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Lietuvos gyventojų nuotaikos
gerėja
Vilnius, gruodžio 29 d.
(BNS) — Lietuvos gyventojų
požiūris į daugelį svarbiausių
valstybės ir visuomenės institucijų šiemet žymiai pagerėjo,
Per šiuos metus visuomenėje dar labiau padidėjo tradiciškai didelis pasitikėjimas
žiniasklaida
ir Bažnyčia,
Žiniasklaida šį gruodį pasitikejo 77 proc. apklaustųjų,
nepasitikėjo — 18 proc., Bažnyčia atitinkamai - 69 ir 22
P1"00Per metus daugiausia - net
20 punktų — išaugo visuomenės pasitikėjimas prezidentūra, ir ji tapo trečiuoju
visuomenės palankiai vertinaniu institutu. Gruodį prezidentūra pasitikėjo 49 proc.
apklaustųjų, nepasitikėjo 26 Droc

Keliais ar keliolika punktų
padidėjo visuomenės pasitikėjimas savivaldybėmis (38
procj, krašto apsauga (36
proc.), Lietuvos banku (35
proc.), policija (29 proc.), teismais (24 proc.). Kartu nepasitikinčiųjų šiomis institucijomis dalis sumažėjo.
S e i m a s y r a v i e n i n t e l ė instit u d j a > k u r i o s p a l a n k u s verti^ m e t u s sumažėjo
nimas
dviem punktais ^
3 1 proc.
Nepasitikėjimas Seimu pad i d ė j o deV yniais punktais (iki
59 p r o c )
.....
komerciniais
L Pasitikėjimas
b a n k a i s šie
met padidėjo tri
mis
P a t a i s , tačiau tebelieka
labai mažas
~ 8 Proc- N e P a "
f ^ C i ų j ų komerciniais bandalis sumažėjo nuo 85 iki

Per metus nežymiai pa- J>T0C:, ..
,
didėjo pasitikėjimas vyriauPasitikėjimą valstybės ir
sybe (41 proc.), tačiau nepasi- visuomenes institutais pastotikėjimo ja lygis liko nepakitęs viai tiria bendrovė „Baltijos
(49 proc.).
tyrimai".

„Chanukos pinigai" atkeliavo \
Lietuvą iš Vokietijos
Vilnius, gruodžio 29 d. kietijos vyriausybė nemoka
(BNS) — Nacių genocido aukų kompensacijų, nors daugelyje
rėmėja iš Vokietijos Chanukos kitų valstybių pasielgė kitaip",
šventės proga išdalino pini- pareiškė M. Zmarzlik.
ginęs dovanas Lietuvoje gyvePasak jos, vokiečiai neapsinantiems buvusiems žydų riboja humanitarine pagalba,
geto ir koncentracinių sto- Daug dėmesio jie skiria jaunivyklų kaliniams.
mo švietimui. Freiburge ne
vienas žydų Chanukos pa- trukus prasidės Holokausto
pročių — įteikinėti dovanas, savaitė, kurioje dalyvaus svetarp j ų — pinigines. Šį kartą čiai iš Estijos, Latvijos ir Lie„Chanukos pinigai" (Chanuką tuvos.
— Geld) į Lietuvą atkeliavo iš
Chanukos
šventės, meVokietijos. Juos atvežė Frei- nančios Jeruzalės ir jos
burgo gimnazijos vokiečių kai- šventyklos išvadavimą iš grai
bos mokytoja Margot Zmarzlik kų, vakarones, kuriose buvo
— humanitarinės pagalbos išdalinta per 1,000 dovanų sonacių režimo aukoms organi- daliai remtiniems asmenims,
zatorė.
surengė visų didesnių LietuĮteikusi buvusiems geto ar vos miestų žydų bendruokoncentracijos stovyklos ka- menės. Vyko pasilinksminiliniams po voką su Vokietijos mai, vaišintasi tradiciniais pamarkėmis, kartu su vilniečiais tiekalais, skambėjo tautinės
atšventusi Chanuką, M. Zmarz- melodijos,
lik pirmadienį išskrido į naDidžiausia pasaulyje 7 metmus.
rų aukščio Menora pirmadiePrieš išvykdama, ji sakė, nio pavakare bus uždegta Vilkad Freiburgo „Žydų socialinis niuje, Savivaldybės aikštėje,
centras — nukentėjusiems per
Šventės dalyviai galės gėholokaustą Baltijoje" šiemet rėtis šviesos salvėmis, taip pat
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje laimėti kelionę į Izraelį,
gyvenantiems asmenims su- Lietuvoje Menora uždegama
rinko nemažai „Chanukos pi- jau ketvirtą kartą. Tai yra vie
nišų"na iš Chanukos, trunkančios
„Baltijos valstybių žydai — nuo gruodžio 23 iki 31 dienos,
labiau nuskriausti: jiems Vo- dalių.

Buvusių bendražygių-sajūdiečių
keliai išsiskyrė
Vilnius, gruodžio 29 d.
(BNS) — Seimo narys Romuaidas Ozolas mano, kad Arvydas Juozaitis parėmė Artūrą
Paulauską tik dėl asmeninių
ambicijų.
-—^—-——«-————
* Antradienį prasideda
balsavimas paštu antrajame
prezidento rinkimų rate. Paštu gali balsuoti tie rinkėjai,
kurie dėl ligos arba kitų
priežasčių — guli ligoninėje,
atlieka
bausmę įkalinimo
įstaigose, tarnauja kariuomenėje — negali rinkimų dieną
ateiti į balsavimo apylinkes,
Balsavimas ryšių skyriuose
baigsis penktadienį, tačiau
vieną dieną — sausio 1-ąją
pašto įstaigos nedirbs, taigi,
balsavimui paštu lieka tik 3
dienos. Pirmajame rinkimų
rate balsavimas paštu truko 4
dienas. Tada balsavo per
86,000 arba daugiau nei 3 procentai rinkėjų.
<BNS,

„J didžiąją politiką laikas
išeiti ir tau, tad geresnį būdą
vargu ar galima rasti, tuo labiau, kad Artūrą Paulauską
vis dėlto prezidentu išrinkus,
jo padėtis greitai smarkiai
komplikuotųsi, ir tau tikrai
tektų stoti į pirmąsias aktyvių
kovotojų 'už demokratiją' gretas", rašoma pirmadienį išplatintame R. Ozolo atvirame
laiške buvusiam draugui ir
bendražygiui.
Laiške rašoma, kad A. Juoįtis
parėmė žmogų, „už kuza
no ir aplink kurį daug politinės, finansinės, moralinės
nešvaros".
R Ozolas A. Juozaičiui teig i a k a d ^Paulausko link sukdamas mūsų jaunimą, tu neatsakingai žaidi didelės tautos
dalies likimu",
Atvirame laiške R. Ozolas
apie bendradarbiaprįmena
j r draugystę Sąjūdžio
vima
dienomis, tačiau, anot jo,

Pasaulio

naujienos

(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS, BelaPAN,
R1A ir ELTA žinių agentūrų pranešimais)

Vašingtonas. JAV prezidentas Bill Clinton neketina į Tehe
raną pasiųsti specialų atstovą, pirmadienį pareiškė Baltieji
Rūmai, paneigdami pranešimą, neva, pasiuntinys jau išsiųs
tas. „Mes išvis neketiname siųsti specialaus pasiuntinio j Te
heraną", pareiškė prezidento atstovas spaudai Erick Rubin.
Anot jo, pranešimas apie Kongreso atstovo iš Kalifornijos de
mokrato Tom Lantos vizitą „buvusi naujiena". Anksčiau oficia
li Jungtinių Arabų Emyratų naujienų agentūra, remdamasi
šaltiniais Vašingtone, pranešė kad prezidentas pasiuntė T.
Lantos išsiaiškinti galimų pasikeitimų Irano užsienio politiko
je, tačiau Baltieji Rūmai apie šį vizitą į Teheraną įspėti nebu
vo, sakė E. Rubin.
Gaza. Palestiniečių prezidentas Yasser Arafat, parlamenta
rams grasinant dėl kaltinimų korupcija pareikšti nepasitikėji
mą jo vyriausybe, pirmadienį priėmė da: prieš penkis mėne
sius pateiktą kabineto atsistatydinimo prašymą. Anot Palesti
nos išlaisvinimo organizacijos (PIO) pareigūnų, tai pirmas kar
tas, kai Y. Arafat sutiko keisti ministrų kabineto sudėtį. Anks
čiau PIO pagrindinio judėjimo „Fatah" atstovams prezidentas
sakė, jog nelinkęs daryti jokių pakeitimų vyriausybėje. PIO pa
reigūnai teigia, kad „Fatah" frakcija yra vienintelė jėga, galinti
priversti prezidentą imtis reformų.
Belgradas. Serbijos parlamente pirmadienį priesaiką davė
naujas prezidentas Milan Milutinovič, nors protestuodami
prieš rinkimų pažeidimus į gatves išėjo ultranacionalistai, ku
rių kandidatas pralaimėjo. Serbijos Radikalų partijos deputa
tai kol kas nesėkmingai reikalauja, kad būtų įkurtas specialus
komitetas tirti pažeidimus, kurie padėjo Ii. Milutinovič nuga
lėti jų vadą Vojislav Seselj. Gruodžio 21 dienos rinkimai buvo
Nuotr.: (Iš kaires) Kandidatas j Lietuvo.-. prezidentus Valdas Adamkus su Žmona Alma Kačių dieną lankėsi ketvirtas bandymas išrinkti naują prezidentą, kai šį postą pra
Kaune, kur susitiko su Jo eminencija arkivyskupu Sigitu Tariikeviciunii
(Elta)
ėjusią liepą paliko Slobodan Miloševič. tapęs Jugoslavijos Fe
A. Sakalas spaudos konfe deracijos prezidentu.
Deli. Negandų blaškomos Indijos Kongreso partijos narė,
rencijoje pirmadienį teigė, kad
buvusio
Indijos premjero Rajiv Gandhi našlė Sonia Gandhi pir
žmones gali suklaidinti V.
Landsbergio išsakyta parama madienį sutiko pasirodyti iš politinės užmaršties ir dalyvauti
Vilnius, gruodžio 26-29 d. Adamkus ir jo bendražygiai V. Adamkui. „Ši parama gali visuotiniuose rinkimuose, pranešė jos atstovai. S. Gandhi buvo
(BNS) — Kandidato į prezi- susitiko su Lietuvos Socialde- sukelti minčių, kad V. Adam pasiūlyta vadovauti partijai, tačiau jos atstovų paskelbtame
dentus Valdo Adamkaus rin- mokratų partijos vadovais bei kus yra V. Landsbergio staty pareiškime nenurodoma, ar ji sieks formalių pareigų partijoje,
ir ar ji norėtų būti išrinkta į Indijos parlamentą. Visuotiniai
kimų štabas pranešė apie vis jos pirmajame rate remtu kan- tinis", pažymėjo jis.
gausėjantį jo rėmėjų būrį an* didatu Vyteniu Andriukaičiu,
A. Sakalas mano, kad V. rinkimai turi įvykti iki kovo vidurio. Italijoje gimusi S. Gandhi
trajame rinkimų rate.
pranešė V. Adamkaus rin- Adamkui pavyktų pritraukti turi mažą rinkimų kampanijų patirtį, nors ji dažnai lydėdavo
Pranešama, kad paramą kimų štabo vadovas Vidman- rinkėjų balsų, jei jis viešai pa savo vyrą, kuris buvo Indijos premjeru nuo 1984 iki 1989 metų.
šiam kandidatui, be jau žino- tas Staniulis,
sisakytų nesąs V. Landsbergio Tūkstančiai žmonių šį mėnesį nuolat būriuodavosi prie jos na
mų politikų, antrajame rin- Pasak jo, susitikime dalyva- statytinis ir neketina tęsti mų Deli, reikalaudami, kad ji užimtų partijos vadovės postą.
kimų rate pareiškė Lietuvos vo Socialdemokratų partijos žmonėms įgrisusios priešprie
Bagdadas. Irako spauda sekmadienį paragino Jungtinių
socialdemokratinio jaunimo pirmininkas Aloyzas Sakalas, šos politikos.
Tautų
(JT) Saugumo Tarybą neleisti Jungtinėms Valstijoms
sąjunga, Lietuvos politinių ka- jos narys Rimantas Dagys,
Socialdemokratų
frakcijos pulti objektus, į kuriuos neleidžiami JT ginklųtikrintojai. Irako
linių ir tremtinių sąjunga, kandidatas V. Andriukaitis ir vadovas teigė manąs, kad V.
Sausio 13-osios draugija.
jo rinkimų štabo vadovas Juo- Adamkui laimėjus prezidento pareigūnai penktadienį apkaltino JAV ruošiant karinius ant
Paramą V. Adamkui taip z a s Oleka. Be V. Adamkaus ir rinkimus, jam būtų nesunku puolius, per kuriuos Irako objektuose bus pasistengta paslėpti
pat jau pareiškė šeši pirmo- V. Staniulio, pasitarime daly- tartis su bet kuria politine cheminio ir biologinio ginklo daiktinių įrodymų. Šiuos kaltini
sios Lietuvos vyriausybės na- vavo Centro sąjungos pirmi- jėga, nes prieš jį nėra daug mus Baltieji Rūmai pavadino juokingais. „Pasaulio bendruo
menė turi perspėti Ameriką, kad ji nedarytų tokio nusikaltimo,
riai — Vaidotas Antanaitis, ninkas Romualdas Ozolas.
akivaizdžiai nusistačiusių žmo o Saugumo Taryba turėtų prisiimti atsakomybę tokiu svarbiu
Kostas Birulis, Algis Dobro- Pasak V. Staniulio, politinių nių.
klausimu", sekmadienį rašoma valdančiosios BAATH partijos
volskas, Rimvydas Jasina- konsultacijų metu buvo aptar„Šia prasme jis galėtų būti „al-Thawra" vedamajame.
vičius, Darius Kuolys ir Algi- ta po pirmojo rinkimų rato su- taikdarys, užbaigiantis daug
mantas Nasvytis, taip pat sidariusi situacija, pasikeista Lietuvai kainavusį brazauskiHong Kongas-Seulas. Medvilninėmis kaukėmis prisiden
Lietuvos mokslo tarybos pir- nuomonėmis apie galimus
ninkų — landsbergininkų gę veidus, pirštines mūvintys Hong Kongo pareigūnai pirma
mininkas profesorius Leonas veiksmus antrajame rate.
dienį stebėjo, kaip naikinami paukščiai, sukėlę mirtinos epide
karą", pastebėjo A. Sakalas.
Kadžiulis bei dar aštuoni tary- Socialdemokratų
frakcijos
Jis pabrėžė, kad savaitgalį mijos baimę. Paukščiai buvo pjaunami šimtuose paukščių tur
bos nariai ir specialistai.
pirmininkas Aloyzas Sakalas
socialdemokratams nepavyko gaviečių ir ūkių, kur vėliau buvo atliekama kruopšti dezinfek
Balsuoti už V. Adamkų ragi- ragino kandidatą į preziden- griežtai apsispręsti, kurį kan cija. Turguose prekeiviai pjovė savo paukščius ir krovė juos į
na ir Išeivių lietuvių krikš- tus Valdą Adamkų įrodyti, didatą paremti per antrą pre maišus, o pareigūnai atidžiai skaičiavo. Paukštynuose specia
čionių demokratų sąjunga, kad jis neketina būti Vytauto zidento rinkimų ratą, nes abu liu tarnybų darbuotojai paukščius nuodijo anglies dioksidu. Ki
Amerikos lietuvių socialde- Landsbergio politikos vykdy- jie „problemiški". Tačiau so nija praėjusią savaitę neribotam laikui nustojo siųsti vištieną į
mokratų sąjunga, Amerikos tojų.
cialdemokratai pareiškė pa Hong Kongą, tačiau teigia, kad jos vištiena nėra užkrėsta ir
lietuvių tautinė sąjunga, Ame— — — — — — — — — lankiau vertinantys V. Adam abejoja tokių priemonių nauda. Apie 80 proc. paukštienos
Hong Kongas įsiveža iš Kinijos, ir pareigūnai mano. kad dalis
rikos lietuvių tautinė sandara
^ k į ^ *
r ą j o n ų
kaus kandidatūrą.
ir kitos organizacijos.
»»*^«* -« M » « V " " ~ *
virusu
užkrėstų viščiukų įvežama būtent iš ten.
A. Sakalo nuomone, A. Pau
Prieš antrąjį prezirinkėjai parėmė
lauskui sunkiai pavyks žmo
New Yorkas. Nors maži medikamento „Tylenol" kiekiai yra
dento rinkimų ratą tęsdami
buvusį prokurorą
nėms įrodyti, kad jis „nebuvo, nekenksmingi, tačiau jis gali būti labai pavojingas, vartojant jį
politinės paramos paieškas,
nėra ir nebus senosios ar nau šiek tiek didesnėmis dozėmis, rašoma naujausiame žurnalo
gruodžio 26 d. Vilniuje kan- Vilnius, gruodžio 22 d. josios nomenklatūros statyti „Forbes" numeryje. Anot pranešimo, per 8 metus po pirmojo
didatas į prezidentus Valdas (BNS). Artūrą Paulauską pir- nis bei jos aklas įrankis".
tragiško atvejo, kai nuo „Tylenol" perdozavimo mirė 5 metukų
— — — — — — — — — — majame rinkimų rate labiauV. Adamkus ir A. Paulaus vaikas, vaisto aktyvioji sudėtinė dalis acetaminofenas tapo
„dabar apie aną metą teks sa- šiai parėmė Visagino ir vadi- kas antrajame rinkimų rate daugelio mirties atvejų ir rimtų kepenų ligų priežastimi. Bend
kyti 'buvo' ne tik dėl to, kad namųjų „lenkiškųjų" rajonų susirungs sausio 4 dieną.
rovė „Johnson & Johnson", kurios dukterinė įmone „McN'eil
praėjo tos dienos, bet ir dėl to, rinkėjai,
Pirmadienį Vyriausiajai rin Consumer Products Co." gamina šiuos vaistus nuo peršalimo,
kad praeitin nueini tu".
Visagine už A. Paulauską kimų komisijai Valdas Adam teismams išleido milijonus JAV dolerių, rašoma žurnale. Bend
A. Juozaitis sako neketinąs balsavo per šiuosrinkimusab- kus įteikė sveikatos pažymė rovė „J&J" laikosi nuomonės, kad perspėjimas apie vaistų po
kaip nors reaguoti į atvirą soliučiai didžiausia rinkėjų jimą, liudijantį, kad jo sveika veikį tam tikriems organams sukeltų sumaištį tarp vartotojų, o
laišką. „Paspausiu R. Ozolui dalis — 84.89 proc.
ta yra tinkama valdininko tar žinia apie mirties pavojų dėl vaistų perdozavimo skatintų sa
ranką, jei, žinoma, jis paduos", Visada kuo kairesnius kan- nybai.
vižudybes.
sakėjis BNS korespondentui, didatus paremiančiuose ŠalPažymėjimą 71 metų kandi
Anot A. Juozaičio, R. Ozolas čininkų ir Vilniaus rajonuose datui išdavė Vilniaus Santa- įteikė prieš pirmąjį rinkimų
KALENDORIUS
yra impulsyvus žmogus, o šis už A. Paulauską atitinkamai riškių klinikos konsultacijų ratą.
laiškas yra „momentinis daly- balsavo 83.04 ir 72.28 proc. poliklinika.
V. Adamkaus komanda tei
Gruodžio 30 d.: Sabinas.
kas".
rinkėjų.
V. Adamkaus rinkimų štabo gia to nepadariusi anksčiau, Dovydas. Augąs. Anyta. 1860
R. Ozolas ir A. Juozaitis yra Visose šiose trijose apygar- vadovas Vidmantas Staniulis nes „nematė reikalo". „Jei V. m. gimė kalbininkas Jonas Ja
buvę Sąjūdžio iniciatyvinės d o s e antras buvo Valdas sakė. kad sveikatos pažymą Adamkus tiko sudėtingai tar blonskis.
grupės nariai bei asmeniniai Adamkus, atitinkamai gavęs nutarta pateikti, kai kito kan nybai JAV administracijoje.
draugai. Per dabartinius pre- 7.65, 7.63 ir 13.53 proc. balsų, didato Artūro Paulausko šta negali būti abejonių dėl jo Gruodžio 31 d.: Šv. Silves
zidento rinkimus R. Ozolas
Mažiausiai A. Paulauskas bas „ėmė eskaluoti abejones sveikumo", teigė V. Staniulis.
tras I, popiežius ' mirė 335 m. >:
yra Valdo Adamkaus rinkimų balsų gavo Kauno mieste, dėl V. Adamkau-- r z.nio tvir
Prezidento rinkimų įstaty Melanija. Gedgantas. N'auštabo narys, o A. Juozaitis — Klaipėdos rajone, Kauno ra- tumo".
mas nereikalauja, kad kandi dute. 1858 m. gimė Vincas Ku
kito kandidato Artūro Pau- jone ir Panevėžio mieste —
44 metų A. Paulauskas pa datai pateiktų tokias pažy dirka. 1920 m. įkurta Lietuvos
lausko štabo vadovas.
nuo 29.88 iki 35.13 proc.
opera.
žymą apie savo sveikatą VRK mas.

