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Valiutos rezervas nebus
panaudotas

Žinios iš Lietuvos — Elta

ES sveikina Lietuvos
ir Lenkijos žingsnį
Vilnius, balandžio 1 d. (Elta)
— Europos Sąjunga džiaugiasi,
kad parafuota (sąlyginiai ini
cialais pasirašyta) draugystės ir
bendradarbiavimo sutartis tarp
Lietuvos ir Lenkijos. Šios or
ganizacijos pranešime pažymi
ma, kad ši sutartis bus svarus
indėlis stiprinant viso regiono
stabilumą, atitinkantį Europos
Sąjungos pastangas įgyvendinti
Europos stabilumo paktą.
Europos Sąjunga sveikina
abiejų šalių parodytas sėkmin
gas pastangas žiūrėti į ateitį,
atverčiant naują puslapį jų tar
pusavio santykiuose ir istorijo
je. Toks pasitikėjimo aktas bus
naudingas abiem šalims, pasu
kusioms į glaudesnės integraci
jos su politinėmis ir ekonominė
mis Europos struktūromis kelią.
LDDP svarsto krašto
apsaugos problemas

LDDP tarybos prezidiumo
posėdyje buvo išklausytas Kraš
to apsaugos ministro Lino
Linkevičiaus pranešimas „Kraš
to apsauga: būklė ir perspek
tyvos”. Posėdžio dalyviai
aptarė Lietuvos kariuome
nės plėtojimo perspektyvas,
gynybos koncepciją, krašto ap
saugos sistemos tolesnį tobuli
nimą, Taikos palaikymo kor
puso kūrimą, taip pat kalbėta
apie Krašto apsaugos minis
terijos, Seimo Nacionalinio sau
gumo komiteto ir Vyriausybės
glaudesnį bendradarbiavimą,
būtinumą keistis informacija.
Ankstesniuose posėdžiuose
svarstytos socialinės saugos,
kultūros, švietimo, užsienio
politikos, sveikatos apsaugos
problemos. LDDP tarybos prezi
diumas, vykdydamas savo rin
kimų programą, nuolat svarsto
įvairių sričių klausimus.

Per mažai lėšų krašto
apsaugai
Iš Lietuvos Krašto apsaugos
ministro pavaduotojo pareigų
Šarūnas Vasiliauskas atleistas
savo noru. Pavaduotoju jis buvo
nuo pat ministerijos susikūrimo
ir atsakė už ministerijos biu
džetą bei aprūpinimą.
Pasak Š. Vasiliausko, jokių
principinių nesutarimų nei su
buvusiu, nei su dabartiniu
ministrais nebuvo. „Papras
čiausiai su tiek pinigų, kiek jų
turi Krašto apsaugos ministeri
ja, aš negalėjau atlikti savo dar
bo”, teigė buvęs ministro pava
duotojas. Pavyzdžiui, pernai
Krašto apsaugos ministerijai
buvo skirta 131 milijonas litų —
visi jie buvo panaudoti žmonių
išlaikymui. Vienintelė, Š. Vasi
liausko nuomone, reali išeitis —
mažinti pačią krašto apsaugos
sistemą.

Važiuojantiems į Rusiją
reikės vizų

Lietuvos užsienio reikalų
ministerija gavo Rusijos Fede
racijos ambasados Lietuvoje
notą, kurioje pranešama, kad
nuo balandžio 28 dienos Lie
tuvos Respublikos piliečiams,
važiuojantiems į Rusijos Federa
cijos teritoriją, įvedamas vizų
režimas.
Notoje taip pat informuojama,
kad iki 1995 m. vasario 6 d.
bevizis režimas galioja buvusios

Nr. 65

ANTRADIENIS - TUESDAY, BALANDIS - APRIL 5, 1994

SSSR piliečiams, nuolat
gyvenantiems Lietuvoje ir
neturintiems Lietuvos, Rusijos
ar kitos valstybės pilietybės.
Antras laikraštis
Palangoje

Balandžio 1 d. išėjo nepri
klausomo laikraščio „Mūsų
Palanga” pirmasis numeris.
Nuo šiol kurorto skaitytojai
galės rinktis vieną iš dviejų
savaitraščių-jau anksčiau lei
džiamą „Vakarinę Palangą” ar
ba „Mūsų Palangą”.
Naujasis leidinys informuoja
skaitytojus apie naujausius
miesto įvykius, spausdina pasa
kojimą apie verslo besimokan
čius sveikuolius, pateikia
nemažai informacijos kultūros
ir medicinos temomis, paskutinį
puslapį skiria reklamai. Naujo
laikraščio redakcija įsikūrė
parapijos namų patalpose, o
spausdinamas jis Klaipėdos
„Ryto” spaustuvėje.

Vyčio Kryžiaus ordinas
Artūrui Mičiūdui
Minint Vyriausiojo Lietuvos
Išlaisvinimo Komiteto (VLIK)
50 metų jubiliejų,-už asmenk
nius nuopelnus ginant laisvę ir
nepriklausomybę prezidentas
Algirdas Brazauskas Vyčio
Kryžiaus IV laipsnio ordinu ap
dovanojo Lietuvos valstybės
konsultantą ekonomikos ry
šiams su Pietų Amerikos šali
mis, Lietuvos Informacijos
Biuro Argentinoje direktorių,
žurnalistą Aleksandrą Artūrą
Mičiūdą.
A. Mičiūdas gimė 1931 metais
Buenos Airėse, baigė gimnaziją
ir dvejų metų žurnalistikos kur
sus Argentinoje. 1955-1957 me
tais jis buvo Argentinos lietuvių
centro, o 1969-1976 metais Ar
gentinos lietuvių organizacijos
tarybos pirmininkas. Nuo 1979
iki 1991 metų A. Mičiūdas yra
Lietuvai Išlaisvinti Komiteto
Argentinoje (LIKAR) pirminin
kas ir VLIK-o įgaliotinis Pietų
Amerikoje.
Iš savo lėšų išlaikomam Lietu
vos Informacijos Biurui Argen
tinoje jis vadovauja nuo 1990
metų. Biuras ypač suaktyvėjo
po 1991 metų sausio, kai buvo
išplatinta daug informacijos
apie lietuvių kovą už nepri
klausomybę. Lietuvos poziciją
tuo metu aktyviai parėmė di
džiausi Argentinos dienraščiai.
A. Mičiūdas asmeniškai krei
pėsi į Argentinos prezidentą,
ragindamas greičiau pripažinti
Lietuvos nepriklausomybę.

Didįjį penktadienį pop. Jonas Paulius II klausė išpažinčių 13 maldininkų, parinktų iš
keliatūkstantinės minios Šv. Petro aikštėje, o vėliau, Romos Kolisiejųje keliems tūkstantiems
susirinkusių maldininkų pasakytame pamoksle jis prisiminė Lietuvą. Jis sakė, kad šiandieninių
krikščionių kančios komunizmo valdžioje — tiek katalikų, tiek ir pravoslavų — Rytų ir Vakarų
krikščionims gali būti vienybės laidu. Prisiminęs viešnage Lietuvoje, kur vis atgyjantis Kryžių
kalnas buvo nuolatinis iššūkis sovietinei valdžiai, jis Kryžių kalną palygino su Romos koliziejum. Po to jis nešė kryžių kryžiaus kelių pamaldose, kurioms maldas parašė ekumeninis patriar
chas Bartolomiejus I.

