventėje rugsėjo 28 d. sėdi Bernice
Strom, stovi dukterys (iš kairės): Susan Olsen, Cecilia Storako ir Bernice
Halaby.

ŠAKIEČIŲ KLUBUI
JAU 60 METU
Kuomet beveik prieš 50 me
tų atvažiavome į šį kraštą,
Čikagoje ir jos apylinkėse ra
dome mažiausiai pusę šimto
įvairių klubų, draugijų ar ki
tais vardais pasivadinusių lie
tuviškų sambūrių. Kiek vėliau
jų skaičius dar padidėjo, nes ir
naujieji ateiviai pradėjo steigti
savuosius.
Tačiau šiandien vaizdas jau
kitoks. Senųjų ateivių įkurtų
jų sambūrių mažai beliko. Kai
kurie dar gyvuoja „ant popie
riaus", bet veiklos, galima sa
kyti, nerodo, nepaisant, kad
dalis iš jų savo kasose turi dar
nemažai pinigų. Senieji tų
klubų ar organizacijų vadai
išmirė, o į jų vietas naujų ne
atėjo. Tad šiandien visoje
Čikagoje aktyvesniųjų sam
būrių turime gal tik porą de
šimčių.
Tokių tarpe yra ir Šakiečių
klubas, kurio 60 metų sukaktį
minime šių metų lapkričio 18
d. Į šį sambūrį dabar yra susi
telkę ne tik Šakių buvusieji
apskrities gyventojai, tačiau
yra ir nemaža ir jų draugų bei
pažįstamų. Gerai, kad jo vado
vybė pajėgė papildyti klubo
narių eiles ir jis šiandien yra
taip pat gyvas, kaip ir „senais
— gerais laikais". Pora kartų
metuose turi gausius narių su
sirinkimus, o dar tiek pat kar
tų daro platesnes apimties
renginius. Vėliausias jų, pava
dintas „Oktoberfest" arba
„Derliaus" pokylis vyko spalio
5 d. Šaulių namuose ir su
traukė apie 130 svečių.
Suradus senuosius šio klubo
steigėjų užrašus, patyrėme,
kad šis klubas gimė 1937 m.
lapkričio 18 d. Antanaičių na
muose Cicero, kur buvo susi
rinkęs būrelis buvusių šakie
čių. Ten buvo nutarta steigti
Šakiu apskrities klubą (vėliau
jis pasivadino Šakiečių klubu/,
kurio tikslas — draugystė,
savitarpė pagalba, lietuvių
kultūrines veiklos rėmimas, o

taip pat finansinė pagalba
Šakių miesto bažnyčios staty
bai.
Pirmąją klubo valdybą su
darė: A. Bacevičius — pirm.,
M. Neberiežienė, A. Gerdžiūnas, M. Undraitienė, o Anta
naitienė, P. Juška, A. Kriš
tolaitis, J. Lebedinskas. Susi
rinkimai pradžioje buvo Anta
naičių ir Stanaičių namuose
Cicero; vėliau pereita į lietu
viškų „saliūnų" saliukes, ka
dangi privačiuose namuose
nebetilpdavo, o dar vėliau pra
dėta nuomoti Vyčių salę (da
bar Šaulių namų patalpos).
Šis klubas kiek didesniu
įnašu 1941 m. parėmė Lietu
vių labdarių sąjungą, kuri tuo
metu plačiai veikė. Tūkstan
tine dolerių buvo prisidėta
prie monografijos „Zanavykija" išleidimo. Apie tiek pat
paskirta Šakių bažnyčiai, Lie
tuvių fondui.Lietuviškai spau
dai (daugiausia „Draugo"
dienraščiui) atiteko apie treje
tas tūkstančių. Gausiai rem
tos lietuvių radijo programos,
ALTas, marijonų ir kazimieriečių vienuolijos bei kiti pro
jektai. Per 60 metų laikotarpį
išdalinta apie 12,000 dolerių.
Gaila, kad klubo narius irgi
retina giltinė. Ypač ji taikstosi
į žymiuosius šio sambūrio vei
kėjus. Per paskutinius 3 mė
nesius iš gyvųjų tarpo pasi
traukė buvusieji valdybos na
riai: Juozas Vasiukevičius ir
Pranas Sideravičius. Nors dar
vis naujų narių įstoja, tačiau
tokius veikėjus, kaip šie, sun
kiai kas galės pakeisti.
Klubo 60 metų sukaktis bus
trumpai paminėta metiniame
klubo narių susirinkime, kuris
įvyks lapkričio 19 d. 'trečia
dienį! Šaulių namų salėje. Čia
bus klubo valdybos praneši
mai, skirstomos aukos bei
sprendžiami
kiti
svarbūs
klausimai. Visada laukiami ir
nauji nariai, kurių labiausiai
reikia, norint, kad klubo veik
la gyvuotų.
E. Šulaitis