Gausėja Valdo Adamkaus
rėmėjų būrys

'

* *m *»*

DRAUGAS, antradienis, 1997 m. gruodžio mėn. 30 d.

SVEIKATOS

KLAUSIMAIS

KUO DAŽNIAUSIAI SERGA
VAIKAI LIETUVOJE IR
KAIP PATARIAMA JUOS GYDYTI
žas — blyški oda, suglebimas,
pablogėjęs apetitas. Vaikai
skundžiasi girdį triukšmą au
syse, jaučia galvos skausmą,
širdies plakimą, nemigą, vidu
rių užkietėjimą. Anemiški vai
kai gali lėčiau fiziškai ir pro
tiškai vystytis.
Norint išvengti mažakrau
jystės, svarbu taisyklingai vai
ką maitinti, grūdinti, laikytis
režimo. Reikėtų mažiau varto
ti javų, daugiau — jaučio ke
penėlių, trynių, avižų, kviečių,
grikių košių, jautienos, špi
natą, obuolių ir juodųjų ser
bentų, turinčių daug geležies.
Pediatrus gąsdina pastaruo
ju metu išaugęs susirgimų pa
vojingomis ligomis — tuberku
lioze ir difterija — skaičius.
Tuberkuliozė — infekcinė li
ga, sukeliama kochos bacilų.
Beje, beveik visi žmonės yra
infektuoti tuberkuliozės bak
terijomis, bet 90 proc. jų nesu
serga.
Infekcija dažniausiai per
duodama kalbant, kosint,
čiaudant, su dulkėmis, rečiau
— per maisto produktus, dar
rečiau — esant tiesioginiam
kontaktui per rūbus, žaislus,
indus. Smulkiausi lašeliai gali
išplisti 1 metro spinduliu nuo
šaltinio ir ilgai išbūti ore.
Susirgusio tuberkulioze vai
Jei vaikas karščiuoja, reikė ko temperatūra pakyla iki
tų duoti aviečių, liepžiedžių, 37.5°C, tokia gali būti kelis
juodųjų serbentų
arbatos, mėnesius. Veidas išblykšta,
erškėtuogių nuoviro, pieno su ima blizgėti akys, odena įgau
medumi. Aukšta temperatūra na melsvą atspalvį. Laips
yra organizmo apsauginė re niškai mažėja apetitas, vaikas
akcija, todėl vaistus nuo karš maistą atpila. Mažyliui skau
čio reikėtų gerti, jei ji aukš da galvą, pilvą, širdį pykina.
Jis liesėja, sunkiai užmiega,
tesnė nei 39°C.
rytais būna suglebęs ir abejin
Pirmąsias 2-3 dienas vaikui
gas, dieną — aikštingas, dir
reikėtų gulėti lovoje, po to 3-5
glus, greitai pavargsta.
dienas pabūti namie, ir tik
Veiksminga priemonė nuo
tuomet eiti-į lauką. Svarbiau
sia profilaktikos priemonė — tuberkuliozės — skiepai, daro
mi visiems naujagimiams. Per
grūdinimasis.
Dar viena dažnai sutinkama du mėnesius organizmas įgyja
vaikų liga — rachitas. Juo imunitetą, išliekantį 5-6 me
dažniausiai suserga maži vai tus. Neskiepyti vaikai serga
džiova 7 kartus dažniau. Di
kai dėl vitamino D trūkumo.
Viena rachito priežasčių — desnė tikimybė susirgti gyve
būsimosios motinos neraciona nantiems tamsiose drėgnose
li mityba. Taip pat jei ji mažai patalpose, ekologiškai blogo
juda, per trumpai mėgaujasi mis sąlygomis, valgantiems
saule ir grynu oru. Rachitu prastą maistą.
Labai pavojinga infekcinė li
dažnai suserga neišnešioti vai
kai. Dar viena priežastis — ga — difterija. Jei laiku nesi
kreipiama į gydytoją, tinka
netinkama vaikų mityba.
Šios ligos išvengiama, jei mai ir reguliariai nesigydoma,
motina maitina vaiką savo vaikas gali mirti.
Dažniausiai
užsikrečiama
pienu, laiku pradeda duoti
kalbantis,
kosint,
čiaudint. Li
daržovių, mėsos tyrelių, sul
gos
sukėlėjų
gali
būti
ant vai
čių, trynių. Labai svarbu vai
ko
daiktų.
Pradžioje
skauda
kui daug judėti. Pirmaisiais
gerklę,
truputį
pakyla
tempe
gyvenimo mėnesiais reikėtų
ratūra,
ligonis
tik
šiek
tiek
skirti masažą, gimnastiką.
blogiau jaučiasi, todėl galima
Rachitas dažniausiai nusta
neįvertinti padėties, užvilkinti
tomas baigiantis antram gyve
ligą. Jei vaikas skundžiasi
nimo mėnesiui. Vaikas tampa
gerklės skausmais, tuoj pat
neramus, aikštingas, prakai
kreipkitės į gydytoją. Sergan
tuoja. Užsnūdęs krūpčioja,
tys difterija guldomi ligo
blogai miega ir valgo. Pa
ninėn. Kol atvyks daktaras,
kaušio kaulas ir momenėlio
vaikas turėtų būti atskirame
kraštai tampa plokšti, su
kambaryje, kuo mažiau su juo
minkštėja. Galimos rachito
bendraukite.
pasekmės — iškrypęs stubu
Difterijos profilaktikos prie
ras, krūtinės ląstos ir galūnių
monė
—» trijų mėnesių vai
deformacija.
kams
daromi
skiepai. Paskie
Kad vaikelis nesusirgtų ra
pyti
mažyliai
daug rečiau
chitu, nėščioji turėtų valgyti
serga,
liga
būna
lengvesnė.
pakankamai pieno produktų,
Pablogėjus daugelio žmonių
daržovių, uogų ir vaisių, taip
gyvenimo
sąlygoms, daug daž
pat kepenėlių, kiaušinių, ikrų.
niau
susergama
niežais ir peKartais naudinga nėščiąją padikulioze
(utėlėtumu).
švitinti ultravioletiniais spin
Niežai — odos liga, sukelia
duliais.
ma
niežinės erkės. 95 atvejais
Viena dažniausiai sutinka
iš
100
kūdikiai užsikrečia tie
mų ligų — anemija, arba
sioginio
kontakto su sergan
mažakraujystė. Ja dažnai ser
čiais
metu,
rečiau — per pa
ga dvynukai, neišnešioti vai
talynę,
žaislus,
maudomi.
kai ir mažyliai, kurių motinos
Inkubacinis
niežų
periodas
nėštumo metu sirgo maža
—
1
savaitės
iki
pusantro
mė
kraujyste, toksikoze, valgė
nesio.
Kad
nesusirgtų
vaikai
mažai geležies turintį maistą.
Anemija retai serga krūtimi turėtų nesinaudoti svetima
patalyne, rankšluosčiu, drabu
maitinami kūdikiai.
Šios ligos skiriamasis bruo žiais. „Sveikata", 1997, Nr. 7

Paklausti apie dažniausias
vaikų ligas, apylinkių pedia
trai nedvejodami mini ūmius
kvėpavimo takų virusinius su
sirgimus. Susergama į orga
nizmą patekus įvairiems viru
sams (jų žinoma apie 200),
sudirginamos nosies, gerklės,
trachėjos gleivinės. Dažniau
siai užsikrečiama oro lašeliniu
būdu nuo sergančio vaiko arba
suaugusiojo. Palankios sąly
gos virusui patekti — organiz
mo peršalimas atsigėrus šaltų
skysčių, įkvėpus šalto oro ir
pan. Laikas nuo infekcijos
pradžios iki pirmųjų ligos
požymių pasirodymo įvairuo
ja nuo kelių valandų iki septy
nių dienų.
Vaiko susirgimą kvėpavimo
takų liga rodo pakilusi tempe
ratūra, galvos skausmas, slo
ga, glebumas, sąnarių, ausų,
gerklės skausmai. Vaikai ima
aikštytis, verkšlenti, atsisako
valgyti, kosėja.
Susirgusiam vaikui reikėtų
neduoti aštraus maisto, mė
sos, žuvies, kiaušinių, priesko
nių. Naudingi pieniški, augali
niai lengvai pasisavinami pro
duktai. Sergančiajam reikėtų
duoti valgyti tik iš jo indų,
plaunamų karštu vandeniu ir
muilu, 5-10 minutes pakai
tintų.

Kard. Vincentas Sladkevičius.

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
KARDINOLO V. SLADKEVIČIAUS
SUKAKTIS
Gruodžio 25 d. kardinolas
Vincentas Sladkevičius šventė
savo vyskupystės 40 metų ju
biliejų.
Gruodžio 28 d., 12 vai., Kau
no arkikatedroje bazilikoje
kardinolas Vincentas Sladke
vičius savo vyskupystės 40
metų jubiliejaus proga aukojo
šv. Mišias kartu su Apašta
liniu nuncijumi Baltijos kraš
tams arkivyskupu Erwin Josef Ender ir Lietuvos vysku
pais.
Pradžioje šv. Mišių Apaš
talinis nuncijus E. J. Ender'
įteikė kardinolui Vincentui
Sladkevičiui popiežiaus Jono
Pauliaus II sveikinimą:
„Garbingasis Broli!
Iš visos širdies sveikinu Jus
40-ųjų Vyskupo tarnystės me
tinių proga ir su padėka prisi
menu maldoje Jūsų prakilnų
Asmenį, o taip pat Jūsų ilgą,
šviesos kupiną ganytojo ke
lią.
Dėkoju Viešpačiui Dievui,
kad suteikė tokį taurų Kunigo
ir Vyskupo pavyzdį Katalikų
Bažnyčiai Lietuvoje, kuri atsi
sakė paklusti tamsioms nuola
tinės prievartos jėgoms, nepa
žinusioms Dievo ir žeidusioms žmogaus asmens orumą
(Plg. „Malda už Baltijos
kraštus", Oss. Romano, 1993
m., rugsėjo 6 d.). Nors metų
metais buvo Jums trukdoma
laisvai vykdyti ganytojo pareigas, Jūs išlikote tvirtas ir pasitikintis Dievo Apvaizda, visuomet ištikimas Apaštalų
Sostui, o sunkumuose — kilnus Evangelijos bei krikš-