Rusijos pozicija
derybose griežtėja

Vilnius, kovo 24 d. — Grįžęs
iš dvi dienas užtrukusiu de
rybų Maskvoje, Lietuvos derybų
su Nepriklausomų Valstybių
Sandraugos šalimis grupės
vadovas Virgilijus Bulovas
spaudos konferencijoje sakė,
kad Rusijos pozicija griežtėja.
Kaip rašo „Lietuvos ryto”
korespondentė Violeta Gai
žauskaitė, Bulovas sakė, jog
pasibaigus derybų dienai, teko
gal porą valandų pasivaikščioti
gatve, „kad prieš miegą atvėstų
įkaitusios galvos”.
Tačiau, jis sakė, Lietuvos ats
tovams pavyko pasiekti tą, kas
tokioje situacijoje įmanoma. „Iš
Rusijos negalima reikalauti
visko iškart, ką nors išsiderėti
įmanoma tik po truputį, žings
nis po žingsnio”, kalbėjo Lie
tuvos derybininkų vadovas.
Virgilijus Bulovas informavo,
kad Maskvoje buvo parengtas
parafavimui (sąlyginiam pasi
rašymui inicialais) vyriausybi
nis susitarimas dėl Lietuvos ir
Rusijos sienos perėjimo punktų.
Derybų partneriai, anot Bulovo,
labiau norėjo kalbėti apie Kali
ningrado srities problemas, o
Lietuvos derybininkai — aptar
ti, kaip vykdoma tai, kas buvo
susitarta Lietuvos ir Rusijos
premjerų susitikime.
Derybininkų susitikimas pra
sidėjo Rusijos delegacijos vado
vo ambasadoriaus Viktor Isakov
kalba, kurioje, anot Bulovo,
buvo ypač pabrėžiama „Kali
ningrado srities gyvybingumo
Ukrainos prez. Leonid Krav- problema”. Tačiau po kitame
čuk laiške Lietuvos prez. A.
Brazauskui dėkoja už Ukrainos didesnio kaip 9 mm kalibro pis
užsienio politikos kurso supra toletą arba revolverį. Šiuos
timą ir pritarimą jam, taip pat ginklus galima bus įsigyti tik
už gerą Ukrainos vaidmens Lietuvos ginklų fondo parduotu
įvertinimą užtikrinant stabi vėje. Vyriausybė šiam fondui
lumą ir saugumą Europoje. Šis skyrė 0.5 min. kreditą par
vertinimas atsispindėjo Baltijos duotuvei įrengti.
valstybių prezidentų pareiški
— Lietuvos Švietimo darbuo
me, pasirašytame Palangoje ko
tojų
profsąjungos suvažiavime
vo 25 dieną. (Elta)
balandžio 6 d. bus kalbama apie
socialines ir ekonomines peda
— Nuo balandžio 1 d. Lie gogų problemas, svarstomi pe
tuvos piliečiai, sulaukę 25 metų dagogų ir vaikų poilsio klau
amžiaus ir turintys Vidaus rei simai, atlyginimai, sunki mate
kalų ministerijos leidimą, galės rialinė padėtis. Numatoma pri
savigynai įsigyti ir nešiotis ne imti įstatus ii- programą. (Elta)

kambaryje dirbusių derybi
ninkų susitikimo paaiškėjo, kad
tų problemų beveik nebelikę.

Lietuva kol kas nesirašo
karinio tranzito sutarties
„Derybų partneriams taip pat
buvo pasakyta, kad kol kas mes
nenumatome pasirašyti susi
tarimo su Rusija dėl karinio
tranzito”, — sakė V. Bulovas.
Lietuva ruošia vienodas visoms
šalims karinio tranzito taisykles
ir statutą. Patvirtinti Seime šie
dokumentai turės įstatymo ga
lią. Rusijos pusė pageidavo ge
gužės mėnesį Maskvoje surengti
šiuo klausimu konsultacijas.
Virgilijus Bulovas teigė, kad
Lietuvos derybininkai .jokių
įsipareigojimų Maskvai nėra
palikę”.
Derybininkai sutarė balan
džio mėnesį plačiau nagrinėti
geležinkelio ir automobilių
tranzito problemas. Bulovas
pasakė, kad yra paruoštos
laikinosios kelionių taisyklės,
tačiau dar liko ginčytinų daly
kų. Kitą mėnesį numatomas
ekspertų susitikimas, kuriame
turėtų būti derinamos muitų
problemos. Rusija yra pateikusi
trijų sutarčių projektus, kuriuos
iš jų bus nagrinėjamos, nutars
patys ekspertai.

Premjerų susitarimai
nevykdomi, kaip norėtųsi
Pasak Lietuvos delegacijos
vadovo, Lietuvos ir Rusijos
premjerų susitarimai vykdomi
„ne taip, kaip mums norėtųsi”.
Lietuvos atstovai kėlė praėjusių
metų lapkričio mėnesį Vilniuje
pasirašyto susitarimo dėl di
džiausio palankumo prekyboje
įsigaliojimo klausimą.
Plačiau jį komentavęs Lietu
vos derybų grupės narys, pra
monės ir prekybos ministro
pavaduotojas Raimondas Barcevičius sakė, kad Rusijos
delegacija iš pradžių teigė, jog
šį susitarimą turi ratifikuoti
Rusijos parlamentas — Dūma.
Tačiau, Rusijos delegacijos va
dovas V. Isakov vis dėlto pri
pažino, kad pagal Rusijos

įstatymus šio susitarimo rati
fikuoti nereikia.
„Neoficialiai buvo išsakyta
nuomonė, kad susitarimo dėl di
džiausio palankumo prekyboje
ratifikavimas yra tik priedanga,
nes Rusija pageidautų jį sieti su
visu derybose sprendžiamų
klausimų paketu”, sakė
spaudos konferencijoje R. Barcevičius. Jis paminėjo, jog prieš
Lietuvos ir Rusijos derybininkų
susitikimą Lietuvos premjeras
Adolfas Šleževičius išsiuntė
laišką šiuo klausimu Rusijos
premjerui Viktor Černomyrdin.
Raimondo Barcevičiaus nuo
mone, norint pasiekti, kad
greičiau įsigaliotų susitarimas
dėl didžiausio palankumo
prekyboje , „gali tekti ir
prezidentui įsikišti, nes šį
klausimą Rusija sieja su po
litika”.
Dėl Lietuvos piliečių
indėlių atgavimo

„Kai nuvažiuojam rimtai
pasiruošę svarstyti klausimą,
pasirodo, kad Rusijos pareigū
nai nėra tam pasiruošę”, ko
mentavo V. Bulovas derybas dėl
Lietuvos piliečių galimybės
atgauti Rusijos bankuose jiems
priklausančius indėlius ir
pinigus už trijų procentų vals
tybinės paskolos obligacijas.
Plačiau šį klausimą aptaręs
derybų grupės narys, Lietuvos
banko atsiskaitymų centro
direktorius Ričardas Šeibelis
spaudos konferencijoje sakė,
kad „Rusija spaudė siekdama
susieti šį klausimą su buvusios
Sovietų Sąjungos vidaus skolos
problema”. Jis minėjo dokumen
tus, kuriais disponavo Lietuvos
derybų grupė. Dokumentai ro
do, kad Lietuvos piliečių indėlių
apsaugą garantavo patys ban
kai, todėl „Vnešekonombank”
funkcijas perėmęs Rusijos cen
trinis bankas turėtų juos
grąžinti.
„Po to Rusijos derybų
delegacija paprašė pertraukos”,
sakė R. Šeibelis. Po jos Rusijos
delegacija pasiūlė šį klausimą
nagrinėti ruošiamame NVS ša
lių suvažiavime. Tačiau Lie
tuvos atstovai pabrėžė, kad
tokio kvietimo nepriims, nes
galimi tik dvišaliai susitarimai.
„Audringą Rusijos derybinin
kų reakciją sukėlė mūsų siūly-