MAIRONIO MOKYKLA DIRBA, DIDĖJA
IR DĖKOJA
į mokyklos apžiūrėjimo die
ną rugsėjo 27 susirinko gan
didelė grupė tėvelių. Jau ke
linti metai tėveliai šią dieną
aplanko savo sūnaus/dukters
klases, susipažįsta su mokyto
ja ir gauna bendrą mokymo
programos apžvalgą.
Kas mėnesį bent vieną kar
tą, o dažnai ir du kartus, vyk
sta mokytojų posėdis. Direk
torė Eglė Novak visuomet ieš
ko priemonių patobulinti ir
praturtinti mokyklos mokslo
bei mokymo priemones. Į tal
ką jai ateina įvairūs asmenys.
Bibliotekos vedėja Sniegą Masiulioniene organizuoja Marty
no Mažvydo atminimui vaikų
skaitymo konkursą. Tam tiks
lui mokiniai ateis į biblioteką
ir patys išsirinks knygas. Al
dona Rauchienė, mokyklos
mokslinių reikalų koordina
torė išspausdino ir surūšiavo
„Eglutės" pasakas, straipsnius
bei eilėraščius į kategorijas,
kad mokytojoms būtų lengva
pasirinkti skaitymo medžiagos
pagal temą.
Visi žinom, kaip yra svarbu
paruošti mūsų atžalyną užim
ti vyresniųjų vietas lietuviš
koje veikloje, ar tai būtų ben
druomenėje, meniniuose vie
netuose, ar lituanistinėse mo
kyklose. Tik tokiu būdu mes
galime užtikrinti veiklos at
eitį. Tad yra ypač malonu ma
tyti, kad praeitų metų mūsų
mokyklos gabieji abiturientai
Kristina Jonušaite, Arūnas
Karalis, Aušra Norušytė ir
Šarūnas Skadas šiais metais
turi jaunesniųjų klasių moky
tojų padėjėjų pareigas. Dalis
šių jaunuolių dalyvauja vasa
ros studijų savaitėje Daina
voje, kur juos labiau paruošia
užimti mokytojų vietas lietu
viškoj mokykloj.
Gaila, kad mokyklos patal
pos yra per mažos dabarti
niam mokinių skaičiui, jau ne
kalbant apie mokinių prieaug
lį ateityje. Klasės perpildytos
mokiniais. 1995-96 metais bu
vo 241, o šiais metais arti 300
mokinių. Jau prieš pusmetį
tėvų
komitetas
užsimojo
įrengti 7 naujas klases buvu
sioj „Astros" krautuvėje, Pa
saulio lietuvių centre. Įgyven
dinti šį planą kainuos netoli
100,000 dol., nes skaičiuojama
ne tik statyba, bet taip pat ir
klasių įrengimas: suolai, len
tos ir t.t. Prašoma aukų iš
įvairių šaltinių, net ir iš pačių
tėvelių. Norint skirti auką
šiam tikslui, prašau kreiptis į
mokyklą (630) 257-0888 arba į
Marių Kasniūną, kuris koor
dinuoja naujų klasių statybą
bei lėšų telkimą.
Jau vasaros nerūpestingos
dienos liko tik svajonė, rudens
lapų simfonija nutilo, ir senis
šaltis jau spėjo plačiai pakloti
savo baltus patalus per žemę.
Maironio mokykloje irgi jau
reiškiasi žiemos ženklai.