čioniškos artimo meilės liudy
tojas. Pagaliau, atsivėrus lais
vės perspektyvai, Jūsų išmin
tinga, kupina pagarbos kiek
vienam žmogui laikysena, ta
po atrama daugeliui, ieškant
kelių į naują, solidarumu bei
teisingumu .grindžiamą vi
suomenę.
Naudojuosi šia malonia pro
ga ir sveikinu Jus, garbinga
sis Broli, linkėdamas palai
mingų Šventųjų Kalėdų bei
prasmingų Kristuje Naujųjų
Metų. Meldžiu Atpirkėjo Mo
tiną Mariją, kad palaikytų ir
stiprintų šios bažnytinės Ben
druomenės, o drauge ir visos.
lietuvių Tautos dvasinio atsi
naujinimo žingsnius, globotų
Jūsų gyvenimo kelią.
Telydi Jus visur mano mal
da ir Apaštalinis Palaimini
mas,
v
Joannes Paulus II
Vatikanas, 1997 m. gruodžio
14 d., 20-aisiais Pontifikato
metais".
Kardinolas Vincentas Slad
kevičius, sakydamas pamoks
lą, padėkojo Dievo Apvaizdai
už patirtas Dievo malones per
visus šiuos tarnystės Dievui
metus. Jis pakvietė Lietuvos
vyskupus ir tikinčiuosius gy
venti vienybėje ir santarvėje.
Pasibaigus šv. Mišioms, Lie
tuvos Vyskupų konferencijos
pirmininkas
arkivyskupas
Audrys Juozas Bačkis perskaitė Lietuvos vyskupų sveikinimą:
„Nuoširdžiai
sveikiname

Jus vyskupystės šventimų 40mečio proga. Sunkiais perse
kiojimų metais J u s ne tik su
meile skelbtu Dievo žodžiu,
bet ir savo gyvenimu — trem
ties auka stiprinot tautą
tikėjime... Atgimimo laikais
su nuoširdžia meile kvietėt vi
sus į dvasinį atgimimą ir vie
nybę.
Motinai Marijai globojant
Jūsų šviesa ir toliau tešviečia
mūsų tautai, jos žmonėms, te
veda ją Viešpaties keliais".
Vincentas Sladkevičius gi
mė 1920 m. rugpjūčio 20 d.
Guronių km. Žaslių valsčiuje,
Trakų apskrityje, 9 ha ūki
ninko šeimoje, kurioje augo
brolis ir dvi seserys. Baigė
Žaslių stoties pradinę mo
kyklą ir Kaišiadorių gimna
ziją.
1933 m. įstojo į Kauno
Jėzuitų gimnaziją, kurią bai
gęs, 1939 m. pradėjo studijas
Kauno kunigų seminarijoje.
1944 m. kovo 25 d. Kauno ar
kikatedroje buvo pašventintas
kunigu ir paskirtas Kieta
viškių parapijos vikaru. Po
trijų mėnesių perkeltas į Mer
kinę vikaru. 1946 m. paskir
tas Aukštadvario klebonu, dar
po trijų mėnesių buvo perkel
tas į Kaišiadoris vikarukapelionu. Gresiant arešto pa
vojui, po dviejų darbo mė
nesių Kaišiadoryse slapstėsi.
1946 m. buvo paskirtas į
Šešuolius klebonu. Po to dirbo
Kuktiškėse, Inturkėje. Nuo
1952 m. Kauno kunigų semi
narijos dėstytojas.
1957 m. gruodžio 25 d.,
Birštono klebonijoje slapta arkivysk. T. Matulionis įšven
tino kun. V. Sladkevičių vys
kupu. Tuojau po šventimų so
vietinė valdžia ėmė intensy
viai persekioti vysk. V. Slad
kevičių, nes jis buvo pašven
tintas vyskupu popiežiaus
skyrimu, be sovietinės val
džios pritarimo. Vysk. V.
Sladkevičiui nesutikus ben
dradarbiauti su KGB, jis buvo
prievarta ištremtas į Nemu
nėlio Radviliškį be teises eiti
ne tik vyskupo, bet ir klebono
pareigas. Būdamas tremtyje,
vysk. V. Sladkevičius laimino
ir globojo Lietuvos kunigų ir
tikinčiųjų kovą už tikėjimo ir
tėvynės laisvę.
1976 m. vysk. V. Slad
kevičiui leido persikelti į Pa
biržės parapiją. 1982 m. buvo
leista sugrįžti į Kaišiadorių
vyskupiją ir eiti vyskupo pa
reigas. Po dviejų metų vysk.
V. Sladkevičius buvo perkel
tas į Kauną.
1988 m. gegužės 29 d. po
piežius Jonas Paulius II vysk.
V. Sladkevičių pakėlė kardi
nolu. 1989 m. vasario 7 d.
vysk. V. Sladkevičius buvo
paskirtas Kauno arkivyskupu
metropolitu. Šias pareigas ėjo
iki 1996 m. gegužės mėnesio.
Šiandien
kardinolas
V.
Sladkevičius, būdamas Kauno
arkivyskupu emeritu — t.y.
pasitraukusiu į užtarnautą

Gruodžio 28 d. Kauno arkikatedroje Mišias aukoja Lietuvos vyskupai kartu su kardinolu Vincentu Sladke
vičium, kuris švente savo vyskupystės 40 metų sukaktį
Nuotr. E l t o s
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poilsį, savo žodžiu ir malda ir
toliau skleidžia tikėjimo, viities ir meilės šviesą nelengvu
atsinaujinimo keliu žengian
čioje mūsų tėvynėje ir jos
Bažnyčioje.
Ad multos anuos!
Lietuvos Vyskupų
konferencijos
sekretoriatas
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LIETUVOS VYSKUPŲ
KONFERENCIJOS
NUOLATINĖS TARYBOS
POSĖDIS
Lapkričio 6 d. Vilniaus arki
vyskupijos kurijoje įvyko Lie
tuvos Vyskupų konferencijos
nuolatines tarybos posėdis,
kuriame dalyvavo arkivysk A.
J. Bačkis, arkivysk. S. Tamkevičiu8 ir vysk. J. Boruta SJ.
Posėdyje aptarti Lietuvos ku
nigų seminarijų bei Šv. Kazi
miero kolegijos Romoje reika
lai. Apsvarsčius Šv. Kazimiero
kolegijos Romoje nuostatų bei
reguliavimo projektus, buvo
pasiūlytos pataisos.
Sudaryta komisija Lietuvos
kunigų seminarijų mokslo ir
ugdymo gairėms parengti. Jos
nariais tapo Kauno kunigų
seminarijos rektorius vysk. Ri
mantas Norvilą, vysk. Vladas
Michelevičius, Vilniaus ku
nigų seminarijos rektorius
kun. Hansas Fišeris, Telšių
kunigų seminarijos rektorius
kun. A. Genutis; dar vieną
narį iš patyrusių seminarijos
dėstytojų pasirinks pati komi
sija.
Tarybos nariai taip pat ap
svarstė kalėjimų kapelionų
prašymą įteisinti jų bendriją.
Sudaryta komisija, kuri rengs
kalėjimo kapelionų veiklos
nuostatų projektą. Komisuos
nariai — kun. J. Kelpšas, kun.
A Belickas, kun. A Malinaus
kas, kun. E. Periokas, kun. P.
Sabaliauskas. Nutarta: kalėji
mų kapelionai neturėtų dėvėti
karinių uniformų ir kaip kali
nių nuodėmklausiai, privalan
tys saugoti išpažinties pa
slaptį, būti Prezidento ma
lonės ar panašių komisijų na
riai. Posėdžio dalyviai taip pat
apžvelgė katalikų žiniasklaidos priemonių finansavimo bei
bosimos veiklos klausimus.
Bažnyčios Žinios, 1997, Nr. 21
• Kaunas. Lapkričio 6 d.
Kauno arkivyskupijos Šeimos
centre T. Moro koledžo eduko
logijos prof. Juddy Harris
(JAV) supažindino su Naujojo
korintiečio programa, propa
guojančia skaistybe. Ši prof.
Juddy Harris ir grupės moky
tojų 1995 m. parengta progra
ma apima mokyklą, Bažnyčią
ir šeimą. Nuo darželio iki 8
klasės nagrinėjamos atskiros
temos, atitinkančios vaikų
amžių bei intelektą. Taip
pamažu ugdoma sakralinės
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meilės samprata, supažindi
nama su doroviniu gyvenimu,
aiškinama apie lytinius san
tykius, atskleidžiama skaisty
bės svarba. Mokytojai, tėvai ir
vaikai taip pat išsamiau susi
pažįsta su Šventuoju Raštu
bei Bažnyčios skelbiamomis
tiesomis. Si programa jau įgy
vendinama 50 Amerikos val
stijų ir 90 šalių.
• Kaunas. Spalio 17-25 d.
Kauno arkivyskupijos Evange
lizacijos centre lankėsi Dresdeno-Meiseno vyskupuos Bautzeno dekanato jaunimo pas
toracijos darbuotojų delegaci
ja.
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BALTIJOS VALSTYBĖMS
SAUGUMO SIEKIANT

Danutė Bindohenė

Kaip pasiklos, taip
^
ir • išmiegos

IGNAS MEDŽIUKAS
Rusai kažkaip galvoja, kad
jų paskirtis — valdyti kitus,
panašiai kaip ir vokiečiai yra
apie save geros nuomonės
(Herrenvolk). Rusams Baltijos
kraštai lyg batų jų koloniza
cinė sritis ar protektoratas,
kuris duoda teisę gąsdinti,
bauginti, grasinti, žodžiu, pri
versti paklusti jų užmačioms.
Jei tik užsimenama apie Balti
jos valstybių įstojimą į NATO
ar Europos Sąjungą, jie piestu
stoja. Rusijos Užsienio reikalų
ministras Primakov pareiškė,
kad tokios derybos pakenktų
geriems Rusijos ir NATO san
tykiams. Esą NATO politikai
turėtų būti protingi ir nepra
dėti tokių derybų.
Panašus pareiškimas ir Ru
sijos ministro pirmininko Viktor Čemomyrdin, kuris dar
kartą pabrėžė neigiamą Rusi
jos požiūrį į NATO plėtimą.
Rusijos vyriausybė tai laiko
didžiausia istorine klaida,
pasibaigus šaltajam karui. Jis
sakė, jog ypač neramina Mad
rido susitarime numatytas ga
limas Baltijos valstybių pri
ėmimas į NATO tolimesniame
sąjungos plėtros etape. Sakė,
kad santykius su NATO Rusi
ja grįš pasirašytu santykių pa
grindu aktu, kuris sudaro bū
tinas prielaidas saugumui ir
pastovumui Europoje.
Maždaug tuo pačiu metu
Rusijos valstybės Dūma para
gino prezidentą Jelcin ir vy
riausybę imtis priemonių ap
ginti tėvynainius, tapusius po
litinių persekiojimų aukomis.
Triukšmas kilo dėl RUSUOS pi
liečio Valerij Ivanov, kuris
rugsėjo 11 d. Vilniaus apelia
ciniame teisme buvo pripa. žintas- kaltu už tai, kad Rusi
joje- išleistoje knygoje pagarsi
no, jog 1991 m. sausio 13 d.
Vilniuje žmonių žudymo ne
buvę. Teismo sprendimu Iva
novas nuteistas vienerius me
tus kalėti, jam paskiriant
70,000 litų ' audą. Rusų aki
mis, tai netesingas susidoroji
mas su Rusijos piliečiu. Esą
tai patvirtina antirusišką da
bartinės Lietuvos vadovybės
nusistatymą, kuris pasireiškia
valstybės siekiu įstoti į karinį
NATO bloką. Lietuva kaltina
ma tėvynainių teisių ir kul
tūros varžymu. Reikalaujama,
kad jis būtų paleistas.
Toks pareiškimas nieko nau
jo nepasako. Tai lyg sena pate
fono plokštelė, grojanti tą
pačią melodiją. Iš rusų nieko
kito nebuvo galima laukti.
Atrodo, kad jie yra pasiryžę
Lietuvą ir kitas Baltijos vals
tybes laikyti pilkojoj zonoj
kaip savo satelitus, kuriems
galėtų viską diktuoti iš Mask