Vilnius, kovo 31 d. (AGEP) — viena postkomunistinė šalis
Spaudos konferencijoje minist reformų pradžioje negali išsi
ras pirmininkas Adolfas Šleže versti be didelių išlaidų ener
vičius teigė, kad Švedija skiria getikai, o apskritai, jo nuomone,
maždaug 10 milijonų dolerių ko nė viena tokių valstybių negali
merciniams bankams stiprinti, atsistoti ant kojų be kreditų.
Specialistų vertinimu, jei litas
didinant jų įstatinį kapitalą.
Tačiau Šveduos ambasados pir su JAV doleriu būtų susietas
masis sekretorius Jan Lundin santykiu 3.8:1, Lietuvos Banko
pasakė, kad jo šalies vyriausybė rezervai padengtų visus į apy
dar tik rengiasi tokį nutarimą vartą paleistus pinigus. Litą
priimti. Pasak Švedų diplomato, susiejus santykiu 4:1, visi
tie pinigai Lietuvos komerci Lietuvos užsienio rezervai au
nius bankus pasiektų ne anks daro virš 60 milijonų dolerių.
Banko valdytojas Kazys Rat
čiau kaip šių metų gale kartu su
Pasaulio Banko skiriama pasko kevičius sakė, kad šie pinigai ir
turi likti rezerve, kuris galbūt
la bankininkystei tobulinti.
Adolfas Šleževičius spaudos labiausiai pravers, kai reikės
konferencijoje paneigė kalti grąžinti paskolas. Lietuvos tu
nimus, neva Lietuva, imdama rimas auksas vertinamas 62 mi
užsienio paskolas, jau yra lijonai dolerių, skaičiuojant 333
beviltiškai prasiskolinusi. dolerių už 1 unciją. Ratkevi
Pasak premjero, valstybės reali čiaus vertinimu, tai nėra dideli
skola (panaudoti pinigai) yra pinigai, ir numatoma auksą
263 milijonai dolerių, o šalies išsaugoti kaip valstybės re
rezervai ir aukso atsargos ver likviją.
Ministras pirmininkas Šleže
tinamos 340 milijonų dolerių.
Šleževičius apgailestavo, kad vičius patvirtino, kad susidaręs
tik 70 milijonų dolerių panau valiutos rezervas nebus panau
dota investicijoms, o didesnė dotas komerciniams bankams
dalis — energetikos ištekliams sustiprinti.
įsigyti. Tačiau jis sakė, kad nė

Ar neatsiras juodoji rinka
doleriams?
Vilnius, kovo 31 d. (AGEP) —
Lietuvos Banko valdyba ketvir
tadienį nustatė maksimalius
leidžiamus komisus komer
ciniams bankams už prekybos
valiutą operacijas. Apie tai
spaudos konferencijoje Vilniuje
pranešė Lietuvos Banko valdy
bos pirmininkas Kazimieras
Ratkevičius. Perkant ir par
duodant grynuosius pinigus,
maksimalūs komisai neturi
viršyti 2%, o perkant ir parduo
dant negrynuosius pinigus —
0.25%.
Kazio Ratkevičiaus nuomone,
maksimalius komisus keityklos
turėtų imti neįprastomis aplin
kybėmis, pavyzdžiui, jei kei
tykla dirba naktį arba jei ji yra
toli periferijoje.
Lietuvos Bankas nuo šiol
dirbs tik su negrynaisiais pini
gais. Apskritai, pasak Ratkevi
čiaus, įgyvendinant Lito patiki
mumo įstatymą, Lietuvos Ban
kui „reiks įtemptai dirbti”. Jie

mas fizinių asmenų indėlių
sugrąžinimo Lietuvos pilie
čiams klausimą spręsti tarp
tautiniame arbitraže”, pasako
jo R. Šeibelis. „Derybų rezul
tatas tas, kad tie Lietuvos
piliečiai, kurie turėjo sąskaitas
Maskvoje, gali atsiimti indėlius
su palūkanomis iš „Vnešekonombanko” nors ir šiandien, o
dėl kitų indėlininkų derėsi
mės”.
Maskvoje Lietuvos derybų
grupė sužinojo, kad Rusija nesi
rengia Lietuvai grąžinti archy
vų, tačiau V. Bulovas teigė, kad
ši problema bus nagrinėjama ir
toliau.
Beje, ambasadorius Virgilijus
Bulovas, pasveikinęs „Lietuvos
rytą” su 1000-uoju numeriu,
prašė neklausinėti apie reika
lus, susijusius su „Seimą”. Apie
svečių iš Kaliningrado atvy
kimą į Vilnių kalbėtis dėl toli
mesnės butų statybos derybi
ninkai sužinojo tik perskaitę
laikraštį.
Atsakydamas į klausimą, ar
derybininkų susitikimui turėjo
įtakos Rusijos gynybos ministro
Pavel Gračev pareiškimai, V.
Bulovas pasakė, kad „apie juos
Maskvoje nekalbėta”.

neigė prielaidą, kad šalia ofi
cialiojo dolerio kurso rinkoje
gali susiformuoti „neoficialu
sis”.
Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius toje pačioje
spaudos konferencijoje pabrėžė,
kad „negali būti kalbos apie
laikiną (lito ir dolerio) kursą.
Tai ilgalaikis sprendimas”.
Jis pabrėžė, kad Lito patiki
mumo įstatymas padarys teigia
mą poveikį ūkiui, kainoms ir in
fliacijai, o visi įtaigojimai prieš
šį įstatymą, anot jo, buvo susiję
su tuo, kad įstatymas sumažina
komercinių bankų galimybes
užsidirbti, kai padėtis esti
stabili.
Antra vertus, ministras pir
mininkas pabrėžė būtinybę stip
rinti komercinius bankus. Lie
tuvos Banko pirmininkas Kazys
Ratkevičius patvirtino, kad ko
mercinių bankų priežiūra bus
vienas pagrindinių Lietuvos
Banko darbų.

Prezidento
rezidencija —
Žemutinės pilies
• rūmuose
Vilnius, kovo 31 d. (AGEP) —
Lietuvos Seimas dauguma bal
sų ketvirtadienį pritarė pre
zidento Algirdo Brazausko pa
siūlymui, kad atstatytosios
Žemutinės pilies rūmai yra tin
kamiausia vieta valstybės vado
vo rezidencijai. Už tokį nuta
rimą balsavo 53 Seimo nariai,
10 — prieš; 21 susilaikė.'
Ta pačia rezoliucija vyriau
sybė įpareigota Seimui pateikti
Vilniaus pilių istorinio nacio
nalinio parko valstybinio sta
tuso įstatymo projektą.