Lapkričio 1 dieną visi moki
niai, pasipuošę" tautiniais rū
bais, dalyvavo Vėlinių dienos
minėjime, kurį paruošė seselė
Stasė, įtraukdama visą mo
kyklą. Kiekvienas mokinys
išpaišė skirtingą lietuvišką
kryžių (iš paduotų pavyzdžių)
ir per minėjimą atnešė prie
Pal. J. Matulaičio misijos baž
nytėlės altoriaus, pagerbdami
ir prisimindami savo artimus
mirusiuosius. Tą dieną buvo
daromos bendros klasių ir at
skiros mokinių nuotraukos.
Lapkričio 22 dieną mokykla
šventė Padėkos dieną, sunešdami gausias dovanas Lietu
vos našlaičiams ir vaikams li
goninėse. Jau ketvirti metai
kaip mūsų mokykla pilna dė
žių, kuriose sukrauti dra
bužėliai, žaisliukai, pieštukai,
knygutės, kreidutės. flamasteriai ir t.t. Indrė Tijūnėlienė,
„Saulutės" pirmininkė, aplan
kė mokyklą su gausiom nuo
traukom iš Lietuvos. Ji papa
sakojo apie keletą liūdnų įvy
kių ir padėkojo Maironio mo
kiniams už jų dovanas. Silvi
jos Radvilienės penktas skyri
us suorganizavo puikų minė
jimą, Agnės Katiliškytės-Berner pirmas skyrius drąsiai pa
deklamavo eilėraštį, o Jūratės
Fischer paruošti mokiniai pa
giedojo „Ačiū tau, Dievuli". Ši
tokiu būdu vaikai labai pras
mingai švenčia Padėkos dieną,
žinodami, kad jų dovanėlės
pradžiugins nelaimingus vai
kučius švenčių proga.
Kalbant apie šventes, vos
grįš vaikai po ilgo savaitgalio
atostogų, kai pradės ruoštis
Kalėdų eglutei, kuri bus gruo
džio 20 dieną.
Mokslo metų pradžioje buvo
reikšmingų bei pramoginių
įvykių mokyklos gyvenime.
Vienas jų šių metų mokyklos
puota su skania vakariene,
kurią Racine Bakery/Deli pa
ruošė. Tai buvo tikras šeimos
pobūvis, kuriame dalyvavo
tėveliai ir mokiniai pasipuošę
1960 metų stiliaus apranga.
Didelis ačiū rengimo komiteto
pirmininkei Elytei Lietuvninkienei ir jos darbščiam komi
tetui už didelį darbą bei visas
pastangas.
Yra daug reikalų mokyklos
gyvenime, kuriais rūpinasi
darbštus tėvų komitetas. Jam
šįmet pirmininkauja Gintaras
Plačas, vicepirmininkas —
Audris Mockus, iždininkė —
Dainė Quinn. Jai talkininkau
ja Raimundas Vaitys; sekre
torė Rima Tamošiūnienė, biuletetenio redaktorė Dana Siliūnienė. Linkime darbingų
bei sėkmingų metų.
Baigiant kviečiame apsilan
kyti per Kalėdų eglutę, pa
sidžiaugti mokinių programa
ir gal net palikt: kalėdinę do
vanėlę po eglute mokyklos
naujai statybai.
S. Radvilienė

Pamokos metu Maironio lit. mokykloje. Iš kaires: Daina Ringutė, Petras Kuprys, Jonas Grigaliūnas, Arius Elvikis ir Inga Janušaitė.