vos, kaip buvo įpratę sovieti
niais laikais. Svetimos vals
tybės kišimasis dėl teismo
sprendimo primena Vokietijos
nacių spaudimą dėl nuteis
tųjų, kurie mėgino ginklo jėga
atplėšti Klaipėdos kraštą nuo
Lietuvos. Tai aiškus Lietuvos
suvereniteto pažeidimas.
Tiesiog šlykštu klausyti, kai
rusai veda diplomatinę ofen
zyvą, siūlydami Baltijos vals
tybėms saugumo sutartį. Ko
tokios sutartys vertos, parodė
praeities įvykiai, o ir dabar
tinė laikysena rodo, kad jie
nori primesti savo įtaką kaip
buvusioms sovietų respubli
koms, visiškai nekreipdami
dėmesio, kad jos buvo įjungtos
prievartos aktu, pasirašius
Ribbentropui ir Molotovui Gruodžio 28 d. Kauno arkikatedroje iškilmingų Mišių metu paminėta kard. Vincento Sladkevičiaus vyskupystės
sukaktis. Ta proga jį raštu sveikino popiežius Jonas Paulius II, o Lietuvos vyskupų vardu — arkivysk.
slaptus protokolus, nustatant 40-toji
Audrys J. Backis.
Nuotr. Eltos
teritorijų pasidalinimą tarp
nacistinės Vokietijos ir komu tautos kamieno lietuvių nu metu eilinis rusas žiūri į lietu Stalino reikalavimų ir tuo
nistinės Rusijos.
tautinimas. Tai aiškiai su vius. Laikraščio „Izvestija" ap prisidėjo prie komunizmo im
Paskutiniuoju metu rusai laužyta Lietuvos ir Rusijos Fe klausa rodo, kad 40 procentų perialistinių siekimų įsigalėji
dar ima reikšti nepamatuotas deracinės Socialistinės Tary apklaustųjų jaučia lietuviams mo Europoje. Tas pareikalavo
pretenzijas
dėl Klaipėdos bos Respublikos sutartys, pa pagarbą, 24 procentai — sim daug bereikalingų nekaltų
krašto, nes tai esąs Kara sisavinant dalį Lietuvai prik patiją, tik 6 proc. pareiškė aukų ir sukomplikavo politinę
liaučiaus žemių tęsinys, nors lausančių žemių. Įsidėmėtina, savo abejingumą. Kokios ypa padėtį, kurią atitaisyti bran
patys nenori prisiminti, kad kad ta sutartimi Rusija atsi tybės lietuvių patinka ru giai kainavo.
Karaliaučiaus sritį yra gavę sakė „gera valia" visiems am sams? Pirmiausia darbštu
tik laikinam administravimui. žiams visų Rusijos suverenite mas, apie tai pasisakė 42
Tai tartiufiškas elgesys, nes to teisių, kurių yra turėjusi proc., grožio ir jaukumo sieki SENELIŲ GLOBOS NAMAI
Lietuvių tautos teritorijos mas — 25 proc, stiliaus po
jie ieško, ko nepametę.
Vilkaviškio rajone, Višty
Santykiuose su rusais tu atžvilgiu. Taigi ko vertos rusų jūtis — 24 proc.
Neigiamais charakterio bruo-' tyje, esanti ligoninė bus per
rime pakankamai karčios pa (ar jie būtų raudoni ar balti)
tirties. Prisiminkime tik 1939 sutartys net ir naiviam politi žais Rusijos gyventojai laiko tvarkyta — vietoj jos įsikurs
lietuvių nacionalinį išskir senelių globos namai. Tokį
m. spalio 10 d. pasirašytą sa kui turėtų būti aišku.
vitarpinės pagalbos sutartį,
Sakoma, kad istorija yra gy tinumą — 23 proc., aroganciją sprendimą po audringų disku
kurioje įrašyta, kad nebus venimo mokytoja. Iš istorijos — 4 proc., išdidumą — 3 proc. sijų praėjusį gruodžio 3 d.
kišamasi į Lietuvos vidaus rei puslapių dar neišdilo žiaurus Nebuvo tokių, kurie būtų priėmė rajono tarybos nariai.
Pasak ligonines vadovų, dar
kalus, kad bus gerbiamas val rusų elgesys su sukilėliais priešingi dėl Lietuvos įstojimo
stybės suverenumas. 1939 m. 1831—1863 km., siekiančiais į NATO ir kad būtų palaikomi 1953 metais pastatyta 25
spalio 31 d. Molotovas aukš Lietuvai ir Lenkijai laisvės. tolimesni
tarpvalstybiniai vietų ligoninė atsilaikė visoms
čiausioje taryboje tai pakarto Tie, kurie nežuvo atvirame santykiai. Taigi mitas, kad lie valdžioms, o dabar atėjo lai
jo: „Sutartys su Pabaltįjo vals mūšyje ar nepasitraukė į už tuviai sugriovė Sovietų Są kas ją uždaryti. Rajono savi
tybėmis jokiu būdu neimpli sienį, buvo žiauriai persekioja jungą ir dėlto yra neken valdybės gydytoja S. Einikienė
kuoja Sovietų Sąjungos kiši mi. Sukilimo vadas Kostas čiami, nepasitvirtino. Atrodo, teigė, kad ligoninė šiemet ne
mosi į Estijos, Latvijos ir Lie Kalinauskas buvo viešai pa kad Rusijos prieštaravimas buvo akredituota, nes ji neati
tuvos vidaus reikalus. Mes kartas Lukiškių aikštėje Vil dėl Lietuvos įsijungimo į Va tinka higienos reikalavimų —
stovime už garbingą mūsų pa niuje. Toks pat likimas ištiko karų sąjungas — ES ir NATO vienam ligoniui vietoj numa
sirašytų susitarimų vykdymą ir Zigmą Sierakauską. Kuni — yra politinis arkliukas, ku tytų 7 kv. metrų tenka tik 4.8
abipusiškumo pagrindu ir pa gas Antanas Mackevičius pa riuo mėgsta jodinėti Rusijos Be to, pastatas senas, bloga
vandens tiekimo, šildymo sis
reiškiame, kad kvailos kalbos kartas Kaune prie laiptų, ei politikai.
apie Pabaltijo valstybių sovie- nančių iš Ožeškienės gatvės į
Viso to nepaisant, Baltijos tema.
tinimą yra naudingos tik Savanorių prospektą. Kun. valstybės turi neatlaidžiai
S. Einikienė sakė, kad ligo
mūsų priešams ir visokios Išora buvo sušaudytas vien siekti bendro saugumo. Kaip ninėje yra 15 pacientų, ku
rūšies priešsovietiniams pro už tai, kad paskaitė sukilėlių rašoma „Manchester Guar riems reikalinga globa, nes
vokatoriams".
atsišaukimą iš sakyklos baž dian", JAV oficialiam šalti kituose rajono globos namuose
Koks veidmainiškumas! Po nyčioje. Panašių aukų, ro nyje: „Mes tikimės, kas buvo nėra vietų. Ligoninėje dirba
keleto mėnesių sekė provoka dančių rusų žiaurumus, buvo pranešta raporte ir kas buvo 17 žmonių, per metus jai
cijos su prasimanytais kaltini daugybė. Nenuostabu, kad su sakoma paskirų vadų Mad išlaikyti skiriama 160,000
mais. Pagaliau šliaužiančios kilėlių motto buvo: laisvė ar ride, yra stiprus ženklas, kad litų.
Baltijos valstybės yra kvalifi
tankų kolonos užbaigė Lietu mirtis!
Vištyčio seniūnas B. Polita
vos ir kitų Baltijos valstybių
Ir taip lietuvių tautos marti kuotos ir jos bus padrąsintos posėdyje teigė, kad šiame
nepriklausomybės dienas.
rologija tęsėsi per visą laiko tęsti savo siekimus ES ir miestelyje daug bedarbių, yra
Ar galima užmiršti 1920 m. tarpį, kai carinė Rusija, o NATO narystei". NATO pra tik vidurinė mokykla, ambu
liepos 12 d. su Rusija pasi vėliau bolševikinė buvo pasi plėtimas baigs Europos pada latorija, seniūnija ir kelios pri
rašytą sutartį, kurioje Lietu glemžusi Lietuvą ir vykdė tau linimą, padarytą po Antrojo vačios parduotuvės. Todėl se
vai pripažįstama dauguma jos tos naikinimą. Juk žmogui yra pasaulinio karo Roosevelt, niūnas ir įteikė 934 gyventojų
etninių žemių, grąžinant Vil natūralu gyventi laisvėje, to Churchill ir Stalino Jaltoje, pasirašytą prašymą, kad vie
nių. Tos pripažintos Maskvos dėl kovose dėl laisvės rizikuo Kryme. Deja, Roosevelt pa toj ligoninės būtų steigiami
veiktas patarėjų, būdamas li senelių globos namai ir taip
sutartimi žemės atiduotos Gu jama gyvybe.
dijai, kur vyksta atskirtų nuo
Įdomu pažvelgti, kaip šiuo guistas, sutiko su daugeliu išsaugomos darbo vietos.
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Užsidegė jaunimas ir pra
dėjo važiuoti į Lietuvą šviesti
liaudį ir kelti lietuvybę. Aš
neatsilikau nuo kitų ir pa
ruošiau pareiškimą direkcijai
leisti išsikelti man į Kauno
guberniją, kur pradėjo skirti į
mokyklas lietuvius mokytojus.
Tuo tikslu nuvažiavau į Lom
žą, Direktorius mano pareiš
kimo nepriėmė, nes aš de
monstratyviai išmečiau iš mo
kyklos rusų kalbą. Direkcijoje
susipažinau su mokytoju Antanau Kasakaičiu (kuris, turė
damas 90 metų, gyveno Čika
goje pas savo vaikus ir ten
mirė). Jis ruošėsi keltis į Lie
tuvą ir gavo direktoriaus suti
kimą. Lenkijoje jis išgyveno
Nuro mieste 17 metų. Mate
rialiai laikėsi labai gerai ir pa

tarė man prašyti direkcijos,
kad skirtų į jo vietą. Kandi
datų lenkų į šitą vietą buvo
daug. Dėl susidariusių aplin
kybių, aš kategoriškai prašiau
direktorių nedaryti man kliū
čių išsikelti į Lietuvą arba pa
skirti mane į Nurą. Energin
gai reikalaudamas, gavau su
tikimą ir su mama bei seseria
Zose nuvykau laikinai moky
tojauti į Nurą, kur apie mėne
sį laiko gyvenau su Kasakai
čiu šeima. Jis ruošėsi kelionei į
Lietuvą, išpardavinėjo baldus,
knygas ir kitus daiktus, kurių
negalima buvo išsivežti trau
kiniu.
Gyvendamas Nure, turėjau
progos su mama ir seseria
nuvažiuoti į pobūvius, susipa
žinti su to luomo lenkų gyve

nimu, jų papročiais. Atvažiuo
davo ir iš kitų artimesnių
miestelių mokytojai. Manęs
prašydavo atsivežti smuiką —
pagroti. Be to, dar padekla
muodavau Konopnickos eilė
raščių, kurių turinys nelabai
patiko poniutėms.
Prisimenu iš gyveni. io Nure
dar tokį atsitikimą. Vieną tur
gaus dieną, kuomet suvažiavo
iš visų apylinkių daug žmo
nių, staiga pasirodė būrys rai
telių kazokų ir pradėjo šaudy
ti į visus, be išimties mušti nagaikomis. Kilo didelis sumiši
mas. Kai kurie ūkininkai pas
kubomis kinkė arklius, kiti
bėgo, palikdami viską, mote
rys, klaupdamos ant kelių —
prašė nemušti jų ir vaikų, pa
sigailėti. Kokia čia buvo pro
vokacija, niekam nebuvo aiš
ku. Greičiausiai tai buvo kerš
tas už 1905 metų revoliuciją,
kerštas lenkams, kuriuos ka
zokai vadindavo „miatežniki"
(sukilėliai). Aš buvau tuo įvy
kiu labai pasipiktinęs ir nu
ėjau į valsčiaus raštinę, kur

sėdėjo kazokų karininkas su
kazokais, sužinoti tokio sauva
liavimo priežastį. Už tokią
drąsą ir neapgalvotą elgesį
vos neįkliuvau: norėjo mane
areštuoti.
Nepaisant, kad man buvo
gerai Nure, po metų vėl no
rėjau nuvažiuoti į Lietuvą —
šviesti jaunimą ir dirbti nu
skriaustai tėvynei. Padaviau
direkcijai pakartotiną pareiš
kimą. Naujas direktorius (se
nąjį užmušė aktyvistai) jokių
kliūčių nedarė ir 1907 m.
rugsėjo mėnesį gavau pasky
rimą mokytoju į Kauno guber
niją, buv. Zarasų apskr., Tau
ragnų miestelį (kokie 15 km
nuo Utenos).
Mano atvykimu gyventojai
labai nudžiugo. Prasidėjo nau
ji laikai — mokyklose be rusų
kalbos buvo leista mokyti ir
lietuvių.
Buvo
paskelbta
griežta kova girtuokliavimui.
Išrūpinau Vilniuje vadovėlius
lietuvių kalba. Užsirašė moky
tis apie 100 vaikų (paskelbt:
kunigas iš sakyklos). Mokyti

buvo labai sunku keturiuose
skyriuose apleistoje mokykloje
ir dar dviem kalbom. Be to,
reikėjo padėti jaunimui lavin
tis, parūpinti jiems nelegalių
knygų. Žandarai nesnausdavo
ir netikėtai darydavo kratas.
Knygas parūpindavo rašytojas
Mykolas
Biržiška, bet at
sivežti iš Vilniaus reikėjo
pačiam su didele rizika.
Pagaliau mane perkėlė į
Onuškį. Iš čia nuvežiau seserį
į Jakobštato miestą (Kurlandijos gub. Latvijoje) laikyti egza
minų prie tam tikros komisi
jos. Iš 20 jaunuolių išlaikė tik
8, jų tarpe ir mano sesuo Zosė.
Laikė egzaminus kartu ir iš
praktikos darbų. Egzaminų
komisijos pirmininkas pasvei
kino ją ir užklausė, kas su
teikė pedagoginių žinių ir ge
rai paruošė.
Nuvažiavau į Kauno guber
nijos mokyklų direkciją ir
prašiau seseriai mokytojos
vietą. Paskyrė ją į mokyklą
Astravos dvare, prie Biržų,
kurią įsteigė savo tarnautojų

Susidomėjimas
Lietuvos
prezidento rinkimais užsienio
lietuvių tarpe buvo kone vi
suotinis, t a d ir šiandien, lau
kiant antrųjų balsavimų, apie
tai tekalbama. Rūpestis, kas
iš dviejų likusių kandidatų
ateinančius penkerius metus
bus vadinamas prezidentu,
yra nuoširdus, bet iškyla kaip
savotiškas paradoksas.
Prieš gruodžio 21 d. — pir
muosius balsavimus — didžio
ji užsienio lietuvių dalis pasi
sakė už Vytautą Landsbergį.
Valdas Adamkus buvo nuolat
kritikuojamas, kad ryžosi
kandidatuoti, nepaisant gero
įvertinimo Lietuvos gyventojų
apklausose ir susidariusio
tvirto rėmėjų branduolio už
sienyje. Pirmųjų balsavimų
metu iš lenktynių iškritus V.
Landsbergiui, staiga pažiūros
į V. Adamkų iš pagrindų pa
sikeitė: užuot „besiveržiančio,
į pareigas, kurioms neturi
teisės ir patirties", jis tapo
„Lietuvos išgelbėtoju". Gerai
sako patarlė, kad „mano
priešas tampa mano draugu,
jeigu jis tampa mano priešo
priešu'... Adamkaus „ydos"
išnyko, kai pasirinkimas liko
tik tarp jo ir Artūro Paulaus
ko.
Vis dėlto turime suprasti,
kad savo prezidentą renka tik
Lietuva! Jeigu tauta vėl pa
darys klaidą, turėsime su ja ir
mes susitaikyti. Ir susitaiky
sime. Prisiminkime, kas atsi
tiko, kai prezidentu buvo
išrinktas Algirdas Brazaus
kas. Nepaisant, kiek kartų
linksniuota jo komunistinės
veiklos praeitis, kiek kritikuo
ti jo sprendimai, ypač pasi
renkant ministrus, kurių blo
ga valia, gobšumas ar nesu
gebėjimas tautai padarė daug
žalos, ilgainiui ir aršiausi kri
tikai ėmė (su labai mažomis
išimtimis) iš jo rankų ordinus,
apdovanojimus ir stengėsi, jei
gu tik atsirado proga, šalia
nusifotografuoti. Prieš paskel
biant kandidatų sąrašą į nau
juosius rinkimus, nemažai
užsienio lietuvių tikėjosi — ir
norėjo! — kad Brazauskas vėl
kandidatuotų. Galime būti
tikri, kad ir Paulauskas, jeigu
taps prezidentu, atvykęs į
JAV, bus visuose lietuvių tel
kiniuose palankiai sutinka
mas ir pripildys sales publi
kos.
Šiandien atrodo kiek keista,
kad Amerikos lietuviai, dar
labai neseniai tvirtai nusista
tę prieš Valdą Adamkų, dabar
pasiruošę dėti visas pastan
gas, kad jis laimėtų rinkimus.
Žinoma, už Adamkų pasisako
ma ir Lietuvoje: Vytautas
ir apylinkės gyventojų vai
kams grafas Tiškevičius. Ten
ji mokytojavo vienus metus,
kartu su kita mokytoja.
Aprūpinęs seserį profesija ir
darbu, pasijutau laisvesnis.
Nutariau važiuoti į Petroggradą mokytis geodezijos ir
žemėtvarkos mokslų, nes Stolypino — ministro pirmininko
— iniciatyva pradėjo skirstyti
kaimus į vienkiemius.
Po poros mokslo mėnesių
buvo žinių patikrinimas ir
daugiau kaip pusė klausytojų
neišlaikė egzaminų, nebuvo
prileisti toliau klausyti pas
kaitų.
Susidarė būrelis lietuvių, su
kūnais man teko atlikti prak
tikos darbus, gyventi ir moky
tis, būtent eksklierikais. (Laugalis, baigė Kaune Dvasinę
seminariją — privačios mo
kyklos mokytojas, Naruševi
čius — III kurso klierikas,
Morkūnas — III kurso klieri
kas, Stungevičius ir kiti.)
Atvažiavo įsigyti profesiją jau
ni ir pagyvenę vyrai. nes. bai

Landsbergis, tad ir konserva
toriai, krikščionys demokra
tai, kai kurie kiti pralai
mėjusieji kandidatai, kai ku
rios kitos didesnės ar ma
žesnės partijos. Be abejo, ru
sakalbiai ar lenkiškai kalban
tieji vėl balsuos už Paulauską,
nes jis tvirtina, kad jiems ne
reikės mokytis valstybinės lie
tuvių kalbos. Sakoma, kad ir
moteriškoji giminė savo bal
sus žada atiduoti už šį kandi
datą, nes ,jis gražiai atrodo"'.
Sunku tikėti, kad lietuvės yra
tokios tuščiagalvės ir vien pa
gal išvaizdą sprendžia apie
prezidento sugebėjimus, nors
jis turės pasaulyje atstovauti
Lietuvai būsimus penkerius
metus. (Pasauliui juk svarbu
ne prezidento išvaizda, bet
kas yra jo galvoje.)
Pasiklausius Artūro Pau
lausko kalbų, paskaičius jo
programas, matome, kad mū
sų susirūpinimas Lietuvos
ateitimi turi pagrindo. Leng
vapėdiškumas ir egoizmas nė
ra pačios teigiamiausios prezi
dento savybės. Jaunimo po
būviuose prieš rinkimus, kad
gautų balsus, jis gali žadėti
tai, ką žmonės nori išgirsti,
tačiau darbas prezidentūroje
ne vakaruškos kurio provinci
jos miestelio salėje. Jau pir
mosios bolševikų okupacijos
metais mes girdėjome „Inter
nacionalo" posmuose skam
bančius ketinimus apie senojo
pasaulio sugriovimą ir iš pa
grindų atstatymą, pagal ko
munistinę doktriną. Mūsų tė
vai, seneliai, giminės, mūsų
tėvynė matė, kaip tas griovi
mas vyko pirmosios ir antro
sios okupacijos metais, kokį
pasaulį sovietai atstatė- -ant
Lietuvos
nepriklausomybės
griuvėsių. Lietuviai dar gerai
atsimena, kaip pavojingi tie,
kurie viską žada, viską pasi
ruošę keisti, ypač reikalaujant
sutvirtinti savo valdymo pozi
cijas. Jeigu Valdas Adamkus
buvo kaltinamas Lietuvos
konstitucijos negerbimu, tai
kaip galima užmerkti akis
prieš Paulausko kalbas?
Lietuvos pašonėje yra geras
pavyzdys, kas atsitinka, kai
prezidentas įgauna per daug
galių. Ar mūsų tauta norėtų
būti Lukašenkos valdoma?
Vienok Lietuva išliks, ne
paisant, kas bus išrinktas pre
zidentu sausio 4 d. Penkeri
metai yra tik trumputė aki
mirka istorijos slinktyje. Net
jeigu tautai būtų padaryta
žala, ji išliks. Dar savaitė, ir
pamatysime, kur Lietuva pa
suks: su Adamkum į vakarus,
su Paulausku į rytus...
gusiems mokslą, valdžia tuo
jau suteikdavo tarnybą su žy
miai didesniu atlyginimu. Rei
kia pastebėti, kad ir tuomet
(caro laikais) tarnybą gauti
buvo nelengva, o mokslą įsi
gyti buvo irgi sunku.
Aš egzaminus išlaikiau ge
rais pažymiais ir todėl man
buvo pažadėta tarnyba Vil
niuje, ko aš ir prašiau. Tuo
met Vilniaus gubernijos Žemė
tvarkos įstaigoje buvo 5 vie
tos. Nuvažiavau pas seserį į
Lomžos gub. (Lenkijoje) pail
sėti. Mano kolega Laugalis, su
kuriuo Petrograde gyvenau
viename kambary, nuėjo į sa
vo paskyrimo vietą ir išsipleplėjo, kad ir aš. kaip ir ji
sai, esu lietuvis katalikas.
Užteko to, ir mano paskyrimą
anuliavo, o užraše į Poltavą,
kur prašėsi ir buvo paskirti
mano tautiečiai.
(Bus daugiau 1