KALENDORIUS

Balandžio 5 d.: Velykų
antradienis; Vincentas, Krescencija, Žyginte, Rimvydas.
Balandžio 6 d.: Velykų tre
čiadienis; Sikstas, Celestinas,
Daugirutis, Žintautė.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
GALVOS SKAUSMAI
DR. D. DEGĖSYS
Galvos skausmai yra daž kraujo indai išsiplečia. Nauji
niausiai pasitaikantieji nusis tyrimai rodo, kad kraujo indų
kundimai. Maždaug vienas iš išsiplėtimas prisideda prie
dešimties Amerikos gyventojų migrenos proceso, bet pagrin
bent vieną kartą metuose turi dinė priežastis — tai sutrikęs
galvos skausmus ir apie 40 smegenų chemikalo, serotonino
milijonų nusiskundžia chroniš kiekis. Serotoninas sutraukia
kais galvos skausmais. Kai smegenų kraujo indus, todėl, su
kuriuos asmenis dažni galvos mažėjus jo kiekiui, indai išsi
skausmai padaro nuolatiniais li plečia ir tas sujaudina nervus,
goniais, kiti, priejų prisitaikę, kurie supa kraujo indus. Taip
veda normalų gyvenimą. Praei sujaudinti, nervai sužadina
tyje galvos skausmais skundėsi baltyminių cheminių medžiagų,
daug žymių žmonių, pvz., Ber- vadinamų peptidais, gamybą.
nard Shaw, Charles Darvin, F. Peptidai savo ruožtu jaudina
Shopenas, P. Tchaikovskis, L. skausmą jaučiančių nervų
Tolstojus, F.R. Nitche ir Thomas galūnes. Kai kurių žmonių
Jefferson. Thomas Jefferson ir nervinė sistema būna ypač
Bernard Shaw galvos skaus jautri specifiniams jaudikliams,
mais skundėsi visą gyvenimą, pvz., stipriai šviesai, cigaro ar
bet jis jiems netrukdė nuveikti ba cigarečių dūmams, blogam
didelius darbus ir tapti žymiais kvapui, alkoholiui bei kai ku
asmenimis. Bernard Shaw gal rioms cheminėms medžiagoms,
vos skausmai tęsdavos dienomis kurios ir sukelia migrenos prie
puolius. Prie migrenos prie
ir savaitėmis.
Šiuo metu moderni medicina puolių atsiradimo prisideda dar
galvos skausmus skirsto į tris ir nervinė įtampa, depresija,
grupes: migreną, grupinius maistas, oro pasikeitimai arba
galvos skausmus (cluster head- mėnesinės.
Yra pastebėta, kad priepuoliai
aches) ir nervinius bei kaklo
dažniau
atsiranda pas tuos as
raumenų įtampos galvos skaus
menis,
kurie
yra pedantiški,
mus.
Kai kurie galvos skausmai ambicingi ir turi kietą cha
būna sukeliami organinių ligų, rakterį. Pirmas migrenos prie
pvz., smegenų auglių, smegenų puolis dažniausiai prasideda
uždegimų arba padidinto krau žmogui subrendus, po 40 metų
jo spaudimo. Jie priklauso amžiaus. Švedijoje stebėjimai
specialiai galvos skausmų parodė, kad 1.4% vaikų, jaunes
grupei ir mes apie juos šiuo nių negu 7 metų amžiaus, turėjo
metu nekalbėsime. Dabar mes migrenos priepuolius.
Kyla klausimas, kodėl mote
susipažinsime tik su tokiais
rys
migrena nusiskundžia 3
galvos skausmais, kurie yra
kartus
daugiau negu vyrai?
susiję su nervine įtampa ir
Migrenos
pas jaunas mergaites
kitais, gyvenimo eigoje pasi
ir
berniukus
reiškiasi vienodai,
taikančiais, jaudikliais.
bet,
atsiradus
mėnesinėms,
Dažnai pasitaikantis galvos
mergaitės
migrenomis
pradeda
skausmas yra migrena. Ja
skųstis
triskart
dažniau,
negu
nusiskundžia apie 25 milijonai
berniukai.
Yra
nemažai
moterų,
Amerikos gyventojų. Iš jų 75%
yra moterys. Paskutinių dešim kurios migrena nusiskundžia
ties metų trukmėje nusiskun mėnesinių metu, kitos gi mig
dimų migrena padidėjo 60% . renos priepuolius išgyvena tik
Migrena buvo žinoma jau gilio klimakteriniame laikotarpyje.
je senovėje. Iškasenos rodo, kad Praėjus klimakteriniam laiko
prieš 5,000 metų žmonės buvo tarpiui, praeina ir migrenos
gydomi nuo galvos skausmų. priepuoliai. Tokios migrenos
Senovės egiptiečių mitologija daugiausia pasiduoda gydymui
mini, kad ir saulės dievas Ra hormonais. Klimakteriniame lai
nusiskųsdavo galvos skausmais kotarpyje moteriškų hormonų
ir buvo pagydytas deivės Izis balansas sutrinka. Todėl daug
medaus, aguonų, kadugių ir co- kas galvoja, kad hormonalinis
riander uogų mišiniu. Migrena svyravimas pas moteris ir yra
pasižymi stipriais, pulsuojan dažnesnių migrenos priepuolių
čiais, galvos skausmais, kurie priežastis. Prancūzų mokslinin
daugiausia prasideda vienoje ar kai mano, kad kai kurie žmonės
ba kitoje galvos pusėje, arba turi palinkimą sirgti migre
akyje. Skausmai ilgainiui iš nomis. Jie galvoja, kad toks
siplečia į sprandą arba petį. palinkimas glūdi genuose. Mig
Stipri šviesa arba triukšmas, rena sergančių tėvų vaikai turi
kad ir nedidelis, didina galvos palinkimą ja irgi sirgti. Jeigu
skausmus. Tokie skausmai vienas tėvų serga migrena, tai
dažnai iššaukia koktumą ir 40% atvejų jų vaikai irgi ja
vėmimą. Maždaug vienas iš suserga. Jeigu abu tėvai skun
penkių migrena sergančių prie džiasi dažnais migrenos
puolio metu išgyvena regėjimo priepuoliais, tai 75% atveju jų
sutrikimus ir haliucinacijas, vaikai irgi skųsis migrena. Nau
mato dideles šviesas, žvaigždes, ji vaistai sumatriptan (Imitrex)
vaivorykštes voratinklius, siū gana efektingai gydo migrenos
buojančias linijas ir kaleidos- priepuolius. Jie veikia panašiai
kopines figūras. Kiti apanka kaip serotoninas, būtent sutrau
keletai arba keliolikai minučių, kia smegenų kraujo indus ir to
arba mato daiktus tik viena kiu būdu mažina skausmą ke
akių puse. Tokie ligoniai būna liančių peptidų gamybą. Įvai
ypač jautrūs šviesai ir triukš rios studijos rodo, kad suma
mui. Pas kitus atsiranda lai triptan sustabdo apie 90% mig
kinas paralyžius arba praranda renos priepuolių ir neduoda nei
laikinai kalbą, atsiranda drebu giamo pašalinio veikimo. Vais
lys, pradeda vemti ir viduriuoti. tai kaip ergotaminas ir
irgi
Jie jaučiasi išsekę ir gali net dihydroergotaminas
mažina
migreninius
galvos
apalpti. Tokie priepuoliai gali
užeiti darbo, poilsio arba miego skausmus, bet jie sukelia ne
metu ir gali tęstis nuo kelių malonius simptomus kaip kok
valandų iki kelių dienų. Gana tumą, raumenų spazmus ir dygdažnai jie atsiranda savaitės pa čiojimą galūnėse. Sumatriptan
baigoje arba švenčių metu, todėl yra plačiai vartojamas Euro
kai kas juos vadina poilsio galvos poje. Jungtinėse Amerikos vals
skausmais (relaxation head- tijose jis buvo pradėtas vartoti
1993 metais kovo mėnesį. Šiuo
aches).
Kokia gi yra migrenos prie metu jis gaunamas tik ampulė
žastis? Anksčiau buvo manoma, se. Tabletėmis jis bus pradėtas
kad priežastis glūdi smegenų in gaminti ir pardavinėti tik 1994
duose, kad migrenos priepuolis metų rudenį.
atsiranda tada, kai smegenų
(Bus daugiau)

PASKAITOS
VILNIUJE
Šių metų kovo 3 dieną Vil
niaus universitetinėje Santariškių vaikų ligoninėje buvo
įteikta 120 Čikagos Illinois
universiteto pažymėjimų neonatologams ir pediatrams iš visos
Lietuvos.
Į paskaitas gydytojai atva
žiavo iš Klaipėdos, Telšių,
Kauno, Elektrėnų, Kaišiadorių,
Šiaulių, Rokiškio, Joniškio, Pa
nevėžio, Širvintų, Trakų, Tau
ragės, Lazdijų, Kretingos, Šila
lės, Šalčininkų, Jonavos, Igna
linos, Biržų, Mažeikių, Kėdai
nių, Vilkaviškio, Marijampolės,
Švenčionių, Zarasų, Prienų,
Alytaus, Utenos, Molėtų,
Anykščių, Kelmės, Ukmergės,
Panelio ir įvairių Vilniaus mies
to ligoninių. Klausėsi ir 6-to
kurso medicinos studentai iš
Kauno medicinos akademijos
bei Vilniaus universiteto.
Šie specialūs kursai prasidėjo
prieš trejus metus, kai pradėjo
bendradarbiauti Vilniaus ir
Čikagos Illinois universitetai.
Nuo 1992 metų dr. D. Vidyasagaras, Illinois universiteto
Neonatologijos klinikos profeso
rius vadovas, organizuoja gy
dytojų grupes, kurios vyksta į
Vilniaus ir Kauno perinatologijos centrus, skaito paskaitas ir
rengia diskusijas. Iš Lietuvos į
UIC jau buvo atsilankę 5 gydy
tojai. Du bus iškviesti šį rudenį.
Paskaitų tema pirmą dieną
buvo apie hiperbilirubinemiją.
Antrą dieną apie deguonies
terapiją ir medicininę priežiūrą
po hospitalicijos naujagimių
intensyvios terapijos skyriuje.
Po pietų vyko darbas naujagi
mių atgaivinimo skyriuje, kur
gydomi 9 kūdikiai, labai sunkio
je būklėje atvežti iš kitų miestų.
Trečią dieną paskaita buvo
apie naujagimių vandens ir
elektrolitų apykaitą. Seminaro
tęsinys įvyko po pietų. Tuo