Čikagos studentai ateiti
„Sietuvos" skautininkių
ninkai kviečia visus ateiti ir vyr. skaučių dr-vės ka
ninkus ir jų draugus gruodžio lėdinė sueiga šeštadienį,
21 d. dalyvauti Jaunimo cen gruodžio 13 d., 2 vai. p.p. vyks
tre ruošiamose Ateitininkų sesės Jolandos Kerelienės na
šeimos Kūčiose. Šventę pradė muose. Dalyvauti kviečiamos
sime 1 vai. p.p. šv. Mišiomis. visos sesės ir jų vyrai.
Kūčių vakarienė ir programa
prasidės 2 vai. Visi dalyvauti
norintieji prašomi apie tai
pranešti Valerijai Žadeikienei,
tel. 708-424-4150.

Tradicinės Pasaulio lie
tuvių centro kūčios gruo
džio 21 d. 12 vai., tuoj po šv.
Mišių Pal. Jurgio Matulaičio
misijoje. Vietas užsisakyti pas
Aldoną Palekienę tel. 708-4487436. Kūčias ruošia ir visus
kviečia PLC renginių komite
tas.

SKELBIMAI

Jaunesniųjų skautų ir
skaučių — giliukų ir liepsne
lių sueigos vieną kartą per
mėnesį vyksta PLC, Lemonte,
šeštadieniais po pamokų litua
nistinėje mokykloje. Vienetui
vadovauja v.sl. Rasa Rama
nauskienė. „Aušros Vartų"/
„Kernavės" tuntas kviečia vi
sus priešmokyklinio amžiaus
berniukus ir mergaites šį šeš
tadienį, gruodžio 13 d. atsilan
kyti į liepsnelių ir giliukų su
eigą. Visi laukiami. Informaci
jai kreiptis tel. 630-832-2480.
Pasaulio lietuvių centro
bendros Kūčios bus gruodžio
21 d., 12 vai., didžiojoje salėje.
Vietas reikia užsisakyti iš
anksto tel. 708-448-7436. Ruo
šia PLC renginių komitetas.
Kasmetinis Labdaros va
karas „Seklyčioje" šįmet
bus šeštadienį, gruodžio 13 d.,
6:30 vai. vak. Jo metu bus
įteikta Prel. Juozo Prunskio
fondo premija asmeniui, pasi
žymėjusiam lietuviškoje-katalikiškoje veikloje. Savo dalyva
vimu paremsite JAV Sociali
nių reikalų tarybos ir Čikagos
vyresniųjų lietuvių centro dar
bus bei patarnavimus visiems
Amerikos lietuviams.
„Draugas" šiemet išleido
ypač gražias kalėdines sveiki
nimo korteles. Dalis jų buvo
išsiuntinėtos visiems skaityto
jams, bet papildomų galima
gauti ir administracijoje, kur
taip pat dar yra didelis pasi
rinkimas anksčiau išleistų —
tik po 25 centus kiekviena. At
vykite ir pasirinkite.

M a i D i i i o lit inokvkli.-. l..-i!Hitit<- mokini.-ii p.'»rm>kos metu.