DRAUGAS, antradienis, 1997 m. gruodžio mėn. 30 d.
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SLA CENTRINĖS
126-TOS KUOPOS
SUSIRINKIMAS
New Yorko plačioje apylin
kėje oficialiai dar egzistuoja
net devynios SLA (Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje) kuo
pos. Dėl narių sumažėjimo
daugelio kuopų veikla labai
susilpnėjusi. Dvi kuopos — 38
ir 234 kuopa — jau likviduo
jasi, ir jų narių likučiai pa
reiškė norą pereiti į Centrinę
126 kuopą, nes ši kuopa dar
veikli. Savo veiklumu pasižy
mi ir 99 kuopa, kurią sudaro
vienos moterys.
Šeštadienį, lapkričio 8 d.,
Kultūros židinio patalpose,
Brooklyne, įvyko 126 kuopos
metinis susirinkimas, į kurį
buvo pakviesti ir minėtų besilikviduojančių kuopų nariai.
Susirinkimas buvo pradėtas
3:30 vai. p.p. Jam vadovavo il
gametis kuopos pirmininkas
Kęstutis Miklas.
Po įvadinio žodžio ir atsisto
jimu pagerbimo praėjusiais
metais mirusių kuopos narių,
buvo perskaitytas pernykščio
metinio susirinkimo protoko
las. Kuopos sekretoriui Romui
Keziui negalint dalyvauti šia
me susirinkime, protokolą
perskaitė finansų sekretorė
Živilė Jurienė. Ji taip pat,
kaip kuopos iždininkė, pra
nešė kuopos iždo stovį ir pa
jamų bei išlaidų apyskaitas.
Svarbiausias šio susirinki
mo tikslas buvo pravesti no
minacijas į SLA vykdomąją
valdybą. Buvo perskaitytos iš
Centro gautos instrukcijos ir
atliktas slaptas balsavimas.
Daugumą balsų gavo esantieji
Vykdomosios valdybos nariai.
Džiugu, kad 4 kuopos susi
rinkimus pirmininkas K. Mikla dažnai įveda ir kultūrinę
programą. Šiame susirinkime
buvo pakviestas rašytojas
Paulius Jurkus pakalbėti,
kaip dabar spaudoje yra ža
lojama lietuvių kalba. Kai Lie
tuva buvo okupuota, okupan
tui nerūpėjo lietuvių kalbos
švarumas ir jos grožio išlaiky
mas. Priešingai, jis troško Lie
tuvą surusinti. Todėl žalojo
lietuvių kalbą, įvesdamas dau
gybę svetimybių. Prie tų žo
džių žmonės buvo pripratinti,
pradėjo laikyti juos savais,
taip prarado sampratą, kas
yra sveika Ir tikra kalba.
Svetimybių ir dabar pilna
Lietuvos spaudoje, ypač joje
spausdinamuose skelbimuose.
Gaila, kad laikraščių leidė
jams tai nerūpi — talpina
skelbimus sudarkyta lietuvių
kalba, su svetimų kalbų žo
džiais, „pagražintais" lietu
viškomis galūnėmis.
Paulius Jurkus kvietė visus
į tai atkreipti dėmesį. Dabar
ateina metas, kad reikia gel
bėti lietuvių kalbą — apvalyti
ją nuo visų svetimybių. Tam
visi pritarė po jo kalbos vyku
siose diskusijose, kuriose ta
pačia tema pasisakė daugelis
kuopos narių, jų tarpe ir am
basadorius Anicetas Simutis,
SLA vykdomosios valdybos
sekretorė Genovaitė Meiliu niene ir naujai įstoję nariai —
Salomėja Narkeliūnaitė iš 38
kuopos ir Jonas Vilgalis iš 234
kuopos.
Baigiant šį susirinkimą, pir
mininkas pranešė, kad kitas
susirinkimas vyks ateinančių
metų kovo mėnesio pabaigoje.
Tada bus balsavimai į SLA
Vykdomąją valdybą ir renka
ma šios kuopos valdyba.
Beveik tris valandas trukęs
susirinkimas buvo baigtas pa
bendravimu prie kavutes ir
gardžių užkandžių.
(pj)

ELEKTROS
(VEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicagos mtasto Mdimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

PAMALDOS
1997 m. lapkričio 9 d. po va
saros atostogų labai daug
žmonių dalyvavo lietuviams
skirtose pamaldose, Prince of
Peace bažnyčioje, Ormond
Beach. Šv. Mišias aukojo nuo
latinis sielovada besirūpi
nantis kun. Ričardas Grasso ir
šį kartą pamoksle prisiminda
mas lietuvių gražų organizuo
tumą, solidarumą. Choras
„Sietynas", kaip ir visuomet.
džiugino dalyvius dvasinio su
sikaupimo metu gražiomis lie
tuviškomis giesmėmis. Chorui
vadovauja muz. Antanas Skridulis. Aukas nešė Onutė Daržinskienė, jos vaikaitis Dovidukas ir Antanas Sprindys.
Skaitymus atliko nuolatinis
skaitytojas Kazimieras Barūnas.
Tuoj po pamaldų salėje vy
ko klubo renginys — pabend
ravimas; pasivaišinta kavute,
vynu ir pyragaičiais.
Klubo pirmininkas Jonas
Daugėla pasveikino gausius
dalyvius ir iš toliau atvyku
sius svečius, pažymėdamas,
kad ypatingos programos ne
bus, bet bus gausių dovanų
laimėjimai, kuriems gerų lai
mikių suaukojo telkinio lietu
viai. Pakalbėti pakvietė BALFo pirmininkę Onutę Karašienę, kuri prašė paremti
BALFo darbus ir šiandien
savo aukas įteikti valdybos
narėms Onutėms — Karašienei ir Daržinskienei. Onutė
Karašienė visiems nuoširdžiai
padėkojo už gausias aukas
BALFui.
Dr. Birutė Preikštienė, jau
antri metai aukojanti po 500
dol. BALFui paremti Jurbarko
tremtinius, papasakojo, kad
jos auką tremtiniai tvarkingai
gauna ir už tai labai dėkoja.
BALFui iki šiol šiais metais
suaukojo 1,626 dol., iš jų Va
sario 16 gimnazijai paremti
184 dol.. Gimnazijai aukas
rinko būrelio vadovė dr. Sera
finą Sukarevičienė.
Gėrėjomės Narcizo Kreivėno
turtinga meniškų lietuviškų
vokų, liudijančių Lietuvos is
toriją, praeitį ir dabartį. Nar
cizas Kreivėnas paaiškino,
kad šioje parodoje matome lietuvos dail. Antano Rimanto
Šakalio kūrybą. Ta proga su
glaustai papasakojo apie šį
dailininką, jo kūrybinius pa
siekimus, bolševikmečiu patir
tus vargus. Dailininkas iliust
ruoja knygas, kuria ekslibri
sus, mokslo ir kultūros tema
tika. Narcizas Kreivėnas turi
surinkęs nuost .bius filatelinius, įvairių sričių rodinius.

LlETUVlS. lauko priaHOros darbų (iarvf
scaping/maintananca) bendrovės savi
ninkas. WasHnglon, D.C.. leato darbi
ninko, kuris galatų adikli lauko priežiūros
darbus. Pradinis mokestis $6 į valandą.
Galima dubti 10-12 valandų per dieną su
viršvalandžiais. Reikalingas darbo
lertmas. Suteikiamas pigus bukai - $130
mėnesiui. Kreiptis tai. (202)a44-2373.
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RIMAS L STANKUS
• Greitas ir sąžiningas "atamavimas
• Nuosavybių ikainavir svertui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

TAISOME
Romo Kalantos šaulių kuopos valdyba St. Petersburg, Floridoje, surengusi Lietuvos kariuomenės šventės
minėjimą. Iš k. sėdi P. Gudonienė, kapelionas kun. S. Rapolas, kuopos vadas A. Gudoms. I. Kusinskiene, J. Navakiene. Stovi — V. Gedmintas, V. Vasikauskas ir A. Grabauskas

Klubo pirmininkas Jonas įvairius renginius, choras „Sie
Daugėla pranešė apie artė tynas", vadovaujamas muz.
jančius renginius.
Antano Skridulio, atliko meni
Gruodžio 14 d. bus lietuviš nes programas, koncertus, gie
kos pamaldos Prince of Peace dojo Prince of Peace bažny
bažnyčioje įprastu laiku. Po čioje lietuviškų pamaldų me
pamaldų parapijos salėje vyks tu.
kalėdinis pobūvis. 1998 m.
Lietuvių Bendruomenės val
sausio mėn. 1 d. 1 vai. po pie dyba, vadovaujama iki stai
tų „Sweetwater" restorane gios mirties pirmininko Min
Naujųjų metų pietūs. Prašo daugo Petriko, o po jo — Nar
ma norinčius pietuose daly cizo Kreivėno, kiekvieno mėn.
vauti registruotis iš anksto pirmą trečiadienį, restorane
pas klubo vaidybos narius. Už ruošė pabendravimo pietus su
pietus susimokama po 20 dol. programomis,
kalbėtojais.
asmeniui.
Ruošė švenčių minėjimus. Su
Po pranešimų vyko ilgokai tartinai dirbo, darbais dalinosi
užtrukęs dovanų skirstymas su klubo valdyba. BALFo sky
iš Jaimės šulinio". Nuošir rius, vadovaujamas dviejų
džiai darbavosi Jonas Dau Onučių — Karašienės ir Dargėla, Aniceta Mažeikienė, Al žinskienės rūpestingai prave
girdas Šilbajoris, talkino Da dė rudens vajų, surinkdamas
. gražią sumą vargstantiems
nutė Šilbajorienė.
Dalyviai noriai pirko laimė padėti. Vasario 16-tos gimna
jimams bilietus ir klubui buvo zijos būrelio reikalais rūpinosi
gražaus pelno, iš kurio, pa dr. Serafiną- Sukarevičienė.
prastai, dalis skiriama mūsų Politinėje veikloje gerai reiš
spaudai ir kitom organizaci kėsi čia įsisteigęs Tėvynės są
jungos — LK — skyrius, vado
jom.
Malonu pažymėti, kad mūsų vaujamas Kazimiero Barūno,
telkinio lietuviškoji šeima ak o anksčiau dr. Sigitos Rama
tyviai dalyvauja klubo ir Ben nauskienės. Sėkmingai veikia
druomenės renginiuose, o kai „Saulutė", vadovaujama Bi
reikia, paremia darbus ir savo rutės Kožiciėnės. „Saulutė"
jau yra išsiuntusi kelis šimtus
aukomis.
Naujuose 1998 m. taip pat labdaros siuntinių į Lietuvą.
numatoma nemažai renginių, 1997 metai pasižymėjo našia
kurie paįvairina vyresniojo veikla, džiugjno saulėleidžio
dienas leidžiančius tėvynai
amžiaus žmonių gyvenimą.
nius, o pastarieji uoliai lankė
renginius, aukomis rėmė LB,
1997 METUS
BALFo, Tėvynės sąjungos ir
UŽBAIGIANT
kitų organizacijų veiklą.
Baigiasi dar vieneri metai.
Mūsų gražus lietuvių telkinys
išgyveno liūdnų ir linksmų
dienų. Per šiuos metus amži
nybėn išlydėjome net penketą
lietuviškosios šeimos narių.
Kelios šeimos iš įvairių vieto
vių apsigyveno Daytona Beach
apylinkėje. Pasigėrėtinai vei
kė šio telkinio Lietuvių klu
bas, vadovaujamas Jono Dau
gėlos, o jam talkino darbštūs
valdvbos nariai. Klubas ruošė

Baigiant Šiuos metus, dėko
jame Aukščiausiajam už su
teiktas malones ir sveikatą.
Su viltimi pasitinkame ir 1998
metus.

KALĖDINIAME
POBŪVYJE
Po daugelio metų, bene pir
mą kartą Lietuvių klubo val
dyba 1997 m. gruodžio 14 d.
suruošė šio lietuvių telkinio
kalėdinį pobūvį (ne Kūčias).
Pradžioje Prince of Peace pa
rapijos bažnyčioje vyko lietu
viams skirtos pamaldos. Šv.
Mišias aukojo kun. Ričardas
Grasso. Pasveikinęs lietuvius
su šv. Kalėdų proga, ir pasi
džiaugęs lietuvių gražia dar
na, pamaldų lankymu, prisi
minė sergančius Kostą Žolyną,
Alfonsą Bacevičių, visiems pa
linkėjo sveikatos, laimės ir ty
ro džiaugsmo.
Pamaldų metu choras „Sie
tynas", vadovaujamas muz.
Antano Skridulio, praturtino
pamaldas gražiomis kalėdi
nėmis giesmėmis. Šv. Mišių
skaitymus atliko Kazimieras
Barūnas. Aukas nešė Peladija
Levickienė ir naujieji šio telki
nio gyventojai Rasa ir Arūnas
Šiultės. Gražiose pamaldose
pajutome Kalėdų nuotaiką ir
išgyvenome dvasinį susikau
pimą.
Po pamaldų salėje vyko me
ninė programa ir kalėdinės
vaišės. Klubo pirmininkas Jo
„Alkos" muziejuje, Putname, 1997 m lapkričio 25 d. lankėsi Lietuvos nas Daugėla pasveikino susi
genocido ir studijų centro direktorė Dalia Kuodyte ir Lietuvių tautos fon rinkusius, pasidžiaugė gausiu
dalyvavimu, prisiminė amži
do garbes pirm. Juozas Giedraitis.
Nuotr. J. Kriaučiūno

nybėn išėjusius, dėkojo vi
siems už atliktus darbus, pra
turtinusius šio telkinio gyve
nimą. Palinkėjo Kalėdų šven
tėse malonios nuotaikos, o
1998 metais sveikatos. Trum
pą sveikinimo žodį tarė Lietu
vių Bendruomenės apylinkės
pirmininkas Narcizas Kreivė
nas.
Kalėdinių giesmių programą
atliko choras „Sietynas", vado
vaujamas muz. Antano Skri
dulio. Giesmes aptarė Algir
das Šilbajoris, o solo partijas
giesmėse atliko operos solistė
Juoze Daugėlienė.
Puikiai skambėjo „Pagarbin
tas", „Dievo gimtinė", „Gul
šiandieną", „Sveikas Jėzau",
„Šventa naktis", „O naktie".
Dalį giesmių drauge su choru
giedojo ir publika.
Klubo valdyba (su moterų
talka) paruošė kalėdines vai
šes. Pietų metu vyko gražus
visų dalyvių pabendravimas,
pasidalinta švenčių nuotaiko
mis, išgyvenimais. Kubo val
dybos pirmininkas padėkojo
„Sietynui" ir jo vadovui už
gražią programą, kun. R.
Grasso už pamaldas. Supažin
dino su naujais gyventojais
Rasa ir Arūnu Šiultėmis, bei
svečiu Tadu Biručiu. Ta proga
Narimantas Karaša suruošė
salėje labai įdomią Lietuvos
pašto ženklų ir vokų parodą.
N. Karaša papasakojo kaip jis
tapo kolekcionieriumi, ką ren
ka, kaip sugrupuoja, iš to pa
sidaro tikrai gražūs rinkiniai
— Lietuvos istorija, vaizdai,
kurie padidinami, įrėmuojami.
Paroda gausi rinkiniais, ja
domėjosi visi dalyviai. N. Ka
raša žada su rodiniais daly
vauti ir Floridos Lietuvių die
nose, St. Petersburge, 1998 m.
vasario mėn.