metu buvo labai daug diskusijų,
naujagimio atgaivinimo klausi
mais.
Paskutinę dieną buvo kalba
ma apie apnėjos sindromą: stai
gios kūdikio mirties sindromą ir
grėsmingą gyvybei būklę. Po
pietų — „apvalaus stalo” dis
kusijos.
Penktadienį aplankėme Kau
no klinikas ir Peritalinį centrą,
kuris buvo uždarytas valymui.
Priežastis — įvairios atsira
dusios bacilos. Kūdikiai buvo
perkelti į kitą skyrių.
Šias keliones remia „Lithu
anian Mercy Lift” organizacija.
Programos koordinatorė yra
Pranė Šlutienė. Reikia pami
nėti, kad per tuos trejus metus
jau yra neblogai įrengti Perinatalijos centrai Santariškių ir
Antakalnio ligoninėse, ir Kauno
akademinėje klinikoje. Visos
trys minėtos ligoninės jau turi
ten pat reanimacijos skyriuose
labai reikalingas laboratorijas,
kur per minutes gali nustatyti
elektrolitų, rūgšties ir kitų
svarbių kraujo tyrinėjimų rezul
tatus.
Pranė Šlutienė

išlikti gyvais.
Daugelis vaikų pasilieka ligo
ninėje 9 mėn., kad gautų patį
(USPS-l61-000)
trumpiausią gydymą. Kitiems
reikia ir ilgesnio laiko. Per
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
praeitus 15 mėn. LML siuntė
Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the
Antakalnio ligoninei vaistus ir
Tuesdays follovving Monday observance of Legal Holidays as well as Dec.
vitaminus, juos taip pat siųs
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL 60629-5589.
ateityje. Ten trūksta ne vien
Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing ofTices.
vaistų, bet ir diagnostinių —
Subscription Rates: $90.00. Foreign countries $100.00
patikrinimo priemonių. Patik
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St.,
rinimo reikmenys jau užsakyti
Chicago, IL 60629.
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
ir greitai bus pristatyti
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
ligoninei.
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
Britų-Lietuvių pagalbos fon
das Lietuvos vaikams taip pat
DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
tęsia pagalbą Kulautuvos TB
sanatorijai. LML dėkoja poniai
metams % metų 3 mėn.
JAV...............................
$90.00 $50.00 $30.00
Piščikienei ir Anglijos lietu
Kanadoje ir kitur........ .(U.S.) $100.00 $55.00 $35.00
viams už talką šiame darbe. P.
Tik šeštadienio laida:
Piščikienės dėka LML gali pirkti
JAV ...........................
$50.00 $35.00 S25.00
Kanadoje ir kitur . . . . . .(U.S.) $55.00 $35.00 $30.00
TB vaistus Londone. Ten jie yra
Užsakant į Lietuvą —
daugiau negu perpus pigesni
Oro paštu .................
$500.00 $250.00
kaip JAV. Be to, Britų-Lietuvių
Tik šeštadienio laida .
$160.00 $85.00
pagalbos fondas sutiko vaistus
Paprastu paštu ..........
$100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida .
pristatyti į Lietuvą nemokamai.
$55.00 $35.00
Tuo būdu LML gali vaistais
aprūpinti daugiau vaikų. TB
• Redakcija straipsnius taiso
vaistai perkami tik iš suaukotų
• Administracija dirba kasdien
savo nuožiūra. Nesunaudotų
pinigų. Jeigu pagausėtų aukos,
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
straipsnių nesaugo. Juos grąžina
būtų galima padėti didesniam
nedirba.
tik iš anksto susitarus. Redakcija
• Redakcija dirba kasdien nuo
už skelbimų turinį neatsako.
skaičiui vaikų, o galbūt praplės
8:30-4:00;
šeštadieniais
nedirba.
Skelbimų
kainos prisiunčiamos
ti tuberkuliozės programą ir su
gavus prašymą.
TUBERKULIOZE
augusiems. Šiuo metu rėmėjų
SERGANTIEMS
finansinė pagalba remia tik tų
PAGALBOS PROGRAMA
vaikų gydymą, kurie neturėtų laktinėse ar operatyvinėse
• Dr. Wallace Carothers už
jokios vilties pasveikti.
įskaitose, sergantiems psichi patentavo nylono išradimą 1937
1992 m. gruodžio mėn. LML
V.L. nėmis ligomis, kėsinusiems nusi m. vasario 14 d.
pradėjo tuberkulioze ser
žudyti, piktnaudžiaujantiems
LEGALIZUOTI
gantiems vaikams pagalbos
ŠAUNAMIEJI GINKLAI
alkoholiu ir pan., tokie leidimai
LINAS A. SIDRYS, M.D.
programą. Tuberkuliozė dar te
nebus išduodami.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas
bėra rimta sveikatos grėsmė
Seimas priėmė įstatymą, pa
Chicago Ridge Med. Center
Lietuvoje, o jai gydyti vaistai gal kurį nuo balandžio 1-osios
9830 S. Ridgeland Avė.
sunkiai gaunami.
Lietuvos piliečiai, sulaukę 25
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
Chicago Ridge, IL 60415
LML pasiryžo padėti An metų, turės teisę savigynos
708-636-6622
DR. PAUL KNEPPER
4149 W. 63rd St.
takalnio vaikų tuberkuliozės li tikslu įsigyti, laikyti ir nešioti
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
312-735-7709
goninei. Nuo 1992 m. ligoninė po vieną pistoletą ar revolverį
166 E. Superior, Suite 402
Chicago, IL
Valandos pagal susitarimą
nuolat gydo 50 vaikų. Pasku ir šaudmenų jam. Ginklas turi
Tel. — (1-312) 337-1285
tinių mėnesių laike ten jau būti negreitašaudis, nestiprios
gydomas 61 vaikas, nepaisant, šaunamosios galios, ne didesnio
Kab. tel. (312) 471-3300
jog visos palatos ir lovos kaip 9 mm kalibro. Piliečiams,
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
užimtos, dar buvo priimta 11 išlaikiusiems atitinkamą egza
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
vaikų. Visi naujai paguldyti vai miną, leidimus išdavinės Vi
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
7722 S. Kedzie Avė.,
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
kučiai yra našlaičiai ir ši daus reikalų ministerija. Asme
Chicago, III. 60652
prieinamą kainą. Pacientai priimami
ligoninė yra jų vienintelė viltis nims, esantiems policijos profi-,, .absoliučiai
punktualiai. Susitarimui

DRAUGAS

(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260

City Center GT-International

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
L
V V

PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE.

Kab. 312-735-4477;
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581

DR. E. DECKYS

KAINOS Į DAINŲ ŠVENTĘ IŠ SEKANČIŲ MIESTŲ
ATLANTA $990.00
DALLAS $1050.00
MIAMI
$995.00

BOSTON
HOUSTON
NEW YORK

$890.00
$1050.00
$890.00

CHICAGO
LOS ANGELES
WASHINGTON, D.C.

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ .
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

$950.00
$1150.00
$890.00
.

RIBOTAS SKAIČIUS VIETŲ IŠ VISŲ MIESTŲ: birželio 30, liepos 2, liepos 3, liepos 5

GRĮŽIMAS: liepos 17, liepos 19, liepos 20, liepos 22, liepos 24, ar jūsų pasirinkta data.
EKSKURSIJOS SU PILNU APTARNAVIMU... Apžiūrėkite visas tris Pabaltijo respublikas
su „Draugo” kelione... National Geographic Society maršrutu, pasirinkite iš mūsų populia
rių 7, 10 ir 14 dienų maršrutų Lietuvoje.