JAV LIETUVIAI UŽ ANDRIUKAITĮ
Balsuojant už Lietuvos Prezidentą, reikėtų balsuoti
už kandidatą — a s m e n į , nusipelnusį Lietuvai su
geriausia praeitimi ir geriausia dabartine programa.
Toks asmuo yra dr. V y t e n i s Andriukaitis, lietuvio
Sibiro tremtinio sūnus, rezistentas prieš bolševikinį
okupantą, politikas Š e š e r i u s m e t u s a t s t o v a v ę s
Lietuvos Socialdemokratu partijos programą
d a b a r t i n i a m a t s i k ū r u s i o s L i e t u v o s parlamente,
pasisakantis už socialinės demokratijos įgyvendinimą
Lietuvoje, pasiremdamas dr. Vinco Kudirkos, prez. Kazio
Griniaus ir prof. Stepono Kairio darbais Lietuvoje.
Rinkimų metu balsuokite už jaunesnės kartos atstovą
dr. Vytenį Andriukaitį.
Norintieji prisidėti auka, čekius rašykite: Dr. Jonas
Valaitis, Lietuviai už Andriukaitį, ir siųskite šiuo
adresu:
Dr. J o n a s Valaitis
5204 E l l i n g t o n
W e s t e r n S p r i n g s , DL 60658
z Anne Whalen, Sparta,
NJ globoja vieną našlaitę Lie
tuvoje. Pratęsdama globą at
siuntė $100, George Dereska,
Lyndhurst OH, ir Lee
ODonnell, Brea CA, globoja po
našlaiti Lietuvoje. Jie kas
mėnesį siunčia savo globojamai
našlaitei paramą. Dėkojame!
„Lietuvos Našlaičių globos"
komitetas, 2711 W. 71 St.
Chicago, IL 60629.
(sk.)
x A.a. Juozo Skomanto
atminimui, saulutei" Lietuvos
vaikų globos būreliui, aukojo
J Stankus $50, T. ir A. Kaz
lauskai $50, JAmbryzas $20,
R.Rimkus $20, V.A.Juodka
$20, AKuliešius $20, E.A.Radavičius $10, A.Dirgėla $30,
V.E. ir B.S.Bildušas $50. „Sau
lutė" dėkoja už aukas ir nuo
širdžiai užjaučia a.a. Juozo
Skomanto artimuosius.
(sk.)
x „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už
aukas padėti našlaičiams, in
validams vaikams ir daugia
vaikėms šeimoms Lietuvoje.
Aukotojai: Victoria Murphy
$500, savo senelių, a.a. Marijos
ir Prano Sideravičių atm.;
Balys Kasparas $20 savo žmo
nos a.a. Juozapotos atm.; Birutė
Drungienė $100 a.a. Leono
Kriaučeliūno ir a.a. Broniaus
Krakaičio atm.; Linas Johansonas $60; Mark Golden $40;
i Linda Apanienė) Cleveland,
OH vyr. skaučių „Žydinys" $240
tęsia mergaitės metine paramą;
Cleveland, OH LB soc. skyrius
(Ona Šilėnienė) $120; Irena
Bliūdžiuvienė $15. Labai ačiū!
„Saulutė", 419 Weidner RD.,
Buffalo Grove, IL, 60089.
Tel. (847) 537-7949, Tax ID
#36 3003339.
, . .
(sk.)

x Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų sąjun
gos Čikagos skyriaus metinis
ataskaitinis susirinkimas įvyks
š.m. gruodžio 12 d., 7:30 vai.,
Balzeko Lietuvių kultūros
muziejaus didžiojoje salėje.
Maloniai kviečiami ir neseniai
atvykę iš Lietuvos ar dar
neįstoję į ALIAS gretas vietiniai
techninių profesijų atstovai.
ALIAS Č i k a g o s skyriaus
valdyba.
(sk.

x NERINGOS RESTORA
NE - NAUJIENA! Prie visada
skanaus maisto (amerikietiška,
lietuviška, lenkiška virtuvė)
nuo dabar galima pasivaišinti
lietuvišku alumi, įvairiais vy
nais bei įvairiais užsienietiš
kais gėrimais. Apsilankykite!
Neapsivilsite! NERINGA 2632
W. 71 St. Chicago, IL 60629
TeL 773-476-9096
(sk.)
x A u d r e y ir Martin
Gruss, New York NY, atsiuntė
$5,000 33 našlaičių Lietuvoje
paramai. Už tokią didelę auką
Lietuvos žmogui esame labai
dėkingi! „Lietuvos Našlaičių
globos" komitetas, 2711W. 71
St. Chicago, IL 60629.
(sk.)
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