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

H.Dockys
Tel. 773-585-6624
TTiANSPAK ieško sąžiningo,
subrendusio, mandagaus su
klientais, patyrusio vairuotojo
su dokumentais. Darbas iš
mošų įstaigos "Draugo*
pastate. Tel 773-638-1050.

MISCELLANEOUS
Išnuomojamas 2 mteg. M.
Brighton Pk. apyl.
Nerūkantiems,
vyr. amžiaus žmonėms.
Tel. 708-485-4061.

i5S55*

1997 m. spalio • lapkričio mėn. atminimui u i mirusius
„LIETUVOS VAIKŲ VILČIAF
aukojo:
a Ji. Juozo Stroko atm. aukojo: Strokų Šeima — $100;
a.a. Bronislavos Štangenbergienės atm.: Sofija Gedvi
lienė ir Gabrielius Gedvilą — $20;
a.a. Genovaitės Viskantienės atm.: Ismena ir Algirdas
Lefkis, Bronė Selenienė, Leonas Petronis, Elena ir Antanas
Rašytinis, Jadvyga Putrienė, Valerija Paulauskiene, Lietu
vos Dukterų draugija — Aldona ir Robertas Tamulioniai —
$115;
a.a. Kazimieros Gudaitienės atm.: Danutė E. Rej&ner,
Gražina Liautaud — $24200. iš viso — $3,190;
a.a. sūnaus Kęstučio atm.: Jadvyga Paukštienė — $10;
a.a. Juozo Naumaus atm.: Česlovą Naumienė, Jonas ir
Natalya Vaznelis, Vitas ir Taura Underys, Antanas ir Dalia
Racka, Viktoras ir Vita Memenąs, Theodore ir Linda Chisolm, Robertas ir Gina Blinstrubas, Valerija Patalauskienė,
Antanas ir Vida Pesys, Vineas Žebertavičius—$180;
a-a. Kazio Ėringio atm.: Kastytis ir Zslma JuškėnaKT^Povilas ir Nijolė Stelmokas, Martynas ir Dalia Trakis, Mr. ir
Mrs. Algis Žukas, Mr. ir Mrs. Vytas Taras, Petras ir Elena
Spukas —$275;
a.a. dr. Reginos Petrauskienės atm.: Linas Stonys, Va
lerija Patalauskienė, Antanas Racka, Bronė Selenienė, Anta
nas ir Vida Pesys, Alfonsas Lukas, N.N., A. ir T. Merkeviciai
-$155;
a~a. Angelės Zablockienės atm.: Irena Garunkstierrtr, L.
ir G. Vėžiai, I. Laisvėnaitė, Irena Kairytė, D. ir A Dulksniai,
N.N., J. ir E. Zabarskai — $140;
a-a. Juozo Skomanto atm.: Kęstutis ir Dalia Jecius —
$25;
a-a. Elzbietos Skinderienės atm.: Antoinette Viržintas
-$25;
a.a. Stasio Virpšos atm.: Z. Juškevičienė, P. Dirda, J. S.
Masiulis — $70.
Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai dėkojame
aukotojams. „Lietuvos Vaikų viltis" padeda negaluojantiems,
tačiau turintiems vilti ir galintiems pasveikti Lietuvos vai
kučiams.
„Lietuvos Vaiku viltis", 2711 W 71 St., Chicago, IL
60629.

Jurgis Janušaitis
* • — • - — • - - — • • • — •

LIETUVOS PREZIDENTO RINKIMAI
Amerikos lietuvių politinės organizacijos kviečia
Lietuvos piliečius užsienyje ir Lietuvoje balsuoti 1998 m.
sausio 4 d. antrame rinkinių ture už kandidatą i
prezidentus
i
x
VALDĄ ADAMKŲ*
•
Valdas Adamkus pasisako už plačią partijų ir
visuomeninių organizacijų koaliciją, tautinę santarvę ir *
geresnį gyvenimą Lietuvos gyventojams.
•
•

•
•
•

*

Išeivių Lietuvių Krikščionių Demokratų sąjunga
Pirmininkas Dr. Česlovas Masaitis
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų sąjunga
Pirmininkas Dr. Jonas Valaitis
Amerikos Lietuvių Tautinė sąjunga
Pirmininkas Petras Buchas
Amerikos Lietuvių Tautinė Sandara
Pirmininkas Julius Kuzas
Čikaga, 1997 m. gruodžio 27 d.

•v

•

•

I
•
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LAIŠKAI
APIE V. GRYBAUSKO
PRISIMINIMUS
Su malonumu skaičiau visus
Vytauto Grybausko .Gyveni*
mas krepšinio aikštėje ir salia
jos" straipsnius, kurie buvo
įdomiai ir turiningai parašyti.
Vytas Grybauskas mūsų išei
vijos sporte paliko „legenda" ir
sporto galiūnas.
Vytą ai palįstu jau 45 me
tus, kada mes visi dar sportąvom, ir taip pat gerbiu jo su
gebėjimą pritraukti jaunus
sportininkus bei suburti visas
sporto sakas į lietuvių sporto
vienetus. Jis daug nusipelnė
sporto gyvenime Amerikoje,
Lietuvoje ir kitose pasaulio ša
lyse. Tarp kitko Vytas yra
^natūralus" sportininkas, ta
lentingas, gabus,
greitas,
draugiškas ir nepailstamos
energijos ir gero humoro žmo
gus. Jam beveik visos sporto
sakos nebuvo svetimos.
Labai ačiū už visus Vyto
Grybausko straipsnius, gaila,
kad labai nedažnai .Draugą"
gaunam ir dažniausiai tik po
dviejų savaičių arba dešimt
dienų, todėl esu tikra, kad
daug straipsnių net nega
vom... Tačiau čia problema
apie kurią daug kartų rašiau
ir atrodo nėra išsprendžiama.
R a m a n * Pigina
Dana Point, CA
KUR SLYPI BLOGYBE?
Skaitant Romualdo Kriau
čiūno laiSką „Drauge", pava
dintą „Kada yra Kūčios", susi
daro vaizdas, kad jis anksty
vesnių Kūčių ruošimu yra ne
patenkintas. Nors tikroji Kū
čių diena yra Šv. Kalėdų
Šventės išvakarėse, bet ar yra
įmanoma ją švęsti didesniems
žmonių susibūrimams. Įvai
rios organizacijos metų laiko
tarpyje bendrauja pavieniui, o
artėjant Kristaus Gimimo
Šventei, norima suburti visus
organizacijos bei jų rėmėjus
bendram Šventiniam paben
dravimui. Kadangi Kūčios yra
artimųjų bendradarbiavimo,
meilės ir atlaidumo šventė,
todėl Sio susibūrimo metu pasįjaučiame esą vieno Dievo
vaikais. Šio susibūrimo metu
skaitomos maldos, giedamos
giesmės, gal ne visada gerai tą
atliekame, kada esame ma
žam šeimos ratelyje.
Matau tik vieną blogybe, ka
da Kūčių vakarienės yra daro
mos pinigų surinkimui orga
nizacijų veiklai. Kūčių vaka
rienės turėtų būti suvestinės
arba tik apmokant rengimo
išlaidas. Į R Kriaučiūno klau
simą: „O ką jie turės gruodžio
24 dieną"? Atsakymas: Kūčias
švęs su savo artimais šeimos
nariais, jeigu juos turės. Rei
kia taip pat atsiminti, kad yra
daug pavienių asmenų, o ypač
vyresniųjų tarpe. Bendros Kū
čios yra jiems paguoda.
A.PauiuoIis
Chicago, IL
PRALAIMĖTA! AR
GALĖJO BŪTI KITAIP?
Deja, kitaip būti negalėjo.
Neprotingų patarėjų ir rėmėjų
stumiamas, garbingas ir daug
Lietuvai nusipelnęs, V. Lands
bergis buvo įveltas į neišven
giamai pralaimėtiną situaciją,
kurią galima buvo ir reikėjo iš
anksto numatyti. Pralaimėjo
jis ne dėl asmeninių ar jo rin
kiminės programos trūkumų.
Kitų pretendentų rinkiminės
programos panašios ir nėra
geresnės. Viską lėmė psicho
loginė situacija Lietuvoje, kuri
nepalanki V. Landsbergiui,
bet to užsispyrusiai nenorėjo
suprasti jo rėmėjai Lietuvoje
ir Amerikoje. Kalbėti apie tai
būtų galima daug, bet pami
nėsiu nors porą aspektų.

Vienas šios psichologinės si
tuacijos aspektų yra pavydas.
V. Landsbergis jau turi labai
daug nuopelnų Lietuvai ir suteikti jam galimybe dar daugiau pasiekti ne visiems pri
imtina. Tas pats pavydas ne
svetimas ir Amerikos lietu
viams. Žiūrėkit, kaip visi suk
ruto pulti V. Adamkų, kai jis
panoro tapti prezidentu. At
seit, esi toks pat, kaip ir mes,
ir nenorėk iššokti aukščiau už
mus. Kaip lietuviams reikėtų
pasimokyti iš žydų tautos, kur
kiekvieną, bent kiek gabesnį
ir turintį galimybių prasimuš
ti, visi puola remti ir padėti,
kuo tiktai gali. Mūsiškiai to
kiu atveju dažniausiai puola
smukdyti.
Kitas psichologinis aspektas
būtų asmenybės kultas. V.
Landsbergio patarėjai ir rėmė
jai bandė kurti iš jo idealų, ab
soliučiai be trukumų ir ne
klaidingą veikėją. Tarybinėje
santvarkoje užaugusiems lie
tuviams tai tuoj primena bu
vusius idealus, kaip Brežnevą
ir panašius, tad efektas būna
priešingas, negu rėmėjai norė
tų. Sakysite, trūkumus ir klai
das ir taip nurodo priešinin
kai! Taip, bet dažniausiai pa
gražintai ir tendencingai. Nie
kas taip nesukelia žmonių pa
garbos, kaip savų klaidų ana
lizė ir įvertinimas.
V. Landsbergio pralaimėji
mas tai ne vien jo asmeninė
nesėkmė, *tai visų dešiniųjų
jėgų nesėkmė. Užuot iškelti ir
remti kandidatą, kuris turi
galimybe laimėti, buvo iš
švaistytos lėšos ir energija
remti kandidatui, kuris iš
anksto pasmerktas pralaimė
jimui. Kai politikoje vadovau
jamasi emocijomis, asmeninė
mis ambicijomis, o ne griežta
analize ir kompromisų ieško
jimu, rezultatai būna liūdni —
prokurorai tampa preziden
tais. Gal dar ne viskas praras
ta? Prisiminkime V. Adamkų!
Pranas Nagys
Waukegan, IL

jūsų norai ir svajonės" (visi
ūžia, ploja), pasveikino su
Kalėdomis, į visų audringus
plojimus atsakė maždaug kaip
Nelė Paltinienė: .Ačiū vi
siems, aš jus visus labai my
liu". Paskui Valinskas triukŠmingai prisaikdino, kad visi
ateitų sekmadienį į rinkimus
ir balsuotų už A Paulauską.
0 scenoje — nežinau, kokio
dydžio užrašas Artūras Pau
lauskas — nusipelnėme gy
venti geriau". Nereikia nei
NATO, nei Europos Sąjungos,
nei atsakinėti į klausimus. Ir
rankos mostais abu su Valinsku iškvietė kažkokią „garsią"
grupe ovacijų triukšme.
Tokie dabar jaunimo po
žiūriai, tokia moralė, toks gal
vojimas, o norų labai daug: ne
dirbti, lėbauti, pramogauti,
reikalauti, linksmintis. Aš nie
kad nevalgau tokių pietų val
gykloje kaip studentai. Jie gal
voti visai nenori, nori geriau
gyventi, ir gerai gyvena.
Iš laiško
Klaipėda,
1997 m. gruodžio 18 d.

„LABAI KOREKTIŠKA"
RINKIMU KAMPANIJA
...Mačiau užvakar A Pau
lausko renginį jaunimui Klai
pėdoje. Buvau nuėjės, maniau,
gal ko paklausiu, į magneto
foną įsirašysiu jo kalbą. Vel
tui. Iš pradžių linksmino
„Dviračių šou", viskas tokio ly
gio, kaip pamenu. Pristato
kandidatą į prezidentus „Vy
tautą Š.*, apklausinėja kaip
debiliuką ir pasako: „Na, vis
tiek Vytautas Š. yra geresnis
už Vytautą L." (juokas salėje),
O Muzikinio teatro salė pil
nutėlė, ir praėjimai visi pri
kimšti jaunimo, studentų. Po
tų dviratininkų buvo .Jonis",
S. Povilaitis (aišku, buvo teks
to ir „O kas gali paneigti ga
limybe" ir pan.). Kai po valan
dos ir 20 minučių salė buvo
įaudrinta, Valinskas kreipėsi:
„O ko mes čia susirinkome, ko
laukiam?" Kai iš salės krūva
atsiliepė, jis suorganizavo juos
kaip pionierius: „Tad visi
pašaukime (diriguoja): Artū
rai, Artūrai, Artūrai!" Šis dai
lutis išeina, sako, labai
dėkingas, kad tiek daug susirinko. O į Valinsko sugalvotą
„auksinės žuvelės* norų įvykdymą atsakė: „Aš norėčiau ir
prašyčiau, kad išsipildytų visi

MAŽLIETUVIAI DĖKOJA
Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1998jų metų proga dėkojame vi
siems Mažosios Lietuvos pat
riotams už pastangas, dėtas,
kad Mažoji Lietuva grįžtų į
lietuvių tautos sąmonę. Mums
nueinantys Pirmosios lietuviš
kos knygos metai buvo akty
vios veiklos laikotarpis.
Nors per pirmąjį 1997-jų
metų pusmetį daug sugai
šome, kol buvome paremti fi
nansiškai, sugebėjome nuveik
ti krūvą darbų. Rėmėme Ka
raliaučiaus krašto lietuvius —
knygomis, dokumentų padau
ginimu ir priėmimais, suren
gėme jiems istorinį — kul
tūrinį seminarą. Prisidėjome
prie Mažosios Lietuvos encik
lopedijos kūrimo — net šeši
Tarybos nariai rašė straips
nius. Tarybos vicepirmininkas
A Matulevičius veikė kaip pa
grindinis enciklopedijos redak
torius. Savo dalyvavimu pri
sidėjome prie M. Mažvydo pa
minėjimų. Rūpinomės E. Si
monaitytės paminklo atsiradi
mu. Rašėme raštus Seimui,
vyriausybei,
žiniasklaidos
priemonėms
Karaliaučiaus
krašto lietuviškų mokyklų
steigimo, televizijos matomu
mo zonos išplėtimo, Mažosios
Lietuvos vietovardžių, genoci
do ir Tilžės akto paminėjimo
klausimais. Prašėme Lietuvos
Vyskupų atjausti Karaliau
čiaus krašto katalikus. Prieš
prezidentų susitikimą VilniuJe, atkreipėme Rusijos dėmesį,
kad ji nepaiso Lietuvos interesų ir susilaukėme pozity
vios reakcijos. Gruodžio vidu
ryje perdavėme „Minties" lei
dyklai Lietuvos mokslininkų
straipsnių rinkinį „Nuo Maž
vydo iki Vydūno". Džiaugia
mės, kad šių metų J. Basana
vičiaus premiją gavo Tarybos
narys, Ramuvų sąjungos pir
mininkas Jonas Trinkūnas.
Tokie mums buvo lietuviškojo
Katekizmo metai!
Norėdami, kad 1998-ieji
mums visiems būtų derlinges
ni, negu praėję, linkime, kad
savo tarnavime Mažajai Lietuvai susilauktume supratimo,
parėmimo ir teisingo įvertinimo.
y gįia,
MLRT pirmininkas

Mylimai Mamytei

A.tA.
APOLONIJAI KOKLIENEI
namo pas Viešpatį išėjus, DANUTE DIRVONIENĘ,
mūsų mielą sese, ir jos skautišką Seimą seseriškai
apkabinusios guodžiame ir liūdime kartu.
„Vtrptčių' būrelio skautė*
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A.tA.
ANTANAS BAGDONAS
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Tragiškai žuvo 1997 m. gruodžio 23 d., 11 vai.
ryto, sulaukęs 63 metų.
Gimė Lietuvoje, Šilalės apskrityje, Skaudvilės
kaime. Amerikoje išgyveno 3 m.
Nuliūdę liko: žmona Anelė, dukros Regina ir
Onutė, anūkas Ričardas; Lietuvoje broliai; Čika
goje artimi draugai.
Velionis pašarvotas antradienį, gruodžio 30 d.
nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo na
muose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 31 d. Iš
laidojimo namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M.
Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje bus
aukojamos 9:30 vai. r. šv. Mišios už velionio sielą.
Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, dukros, a n ū k a s , broliai ir
draugai.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800994-7600.