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v. antrd. 12:30-3 v.p.p.
trečd. uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p.,
penkt. ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p.
6132 S. Kedzie Avė.. Chicago
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

TURISTINIS PATARNAVIMAS:

*
*
*
*

DANTŲ GYDYTOJA
7915 W.171st
Tlnley Park, IL 60477
(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

Automobilių nuomavimas
Viešbučių užsakymas įvairiuose Lietuvos miestuose
Pasitikimas aerouoste
Tarpmiestiniai pervažiavimai

DR. JOVITA KERELIS

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS

Dantų Gydytoja
3315 W. 55th St., Chicago, IL
Tel. (312) 476-2112
9525 S. 79th Avė., Hickory Hills. IL.
Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1 iki 8 v. v.
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. p.p.
Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms!

DR. PETRAS V. KISIELIUS

KELIONĖMS IŠ LIETUVOS: rašome savo raštinėje Vilniuje kompiuterine sistema bilietus į visus
pasaulio kraštus. Bilietų apmokėjimas gali būti Lietuvoje arba Amerikoje — kaina nesiskiria. Rašome
LUFTHANSA, SAS, FINNAIR bilietus ir netrukus galėsime pasiūlyti bilietus amerikietiškomis
aviakompanijomis.
Mūsų personalas Vilniuje greitai sutvarko tranzitines Vokietijos vizas keliautojams ir padeda pasi
ruošti Amerikos vizos dokumentų pridavimui, organizuoja ekskursijas į Ameriką bei Meksiką, konsul
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsienyje.

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO
G. T. INTERNATIONAL, INC.
9525 SOUTH 79TH AVENUE
HICKORY HILLS, ILLINOIS
60457

TELEFONAI: (708) 430-7272
TELEFAX:
(708) 430-5783

PUSĖSE.

© City Center GT-Intemetlonel
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of Travel Agents

GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37
VILNIUS, LIETUVA
TELEFONAI: (370) 2-223-147
2-223-154
TELEFAX (370) 2-223-149

INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
Tel. 312-585-1955
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marųuette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel. (312) 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670
1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120
Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71 st St.
Tel. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.
Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.
Palos Hgts. III. Ketv. vai. 3-6 v.v.
Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie
Vai : antr. 2-4 v.p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p.
Šeštd. pagal susitarimą
Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880
Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir
Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
2454 W. 71 st Street
(312) 434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir
ketv. 9-12. Penkt. 2-7

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Medical CenterNapervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., Suite 310,
Naperville IL 60563
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Į Tėvynę mums vartai
dar užkelti
Išeinant iš sėkmingo „Drau
go” koncerto, kuriame žaviai
pasirodė sol. Birutė Vizgirdienė
ir mūsų mielas „Dainavos” an
samblis, man kilo šiam rašiniui
idėja. Einant prie automobilio,
viena žinoma ponia — dar dau
giau žinomo veikėjo žmona,
pasakė: „O mes visą savo gyve
nimą dainuosime — „Leiskit į
Tėvynę”. Tai tragiškas, bet kar
tu ir labai teisingas pasakymas.
Beveik visiems atėjūnams, kolo
nistams ir net tiems, kurių
pareigos buvo lietuvių tautą
naikinti, Lietuvos valdžia be
veik visiems ir be didelių klausi
mų suteikė pilietybę, tačiau už
tvoros palikdama tremtinius ir
išeiviją.
Visokios pasakos apie pakeis
tus pilietybės įstatymus,
palengvinimus, tėra tik
pasakos. Visokie to įstatymo
keitimai padėties visai nepakei
čia. „Iš tėvų žemės okupanto iš
vyta išeivija nenumojo ranka į
Lietuvą: mylėjo ją romantiškai,
išgyveno jos varganą dalią,
uoliai dėjosi prie jos išsiva
davimo pastangų, jautėsi neat
skiriamai susieta su kenčiančia
lietuvių tauta. Išpilietinimas,
išeiviją giliai sukrėtęs ir skau
džiai įžeidęs, tolydžio stumia ją
nuo Lietuvos („Draugas”,
1994.II.8)”. Su tuo išpilietinimu,
išeivija yra blogiau trak
tuojama, negu buvę okupantai.
Išeivija be vizų neįleidžiama,
tuo tarpu buvusiems Sovietų
sąjungos
piliečiams
iki
balandžio 1 d. vizų nereikėjo.
Todėl Lietuva pasidarė perėja
visokiems spekuliantams ir
narkotikų pirkliams. Dar blo
giau: iš išeivių už viešbučius be
veik dešimteriopai ima. Vizų
klausimu pasikalbėjus su iš
Lietuvos atvykstančiais, — jie
negali suprasti, kodėl išeivija
dėl tų 25 dol. dar savo nepasi
tenkinimą rodo...
Ką bekalbėti apie „eilinius
mirtinguosius”, jeigu politiniai
veikėjai ir kaliniai į ją svetim
šalių teisėmis tesugrįžta. Dabar
apie politinio veikėjo, buvusio
įkaito, redaktoriaus, rašytojo ir
poeto Balio Gaidžiūno sugrį
žimą. „Grąžiname pagarbiai,
vertindami istorinį faktą, kad
Kaune, Jūsų bute 1943 m. įvyko
steigiamasis Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto
posėdis. Už pasiaukojimą, už
asmeninės rizikos sklidinus dar
bus Jus okupantas kalino. Jūs
buvote VLIKo vadovaujančiose
eilėse”. Sakau, gal neverta
gailėtis, kad žilagalvis Balys
Gaidžiūnas grįžta Lietuvon be

Danutė Bindokienė

Bendras šauksmas —
efektingesnis

atsistačiusios Lietuvos medalio,
nes dar viena didesnė ironija
glūdi prie pat Balio Gaidžiūno
kojų: jis grįžta be atsistačiu
sios Lietuvos pilietybės,
kurios negalėjo gauti ar at
gauti (mano pabraukta J.Ž.).

Balys Gaidžiūnas grįžta pats
susimokėjęs savo sutaupytus 25
dol. už į Lietuvą įvažiuoti iš
duotą vizą... Jis šitaip grįžta,
kuomet Lietuvos pilietybes
šimtais prezidentas dalina rusų
kolonistams, kai rusams
važinėti į Lietuvą vizų visai ne
reikia. Balį Gaidžiūną arešto
pančiuose okupantas išvežė iš
Lietuvos. Po pusšimčio metų jis
grįžta Lietuvon laisvas, savo no
ru, tik nepriklausomos Lietuvos
įstatymų akyse ne kaip valsty
binio gyvenimo lygiateisis dali
ninkas („Dirva”, 1994.III.17)”.
Dar blogiau yra Sibiro trem
tiniams ir jų vaikams. Kadangi
gyvendami išsimėtę po Sibiro
begalinius plotus, Lietuvos
įvykių negalėjo tampriai sekti.
Lietuvos valdžia, gal sąmo
ningai, nepasistengė jų laiku in
formuoti. Laiku neužsiregist
ravę, nustojo teisių ne tik į pilie
tybę ir investicinius čekius, bet
ir į savo turėtą turtelį. Ojų vai
kams dar blogiau, kadangi
reikės pasiteisinti, kodėl jie ne
Lietuvoje gimę ir įrodyti, kad iš
viso yra gimę. „Jeigu Sibire
likusiems ne vien nepadeda su
grįžti, o daro visokias kliūtis,
neatiduodant nuosavybės ir
paneigiant net pilietybę, tai
reiškia, kad tik toliau tęsia
trėmimą. Tai ką jau mes,
„nudžiūvę šakos”, galim norėt?
Mes tik pajamų šaltinis, kuris
vis tiek nesiliauja Tėvynės
mylėjęs ir bando, kaip "tik
išmano, padėt („Draugas”
1993.XII.30)”.
„Juk tuoj į Lietuvą bus įma
noma įvažiuoti, tik turint vizą
ir sumokėjus 20 dolerių. IŠ kur
visa tai gali žinoti tremtiniai.
Vidaus reikalų ministerija
patvirtino „Teisės į Lietuvos
Respublikos pilietybę išsau
gojimo pažymėjimus”. Bet,
gaudamas šį pažymėjimą, žmo
gus pats turįs ir pasirašyti
Lietuvoje arba Lietuvos at
stovybėse. Kas gi skris iš Maga
dano į Lietuvą ar Maskvą,
Sankt Peterburgą dėl vieno
parašo? O kitaip negi tremtiniai
negalės laisvai įvažiuoti į savo
kraštą ir turės už tai mokėti
muito mokestį („Liet. aidas”,
1993.IX.16)”. Deja, kol kas taip
yra — nei tremtinių, nei išei
vijos Lietuvai nereikia!

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos rinkimų komisija (iš kairės): Modestas Jakaitis, JAV LB vy
riausia rinkimų komisijos pirm. Angelė Karnienė, Leonas Juraitis, Kazys Laukaitis, Romas Račiū
nas, Vytas Jasinevičius.
Nuotr. v jasinevi«5iaus

KARIUOMENES
IŠVEDIMAS PRIKLAUSO
NUO MARŠALO SALŲ
ORGANIZACIJOS

Prabėgusią savaitę ir toliau
visus labiausiai domino, kaip
klostosi įvykiai apie „Šeimos”
sąjungą, kuri stato namus ka
riškiams Karaliaučiuje ir kurios
prezidentas V. Laurinavičius
buvo suimtas už nelegalų sprog
menų laikymą. Spaudoje ir tele
vizijoje pasirodė keletas įdomių
faktų, kurie privertė suklusti ir
susimąstyti. Pasirodė, kad na
mus Karaliaučiuje stato ne
„Šeimos” sąjunga, nes ji buvo
panaikinta dar pernai metais, o
kažkokia jos paveldėtoja, regis
truota Maršalo salose. Štai čia
atsiranda pirmas didelis klaus
tukas — kodėl po buvusio „Šei
mos” direktoriaus suėmimo Ru
sijos Baltijos laivyno vadas
admirolas V. Jegorovas, du jo
pavaduotojai ir Karaliaučiaus
srities gubernatorius dėl toli
mesnės kariškių namų statybos
Karaliaučiuje atvyksta tartis į
Vilnių pas aukščiausius Lietu
vos valstybės valdžios vyrus, o
ne vyksta į Maršalo salas, pas
vietinę administraciją. Antras
didelis klaustukas — kaip „Šei
mos” sąjunga, kuri buvo įkurta,
prieš pat paskelbiant konkursą
namų statybai Karaliaučiaus
srityje ir kuri niekados nestatė
namų, galėjo laimėti konkursą
prieš 20 ar 30 stambių, turinčių
didelę statybų patyrimą Vokie
tijos, Turkijos ir kitų valstybių
firmų. Todėl neveltui peršasi
mintis, jog ši sąjunga buvo
Juozas Žygas sukurta tik tam, kad laimėti šį

ŠEKIT PASKUI MANE
JURGIS JANKUS
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Skirpstūnas neatsakė nieko, tik jam lūpų kampu
tis nežymiai trūkčiojo ir akių kampučiuose rinkosi rasa,
bet žemyn neriedėjo. Tik po gero laiko, kai pirmininkas
jau buvo nuėjęs prie mašinų ir šnekėjo su kitu, tebesė
dinčiu automobily, paklausė:
— Ar tu manai, kad jis ištylės.
— Napoleonas? Ištylės. Jeigu visi žinotų, ką jis žino,
daug žmonių čia nebebūtų. Nebent tik nusigertų, tada
tai gali ir neiškęsti. Ne neiškęsti, bet nepasijusti. Aš tai
sakyčiau, nesiskubink. Jeigu Dievulis saugojo ligi šiol,
tikrai pasaugos dar dieną kitą. Kada skalbta, ką ant
nugaros turi? Pabūk, kamaroj pataisysiu, galėsi ramiai
miegoti. Kas čia ieškos, kad aną sykį ne tokie išieškojo.
Pažiūrėsiu, kas amžinatilsį vyro dar yra. Žiūrėk, alkūnė
jau lenda. Aptvarkysiu, tada išleisiu. Kaip žmogų. Juk
minėjai, kad dar Vilnių pasiekti norėtum. Norėjau ir
aš. Norėjau Aušros Vartų Švenčiausią Motiną pamatyti,
bet turbūt jau nebepamatysiu. Jeigu nueitum, sumesk
kokią maldelę ir mano vardu. Jeigu jau ne maldelę, tai
nors mano atsidūsėjimą nunešk. Dabar dairykis, aš einu
gal ką surasiu, — ir nelaukdama, ar jis ką pasakys, ar
nieko nesakys, nušlepseno į kamarą.
Skirpstūnas iš tolo žiūrėjo į mašinas, verčiančias
viską į duobę ir laukė, ką jie darys su kryžium, bet kai
visus medžius sustūmę į duobę, viena juos dar tebetraiškė, kita pasuko į degėsius ir net nestabtelėjusi ėmė
viską šluoti į duobę. Net ir kryžiaus kelmą iš žemės iš
vertė. Žiūrėjo ir laukė kito stebuklo. Atsiminė ant
Maknio ežios stovintį seną kryžių. Nupilkėjęs kryžiaus

Lietuvos užsienio politika pla
nuojama uždarai. Šis kaltini
mas skamba pakankamai ab
surdiškai, nes ir K. Bobelis, ir
J. Paleckis yra prezidento už
sienio politikos koordinavimo
tarybos, kuri svarsto pagrin
dinius užsienio politikos klausi
mus, nariai. Atrodo, atsiranda
analogiškos įtampos, kurios
buvo ir Aukščiausioje Taryboje,
kai jos pirmininkas praktiškai
nekreipė jokio dėmesio į Užsie
nio reikalų komitetą. Tačiau kol
kas mūsų vidiniai nesutarimai
netrukdo sėkmingam Latvijos,
Estijos ir Lietuvos užsienio
politikos krypčių derinimui. Tai
pademonstravo įvykęs Palango
je šių šalių prezidentų susiti
kimas ir kelių bendrų dokumen
tų pasirašymas.
Lietuvoje jau pradėjo veikti ir
Lito patikimumo įstatymas —
atsistatydino ekonomikos mi
nistras J. Veselka, iš principo
nesutikęs su šiuo įstatymu ir
viešai tą pasakęs. Jis pasielgė
labai garbingai — atsistatydino.
Tad per metus šeštoje antrosios
Lietuvos Respublikos vyriausy
bėje jau pasikeitė šeši nariai iš
šešiolikos. Dar trys pasikeitimai
ir vyriausybei reikės iš naujo
gauti pasitikėjimo mandatą iš
Seimo, nes to reikalauja Lietu
vos Respublikos Konstitucija.
Dabar galima tik prognozuoti,
kokie dar trys ministrai bus
įsivėlę į finansines - korupcines
machinacijas: Žemės ūkio? Svei
katos apsaugos? Finansų?
Egidijus Klumbys