A.tA.
ELEONORA LUKAS
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Po labai ilgos ir sunkios ligos mirė 1997 m.
gruodžio 26 dienos vakare.
Gimė Lietuvoje, Plungėje. Amerikoje išgyveno
48 m.
Didžiausiame nuliūdime ir skausme likome:
dukterys — Danutė Lukauskienė, jos vyras Felik
sas ir jų šeima, Nora Discher, jos vyras Bill; sūnūs:
Antanas ir Stasys su šeima; taip pat anūkai ir
proanūkai bei kiti giminės Lietuvoje.
Brangioji Mamytė buvo pašarvota sekmadienį,
gruodžio 28 d. Petkus Marąuette laidotuvių na
muose. Laidotuvės įvyko gruodžio 29 d. Po šv.
Mišių Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, bran
gios Mamytės kūnelis buvo palaidotas Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse.
Nuliūdę: s ū n ū s , dukterys, žentai, anūkai,
proanūkai.
Sudie, brangiausioji Mamyte! Ilsėkis Dievo Ra
mybėje!
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 800994-7600.

A.tA.
HERMAN PAVILONIS
Gyveno Beaver, PA, anksčiau Čikagoje.
Mirė 1997 m. gruodžio 26 d., 8:12 vai. ryto, su
laukęs 94 metų.
Gimė Lietuvoje, Biržuose.
Nuliūdę liko: sūnus Anthony, marti Vicki; anū
kai: Liane Amelia ir Charles Anthony Paviloniai.
Priklausė Lietuvių Evangelikų reformatų baž
nyčiai; dirbo Čikagos parkų apygardoje kaip „architectural designer"; lankė Čikagos meno insti
tutą ir MIT, Mass. Sulaukęs 76 m. studijavo ir
bakalauro laipsniu baigė Whittier kolegiją Kalifor
nijoje.
A.a. Herman Pavilonis buvo palaidotas priva
čiai.
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A.fA.
ALFONSE MURAUSKAS
Gyveno Woodstock, IL, anksčiau Čikagoje,
Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. gruodžio 26 d., sulaukęs 78 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 m.
Nuliūdę liko: sūnūs — Victor, marti Karen,
Robert, Edward, marti Susan; dukros — Isabel,
žentas Walter Žemgulis, Virginia Urbonas; devy
niolika anūkų, vienas proanūkas; seserys Augusta
Murauskas Amerikoje, Leokadija su šeima Lietu
voje.
Velionis pašarvotas antradienį, gruodžio 30 d.
nuo 10 iki 11 v.r. Gaidas-Daimid laidojimo na
muose, 4330 S. California Ave.
Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio 30 d. Iš
laidojimo namų velionis bus atlydėtas į Švč. M.
Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią,
kurioje bus aukojamos 11 vai. r. šv. Mišios už ve
lionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sūnūs, dukros, anūkai, proanū
kas, s e s e r y s ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773523-0440.

A.tA.
Dantų gyd. ALDONA RIMKUS
Kairytė
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. gruodžio 28 d., 11:20 vai. ryto, su
laukusi 79 metų.
Gimė Maskvoje. Lietuvoje odontologiją studija
vo Kaune, Vytauto Didžiojo universitete. Ameri
koje išgyveno 48 m.
Nuliūdę liko: vyras Kazimieras, sūnus Aloyzas,
marti Debra, sūnus Linas, marti Bernadeta; penki
anūkai ir kiti giminės Lietuvoje, Kanadoje ir JAV.
Priklausė: ateitininkams, Korp! Gaja, BALF'ui,
Lietuvos Dukterų draugijai; buv# įvairių fondų
rėmėja.
Velionė pašarvota penktadienį, sausio 2 d. nuo
3 iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose,
2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 3 d. Iš lai
dojimo namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje bus auko
jamos 9:30 vai. ryto šv. Mišios už velionės sielą. Po
Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Ateitininkų Fe
deracijos fondui arba Lietuvos Dukterų draugijai.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: vyras, sūnūs, a n ū k a i ir kiti gimi
nės.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800994-7600.

A.tA.
APOLONIJA KOKLIENĖ

Nulūdę: s ū n u s , marti ir anūkai.

Gyveno Livonia, Michigan. Anksčiau Chicago, IL.
Gimė Šakiuose, į JAV atvyko 1952 m.
Velionė buvo pašarvota Harris laidotuvių namuose,
Livonia, MI.
Gruodžio 24 d., po religinių apeigų, kurias atliko
liuteronų kunigas William Lindholm, velionė buvo
palaidota Parkview Memorial kapinėse, Livonia, MI.
Giliam liūdesyje liko: sūnus Adas ir marti Teresė
Ivanauskai; vaikaičiai: Vilija Doyle, Raimundas
Ivanauskas, Loretta Helmut ir Linas Ivanauskas;
provaikaitė Patricia su vyru Matthew Schott ir
provaikaitis Mark Ivanauskas; Vokietijoje gyvenanti
sesuo Erna.

Mirė 1997 m. gruodžio 26 d. 5:30 vai. p.p. sulaukusi
91 metų.
Gyveno Palos Heights, EL anksčiau Chicago ir Cleveland.
Gimė Šeduvoje. Amerikoje išgyveno 46 metus.
Velionė buvo žmona a.a. Artūro.
Nuliūdę liko: dukros Danutė Dirvonienė ir žentas
Rimantas, Dalė Lukienė ir žentas Algis, Lydia
Vaitkienė; sūnūs: Vitas ir marti Jūratė, Jonas ir marti
Barbara, Algimantas ir marti June; anūkai: Violeta ir
Vytautas Dirvoniai, Vainius su žmona Annete ir Audra
Kokliai, Kristina su vyru Kevin Sullivan, Loreta su vyru
John McPartland ir Paulius Lukai, Linas ir Darius
Vaitkai, Julija su vyru William Hunter, Andrėja ir
Jonukas Kokliai, Christopher, Melissa ir Robin Kokliai;
keturios proanūkės; sesuo Katarina Skačkauskienė ir
kiti giminės Lietuvoje; Genė Gedvilienė, Lilė Landry,
Irena ir Petras Lukoševičiai ir kiti giminės Kanadoje.
Velionė buvo pašarvota sekmadienį, gruodžio 28 d. nuo
2 vai. iki 9 v.v. Petkus laidotuvių namuose, Lemonte.
Laidotuvės įvyko pirmadien; gruodžio 29 d.
Iš laidojimo namų 11:00 vai. ryto velionė buvo atlydėta
į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią. Šv. Mišios už
jos sielą buvo atnašautos 11:30 vai. ryto. Po šv. Mišių
a.a. Apolonija palaidota Lietuvių tautinėse kapinėse.
Nuliūdę: dukros, sūnūs, anūkai, sesuo.

Laid. dir Yolanda M.Zaparackienė, tel. 313-554-1275.

Laid. direkt. Donald Petkus, tel. 800-994-7600.

Laidotuvių direkt. Jim Todd, Todd Funeral
Home. Tel. 412-775-0674.
Su dideliu liūdesiu pranešame, kad š.m. gruodžio 22 d.,
Garden City Osteopath ligoninėje, Garden City, Michigan, sulaukusi 88 m. mirė

A.tA.
ADELĖ PUMPUTIENĖ.
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ČIKAGOJE IR
Naujų metų dieną, 1998
m. sausio 1 d., ketvirtadienį,
..Draugo" redakcija, adminis
tracija ir spaustuvė nedirbs.
Grįžtama Į darbą sausio 2 d.,
penktadienį.
Šią
savaitę
-Draugas" išleidžiamas gruo
džio 30. 31. sausio 2 ir 3 data
— šeštadieninis priedas bus.
kaip visuomet.
„Dainavos" ansamblio re
liginis koncertas rengiamas
sausio 18 d.. 3 vai. p.p., Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje. Bilietai gaunami
„Seklyčioje" ir ..Lion Frame"
galerijoje, 216 Main Str., Lemonte.
MARQUETTE PARKO
LIET. NAMŲ SAVININKŲ
KŪČIOS
Marąuette Parko Lietuvių
namų savininkų organizacija
įsteigta 1937 metais, tebevei
kia ir dabar. Organizacijos su
sirinkimai šaukiami kiekvieno
mėnesio trečią penktadienį.
išskyrus liepos ir rugpjūčio
atostogų mėnesius. Lapkričio
mėnesio susirinkime buvo pa
siūlyta ruošti kūčias. Susirin
kimo dalyviai tuojau tam pri
tarė ir bematant buvo sudary
tas norinčių dalyvauti sąra
šas.
Kaip nutarta, taip ir padary
ta. Gruodžio 19 d., penkta
dienį, įvyko trumpas susirin
kimas keliems klausimams
aptarti ir tuojau vyko kūčios.
Visa ruoša pasirūpino darbš
čiosios narės: Stasė Rudo
kienė, Zita Bagdžiuvienė ir
Evutė Paulauskienė. Atėjus į
salę 6:30 vai. vakare, jau salė
buvo padekoruota, stalai su
statyti, apdengti žaliomis stal
tiesėmis ir eglės šakučių ir
gvaizdikelių puokštės stovėjo
ant stalų. Atrodė gan gražiai.
Po trumpo susirinkimo, kurį
pravedė pirm. Juozas Bagdžius, buvo pradėta kūčių pro
grama, kuriai vadovavo valdy
bos korespondentė Antanina
Repšienė. Pirmiausia pasvei
kinusi visus dalyvius, kurių
skaičius nebuvo didelis, pri
minė, kad kūčios buvo šven
čiamos jau nuo senų laikų, tai
yra šeimos šventė.
„Ir mes čia esame viena
šeima, vienas kitam brolis, se
suo. Kūčias pradėsime žvakių
uždegimu". Pirmoji žvakė
buvo uždegta už šios organiza
cijos steigėjus ir visus miru
sius narius. Žvakę uždegti
buvo pakviestas pirmininkas
Juozas Bagdžius.
Antroji žvakė buvo skirta
JAV kaip padėka už atliktus
ir atliekamus labdaros dar
bus, įsiieidžiant įvairių kraštų
pabėgėlius į šią laisvės šaiį.
prašant Dievulį, kad ir toliau
Amerika globotų politinius
pabėgėlius, kaip ir mus lietu
vius. Žvakę uždegė valdybos
vicepirmininkė Elena Juoza
pavičienė.
Trečioji žvake buvo skirta už
visus žuvusius: karius, parti-

APYLINKĖSE.
DĖMESIO LIETUVOS
PILIEČIAMS!
Antrojo Lietuvos prezidento
rinkimų rato balsavimas bus
1998 m. sausio 4 d., sekma
dienį, Lietuvos generalinio
konsulato patalpose, 6500 S.
Pulaski Rd. (Balzeko Lietuvių
kultūros muziejuje), nuo 9
vai. ryto iki 4 vai. popiet.
Tegul nelieka nei vieno, tu
rinčio galiojantį Lietuvos Re
spublikos pasą, kuris neat
liktų savo pilietinės pareigos
savo tėvynei. Nesvarbu, ar
esate užsiregistravę, ar balsa
vote pirmame rate gruodžio 21
d., tereikia nueiti į konsulatą
ir nusinešti pasą — bus
leidžiama balsuoti. Kas yra
gavę biuletenį iš ambasados,
prašoma kuo greičiausiai jį
pasiųsti su savo balsu už tin
kamiausią kandidatą. Būtų
galima siųsti ir „express
mail", kad
laiškas
ne
pavėluotų.
Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", gruodžio
31 d., trečiadienį, 2 vai. p.p..
bus dainų popietė, kuriai va
dovaus muz. Faustas Strolia.
Su dainomis labai prasminga
palydėti senuosius metus, o po
to pažvejoti laimikių „laimės
šulinyje". Bendri pietūs, kaip
ir visuomet trečiadieniais. Visi
maloniai kviečiami ir laukia
mi. Atvykite!
Ketvirtadieni, 1998 m.
sausio 1 d., yra Naujieji
metai — katalikams privalo
ma dalyvauti šv. Mišių au
koje. Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje Mišios
bus aukojamos įprastąja sek
madienių tvarka — lietuvių
kalba 8 vai. r. ir 10:30 vai. r.
Prel. Juozo Prunskio pa
gerbimo pietūs bus sausio
11 d., 1 vai. p.p., Ateitininkų
namuose, kuriuose gerb. pre
latas šiuo metu gyvena. Kas
norėtų dalyvauti, prašoma ne
delsiant registruotis pas Ireną
Polikaitienę tel. 630-257-2022
(iki sausio 4 d.).
zanus, šaulius ir visus, kovoju
sius dėl Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės. Žvakę uždegė
valdybos vicepirmininkas M.
Juknius. Toliau buvo kūčių
valgių palaiminimas ir malda.
Nesant dvasininko, maldą su
kalbėjo Bronius Andriukaitis.
Buvo laužomi kalėdaičiai ir
skaitomi linkėjimai. Baigus
visi pradėjo vaišintis tradicine
kūčių vakariene, kuri buvo iš
12 patiekalų; pagamino Talman Delicatesen krautuvė.
Dar apie kūčias žodį tarė
Apolinaras Bagdonas, išryš
kindamas jų reikšmę. Kurį
laiką pasišnekučiavę, visi pa
tenkinti skirstėsi namo, dėko
dami valdybai už suruoštas
kuklias, bet gražias kūčias.
Ant. Repšienė

Montessori

TILŽĖS AKTAS — IŠŽUDYTOS TAUTOS
TESTAMENTAS
Mažosios Lietuvos prisijun mui, pabrėždamas lietuvinin
gimo prie Lietuvos valstybės kų atsparumą išlaikyme savo
79 metų sukaktis Čikagoje bu tautybės, kalbos, kultūros ir
vo iškilmingai paminėta š.m. išsilaisvinimo vilčių puoselė
jimu. Tyli rezistencija šimtme
lapkričio 30 d.
Dalyviais gausiai pripildy čių eigoje brendo ir stiprėjo iki
toje Vytauto Didžiojo šaulių pat 20 amžiaus , kuris Maž.
rinktinės namų salėje minėji Lietuvai ir jos laisvės aspiraci
mą 2 vai. p.p. pradėjo Maž. joms buvo lemtingas. Šio šimt
Lietuvos Rezistencinio sąjū mečio pirmoje ketvirtyje nu
džio valdybos narys Vilius švitusi išsilaisvinimo viltis,
Trumpjonas trumpai aptarda spontaniškai išreikšta Tilžės
mas šio minėjimo priežastis ir deklaracijos paskelbimu, buvo
tik dalinai įvykdyta. Didžioji
reikšmę.
Vytauto Didž. šaulių rink krašto dalis, stipriu vokietini
tinės vėliavų tarnyba, vado mu ir represijomis buvo toliau
vaujama šaulio Juozo Gure- žlugdoma. Negana to, nacis
vio, įnešė JAV, Lietuvos, Maž. tinė Vokietija ir komunistinė
Lietuvos, ramovėnų, šaulių Sovietų S-ga Ribentropo-Mo
ir jūrų šaulių vienetų vėlia lotovo sandėriu ne tik aneksa
vo 1923 m. išlaisvintą Klaipė
vas.
dos kraštą, bet netrukus pa
Aldonai Buntinaitei vedant, naikino ir Lietuvos valstybin
visi dalyviai sugiedojo Lietu gumą, Savo grobuoniškumu
vos himną. Invokaciją, prašy sukėlusi II pasaulinį karą ir
damas Aukščiausiąjį palai sąmyšį visoje Europoje, Vokie
minti šį susibūrimą ir jo tei tija užpuolė ir Sovietų S-gą.
sėtus siekimus, sukalbėjo ev. JAV pagalba II pasaulinis ka
liuteronų Ziono parapijos kle ras baigėsi sąjungininkų lai
bonas kun. Jonas Juozupaitis. mėjimų. Jaltos sutartimi gavę
Tolimesnei minėjimo eigai laikinai valdyti Karaliaučiaus
vadovauti pakviestas Maž. sritį, sovietai įvykdė Maž.Lie
Lietuvos Rezistencinio sąjū tuvos gyventojų genocidą. Be
džio pirmininkas Algis Regis atodairišku naikinimu griu
pasveikino čia susirinkusius vėsiais ir tyrlaukiais paver
prisiminimui Mažosios Lietu stame krašte tvirtindamiesi,
vos, kuri II pasaulinio karo rusai įsteigė stiprias karines
pabaigoje nacistinės Vokieti bazes, o iš Rusijos gilumos prijos ir komunistinės Sovietų gabenę kolonistų, melagingai
S-gos įvykdyto gyventojų genoci skelbia, kad neva tai esančios,
do, tapo mirusiųjų žeme. A. senos rusiškos žemės. Stalino
Regis suglaustai apžvelgęs apgaulingi pažadai Lietuvai
Maž. Lietuvos istorinių įvykių po karo grąžinti šias žemes
raidą ir jos pasekmes, pabrė tapo užmiršti. Pavadinus jį
žė, kad Kryžiuočių ordino fizi Kaliningradu, perdėm naiki
niai pavergti prūsai ir lietu nami lietuviški vietovardžiai
viai dvasiniai liko nenugalėti. ir visa, kas primintų, kad šis
Arti 700 metus besitęsusia re kraštas yra Lietuvos dalis. Kol
zistencija jie sugebėjo išlaikyti Rusija viešpataus Karaliau
savo tautinę sąmonę ir ugdyti čiaus srityje, Lietuvos valsty
kultūrinius lobius ne vien Ma bingumas ir atstatytoji ne
žajai, bet ir Didžiajai Lietuvai, priklausomybė liks nuolatinė
puoselėdami išsilaisvinimo ir je grėsmėje.
susijungimo su tautos kamie
nu viltis. Pasibaigus I pasau
Dainauskas tikino, kad vyk
liniam karui ir Lietuvai 1918 dydami Mažosios Lietuvos gy
m. paskelbus nepriklausomy ventojų — prosų ir lietuvių
be, Maž. Lietuvos Tautinė ta 700 metų trukusią rezistenciją
ryba tų pačių metų lapkričio ir gaivindami jų puoselėtus
30 d. Tilžėje paskelbė viso pa lūkesčius, išreikštus testa
saulio žiniai deklaraciją
to mentiniu Tilžės Aktu, turime
krašto prisijungimo prie ben kantriai ir beatodairiškai siek
dros Lietuvos valstybės. Nepa ti jo įgyvendinime. Paskaiti
lankioms tuometinėms sąly ninkas teigė, kad tikslą pa
goms neleidus šio ryžto įvyk sieksime ne būkštavimais ir
dyti, anas testamentinis Til tylėjimu, o tvirtu tikėjimu
žės Aktas lieka mūsų nūdie ryžtingai skelbdami pasauliui
nės veiklos skatinimu ir įpa apie šio krašto lietuviškumą, o
reigojimu siekti jo įgyven įrodymų tam turime apsčiai.
dinimo.
Paskaita buvo su dėmesiu
išklausyta ir kalbėjusiam pa
Susikaupimo minute buvo dėkota smarkiu plojimu. Pažy
pagerbti Mažajai Lietuvai mėtina, kad dalis dalyvių, ne
laisvės siekimo kovose žuvu seniai iš Lietuvos 4 JAV emig
sieji ir mirusieji kovotojai. ravusių, pirmą kartą išgirdo
Jaunosios mažlietuvių kartos apie Maž. Lietuvą ir tragišką
atstovė Aldona Trumpjonaitė jos istoriją. Iškilmingoji minė
perskaitė istorinį Tilžės Aktą, jimo dalis buvo baigta atsisto
atitinkančiomis pauzėmis iš jimu gerbiant išnešamas vė
skirdama signatarų pavardes. liavas.
Kviesdamas paskaitai teisi
Po to vyko meninė progra
ninką Joną Dainauską, vieną ma, atlikta 15-kos neseniai iš
iš nedaugelio gyvu likusių Lietuvos čia apsigyvenimui at
Klaipėdos krašto 1923 m. va vykusių vaikų chorelio, vado
davimo dalyvių, A. Regis api vaujamo talentingos mokyto
būdino jį kaip gyvą Maž. Lie jos Dalios Gedvilienės. Tauti
tuvos istorijos enciklopediją.
niais drabužėliais pasipuošę
Jonas Dainauskas paskaitą vaikai nuoširdžiu dainavimu
pradėjo pabrėždamas.kad Lie ir maloniais balseliais užka
tuvos istorijoje abi Nepriklau riavo klausytojų simpatijas.
dainininkams
somybės deklaracijos —Vasa Jauniesiems
negailėta
katučių,
o mokytojai
rio 16-sios Vilniuje ir Lapkri
komplimentų.
čio 30-sios Tilžėje yra lygia
Minėjimui vadovavęs A. Re
vertės. Skirtumas tarp jų tik
toks, kad Vilniuje paskelbtoji gis padėkojo visiems dalyva
buvo įgyvendinta, o Tilžės vusiems ir programą atliku
Akto nepavykus įteisinti dėl siems. Ypatinga padėka reiš
tam nepalankios tarptautinės kiama Vytauto Didž. šaulių
politikos, iki šiol liko neiš rinktinei už kvietimą naudotis
spręsta,
bet
nepamiršta. sale, prisidėjimą prie progra
Sprendimo valanda anksčiau mos ir gausų narių dalyva
ar vėliau ateis, jei laisvoji tau vimą. Šia proga buvo prisi
mintas buvęs ilgametis MLR
tos dalis to atkakliai sieks.
Apžvelgdamas pastarųjų sąjūdžio pirmininkas Marty
700 metų Maž. Lietuvos istori nas Brakas. Visi buvo kvie
nių įvykių raidą, paskaitinin čiami pasirašyti sveikinimą jo
kas įžvalgiai analizavo jų 90 metų amžiaus sukakties
priežastis, pasekmes ir po proga. Garbingas sukaktuvi
veikį krašto gyventojų ekono ninkas, jo sveikatai silpnė
miniam, politiniam, religi jant, dabar gyvena slaugos
niam ir kultūriniam gyveni namuose Sioux Falls, S. Dako-

Mokytojos Dalios Gedvilienės vadovaujamas vaikų chorelis, atlikus koueertiav prograiii4 Mažosios Lietuvos Re
zistencinio sąjūdžio š.m. lapkričio 30 d Čikagoje suruoštame Tilžės Akto 79-sios sukakties minėjime.

ta.
„Lietuviais esame mes gi
mę, lietuviais norime ir būt",
— Maž. Lietuvos himnu, vado
vaujant A. Buntinaitei, minė
jimas buvo baigtas. Minėjimą
ruošė Mažosios Lietuvos Re
zistencinio sąjūdžio valdyba:
Algis Regis, Ramūnas Buntinas. Ieva Jankutė, Vilius
Trumpjonas ir dr. Martinas
Buntinas.
Po minėjimo kurį laiką pa
bendravę dalyviai skirstėsi
vieni kitiems linkėdami pasi
matyti Tilžėje ir Karaliaučiu
je.

spaudai, pirmos dienos ant
spaudai ir pašto vokai. Daug
įvairių, įdomių žinučių. Biu
letenis vertas platesnio dė
mesio, ne vien draugijos narių
tarpe.

m
Atsiųsta paminėti
Filatelistų draugija „Lie
tuva". 50 metų, 1946-1996
(50 Years, Lithuania Philatelic Society). Chicago, Illinois,
1997 m. Redagavo E. Jasiūnas
ir J. Variakojis; spausdino
„Draugo" spaustuvė, 4545 W.
63rd Str., Chicago, IL 60629.
Knyga didelio formato, kietais
viršeliais, 96 psl., labai sko
ningai ir puošniai išleista.
Gausu nuotraukų — ne tik iš
draugijos veiklos (nuo pat
įsikūrimo), bet taip pat jos
išleistų vokų, lipinukų, biu
letenių viršelių bei kitų su
kaktuvinių ar proginių leidi
nių faksimilės. Iš jų labai aki
vaizdu, kad Filatelistų drau
gija „Lietuva" per 50 gyvavi
mo metų buvo labai veikli,
sėkminga. Dabartinis draugi
jos pirm. yra Jonas Variako
jis.

„Naujoji viltis", 1997 m.,
Nr. 28. Išleido Amerikos Lie
tuvių tautinė sąjunga ir Lie
tuvių Studentų tautininkų
Korp! Neo-Lithuania. Redak
toriai: dr. Leonas Kriaučeliūnas ir Antanas Juodval
kis. Kalba ir korektūros: Ire
na Kriaučeliūnienė; meninė
bei techninė priežiūra — Vla
das Vijeikis. Žurnalas knygos
formato, 232 psl., iliustruotas.
Spausdino ViVi Printing, Chi
cago, Illinois. Administracija:
Oskaras Kremeris, 1005 Sherwood Dr., La Grange, IL
60526. šio numerio kaina 7
dol.
Turinys susideda iš ilgesnių
bei
trumpesnių straipsnių,
Naujausias ir paskutinis
yra Eglės Juodvalkės poezijos,
šiais metais „Filatelistų
taip pat ALT sąjungos skyrių
draugijos 'Lietuva' biulete
veiklos apžvalgos; rašo: dr.
nis". Nr. 1 & 2 (222). Spaudai
paruošė E. Jasiūnas ir J. Va Vaidotas Antanaitis, Kazys
riakojis; talkininkavo K. Mar- Musteikis, dr. Kazys Karve
tinkutė. Viršelio piešinys dail. lis, Julius Šmulkštys, dr. Leo
Antano R. Šakalio. Spausdino nas Milčius, Danutė Bindo„Draugo" spaustuvė Čikagoje. kienė, Jonas Daugėla, dr. Jo
Biuletenio administracijos ad nas Jasaitis, Jonas Dainaus
resas: Kazys Rožanskas, 3450 kas, Eugenijus Bartkus, Anta
W. 62nd Str., Chicago, IL nas Juodvalkis, Jurgis Janušaitis ir kiti. Viršelyje — dr.
60629.
Biuletenio viršelio piešinys Leono Kriaučeliūno nuotrau
skirtas prisiminti pirmosios ka. Jis buvo ilgametis Ameri
lietuviškos knygos 450 m. su kos Lietuvių tautinės są
kaktį. Leidinys yra anglų ir jungos pirmininkas ir „Nau
vilties"
pradininkas.
lietuvių kalba, todėl tinka ir josios
Dr.
Leonas
Kriaučeliūnas
su
lietuviškai nemokantiems ar
šiuo
pasauliu
atsiskyrė
1997
prastai mokantiems, bet be
sidomintiems filatelija, nu m. lapkričio 25 d., sulaukęs
mizmatika bei kitomis kolek 77 metų.
cionieriams artimomis sriti
„Kultūros barai", 1997,
mis. Prenumeratos metinė Nr. 11. Kultūros ir meno
kaina 10 dol., bet biuletenis mėnesinis žurnalas; leidžia
nemokamai siuntinėjamas vi mas nuo 1965 m. Vyr. redak
siems Filatelistų draugijos torius Bronys Savukynas.
„Lietuva" nariams, susimo
Turinyje Šie skyriai: Rū
kėjusiems 10 dol. metinį mo pesčiai ir lūkesčiai; Problemos
kestį. Biuletenis 76 psl., gau ir idėjos; Nuomonės apie nuo
siai iliustruotas. Ypač įdomi mones; Kūryba ir kūrėjai;
filatelinė apžvalga iš pirmo Ženklai ir prasmės; Iš pasau
sios bolševikų
okupacijos lio į pasaulį; Laikai ir žmo
(1940-1941). Aprašomi ir pa nės; Retrospektyva; Apie kny
iliustruojami pastaruoju metu gas; 89 psl., didelio formato,
Lietuvoje išleisti pašto ženk aukšto lygio ir kokybės žur
lai, taip pat specialūs ant nalas.

SKELBIMAI
x Stasys Kiršinąs, East
Chicago IN, Vita Strimaitis,
Los Al tos C A, Jadvyga įlenda
Cleveland OH, John P.Jasin,
Potomac MD, Arūnas Gasparaitis, Elmwood Park IL,
Stasys ir Elena Barai, Oak
Brook IL, yra tie žmonės, ku
riems rūpi Lietuvos ateitis -jie
padeda Lietuvos vaikams globoja po našlaitį Lietuvoje.
Pratęsdami globą kitiems me
tams, atsiuntė kiekvienas me
tinį mokestį po $150. Našlaičių
vardu dėkojame! „Lietuvos
N a š l a i č i ų globos" komi
tetas, 2711W. 71 St., Chicago
IL 60629.
(sk.)
x Viktoria Norvilas, Detroit MI, globoja Lietuvoje du
našlaičius. Pratesdama globą
kitiems metams, atsiuntė $300.
Taip pat ir Barbara Mor
kūnas, Oak Lawn IL, atsiuntė
$300 jos globojamiems našlai
čiams. Dėkojame! „Lietuvos
N a š l a i č i ų globos" komi
tetas.
(sk.)
x Lithuanian Mercy Lift
nuoširdžiai dėkoja Čikagos
Lietuvių moterų klubui už
$1,000 auką. Vertiname Jūsų
gausią auką ir nuolatinę para
mą. Jūsų dėka LML gali toliau
padėti Lietuvos sergantiems.
(sk.)
x Lietuvių dailės muziejus
kviečia i Naujųjų Metų su
tikimų „Tebūnie tarytum
pasakoje" Pasaulio lietuvių
centre. Pradžia 8 v.v. Šokiams
gros „Nemuno" orkestras, A.Šoliūnienės vakarienė. Reservacijas priima: Nijolė Mask a l i ū n i e n ė , tel. 708-3615128; Aldona Vaitienč, tel.
847-831-2813; Dalia Šlenienė, tel. 630-257-2034.
(sk.)
x Mariaus Buivydo laido
jimo paslaugos padės jums
sunkiu metu, mirus šeimos
nariui. Pilnas visokio pobūdžio
laidotuvių sutvarkymas. Rei
kalingi dokumentai lietuvių ar
anglų kalba gali būti sutvarkyti
šeimos namuose. Laidotuvės
pravedamos laikantis lietu
viškų tradicijų. Mirties atveju
kitose valstijose, bet norint
laidoti Čikagos apylinkėse,
skambinti tiesioginiai bet kokiu
metu. Taip pat galima suor
ganizuoti palaikų perkėlimą
perlaidojant Lietuvoje. Mirties
atveju skambinti 24 vai. i
parų. Kitais reikalais kreip
tis nuo 9 v.r. iki 5 v. p.p. Tel.
630-243-0003.
(sk.)
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