konkursą ir pasinaudoti auk
sine gysla, einančia iš Rusijos
karinio — pramoninio komplek
so. Be to, dar labai įdomius ap
mąstymus sukelia ir tas faktas,
kad Rusija beveik nereagavo,
kai Lietuvos slaptosios tarnybos
suėmė didelius Rusijos draugus,
aršius Sovietų Sąjungos atkūri
mo šalininkus, ugningus komu
nistus M. Burokevičių ir J.
Jermalavičių, o suėmus- Mar
šalo salų firmos direktorių, kilo
toks triukšmas, kad tai labai pa
blogins Lietuvos - Rusijos santy
kius. Prie to dar buvo pridėti
gąsdinimai, jog dabar dėl šio
arešto sustos sovietinės kariuo
menės išvedimas iš Latvijos ir
Estijos. Kol kas sunku pasakyti,
kas teisus, o kas ne. I tai at
sakys Generalinės prokuratūros
tyrimas. Tik viena galiu tvirtai
pasakyti — visa tai, kas dabaivyksta Lietuvoje su „Seimą”, A.
Butkevičiumi, V. Petkevičium,
Seimo Nacionalinio saugumo
komitetu, namų statyba kariš
kiams Karaliaučiuje yra tik ne
didelė grandis tos sudėtingos
politinės kovos, kuri vyksta
Maskvoje dėl pačių įtakin
giausių postų.
Tuo tarpu Lietuvoje prasidėjo
jau ir matomi nesutarimai už
sienio politikos virtuvėje. Seimo
Užsienio reikalų komiteto pir
mininkas K. Bobelis apkaltino
• 1918 m. lapkričio 23 d.
prezidentūrą, o tiksliau prezi
pradėta
organizuoti nepriklau
dento patarėją, užsienio politi
somos
Lietuvos
kariuomenė.
kos klausimais J. Paleckį, kad

viršus ir kryžmos galai buvo papuošti to paties medžio
bumbulais. Seniau sako, ten buvo ne ežia, bet kelutis,
ir gerai atsiminė, kai Vilkduobis pasakojo, kas jam atsi
tikę, kai pravažiuodamas ašies galu užkliudęs kryžių.
Jį nematoma didelė ranka sugriebusi už sėdynės ir taip
metusi iš ratų, kad jis pakniūpstom gerą galą nulėkęs,
kol pagaliau parvirtęs ir nosim žemę paaręs. Tas
prisiminimas sukosi galvoje, o akys laukė, kada kuri
mašina per galvą persivers ar kas kitas atsitiks. Mašinos
burzgė, važinėjo, lyg pūdymą ardamos, užvertė buvusią
duobę, dar po kelis kartus pervažiavo, suslėgė, sustojo
ir vairuotojai išlipo parūkyti. Lionginas iš mašinos išėmė
butelį ir nuėjo prie darbininkų. Jie nugerdami leido
butelį iš rankų į rankas, garsiai šnekėjo ir juokėsi. Kažin
ar kuriam kniukstelėjo, kad palaidojo ir sutrempė visą
žmogaus gyvenimą, ne kitokio ir ne kitokį, kaip jų pačių.
— Paulina! — šūktelėjo Skirpstūnas. — Aš einu.
— Kur? — išlepsėjo Paulina su glėbiu vyro drabužių.
— Kur? Ar kad visi pamatytų. Palauk nors, kol
nuvažiuos.
— Nebenoriu žiūrėti į savo kapą. Seniau žmogui tik
lopeta suplodavo per pilvą, o man važinėja su iš balažin
iš kažin kur atvežtom mašinom. Kad geria, nieko
nesakau, duobkasiai susėdę ant duobės krašto ir tada
išgerdavo, jeigu buvo butely dar likę, išgerdavo ir
lopetom suploję per numirėlio pilvą, bet su mašinom
nevažinėdavo, netraiškydavo ir nei rugių, nei avižų ant
kapo nesėdavo. Kitąmet žaliuos miežiai, gal avižos ar
dar kažin kas.
Paulina nebeiškentė:
— Ką dabar čia šneki? Koks tavo kaps? Tu čia sėdi.
Nieks tavęs neužkasė. Gal kas kur nors ir užkas, bet
dabar sėdi čia. Niekas per tavo kapą nevažinėja. Ar jau
Dievas protelį sumaišė? Pirma per pelkes, per ežerą, o
dabar kapas. Atbusk. Pažiūrėk į save. Gal veidrodį

Pernai rugpjūčio pabaigoje iš neaišku, kaip bus su maždaug
Lietuvos buvo išvežti paskuti 20,000 rusų karininkų, jau
nieji rusų karių likučiai ir ofi išėjusių į atsargą, bet norinčių
cialiai užsibaigė svetimųjų likti Latvijoje.
okupacija, užsitęsusi nuo 1940
Tuo tarpu rusų kariuomenės
metų birželio vidurio. Iki to išvedimo reikalai Estijoje tebėra
laiko buvo daug kartų kartota, įklimpę nesibaigiančiose dery
kad Lietuva pasijus tikrai lais bose. Rusija sutiktų išvesti savo
va ir nepriklausoma tik tuomet, karius iki š.m. rugpjūčio 31 d.
kai jos teritorijoje nesimaišys ir iš Estijos, jeigu estai sumokė
buvusios sovietų imperijos ka tų jiems 23 mil. dolerių ir leis
riuomenės daliniai. Nepaisant, tų išėjusiems į atsargą kariš
kokie sunkumai slypi už ateities kiams pasilikti krašte. Savaime
kelio vingių, galime džiaugtis aišku, Estija to visomis iš
bent įvykusiu faktu: Lietuva galėmis purtosi. Balandžio 6 d.
yra vienintelė iš trijų Baltijos Rusija žada pradėti išvežti branvalstybių, kurioje jau nebeliko duolinį kurą iš Paldiskio
Rusijos kariuomenės.
karinės jūrų bazės mokomųjų
Mūsų bendro likimo kai reaktorių, taip pat tuo laiku vėl
mynės — Latvija ir Estija — ne numatoma susėsti prie derybų
gali pasidžiaugti. Jos tebeko stalo, jau devynioliktą kartą.
voja, derasi, nuolaidžiauja ir
Rusijos užsienio reikalų
taip pat beldžiasi į didžiųjų ministras Andrei Kozyrevas pri
pasaulio valstybių sąžinę (kuri, sipažįsta, kad susitikime su
kaip paprastai, stengiasi to JAV Valstybės sekretorium
beldimo negirdėti), kad vie Warren Christopher kovo 14 d.
nokiu ar kitokiu būdu pagrei buvo kalbėta apie „greitą ka
tintų svetimos kariuomenės iš riuomenės išvedimą” iš Baltijos
vedimą iš savo teritorijų.
valstybių, tačiau jis esąs už
Bent šiuo metu pradeda „kultūringą išvykimą” ir jokiu
rodytis prošvaisčių: Latvija ir būdu nesutiksiąs su išėjusių į
Rusija kovo pradžioje atsargiai atsargą kariškių „deportacija”
kalba apie kone užbaigtą iš Latvijos ar Estijos (įdomu,
sutartį, kad rusų kariuomenė kiek Lietuvos, Latvijos ar Esti
bus iš Latvijos išvesta iki šių jos užsienio reikalų ministrų
metų rugpjūčio 31 d. — protestai prieš tų kraštų piliečių
vadinasi, terminas panašus į deportaciją į Rusiją būtų
pernai nustatytąjį Lietuvai. anuomet padėję).
Tačiau yra ir „kabliukų”. Pagal
Čia mums atsiranda gera pro
vasario mėnesio susitarimus, ga padaryti kaimynišką paslau
Rusija galėsianti dar ketverius gą savo šiaurinėms kaimynėms,
metus naudotis Skrundos radio su kuriomis sieja tiek daug pra
lokacine stotimi, o po to daugiau eities ir dabarties įvykių. Be
kaip metus truks, kol bus iš abejo, mus jungs ir ateitis. Trys
montuotas radaras. Ar Rusija nedidelės tautos prie Baltijos
mokės Latvijai nuomą už gali sujungtomis pastangomis
leidimą naudotis šiais įren daug daugiau atlikti, negu bet
gimais, dar nesusitarta. Jau kuri atskirai. „Ne mano kiau
pasigirsta užuominų iš Rusijos lės, ne mano pupos” politika bu
pusės, kad viskas priklausys vo visoms trims žalinga pra
nuo latvių gerų norų: jeigu Lat eityje, todėl turi būti visiškai at
vija reikalausianti nemažos mesta, siekiant kaip galima
sumos už radaro nuomą, tai glaudesnio bendradarbiavimo.
Rusija neturės lėšų, sulėtins Lietuviai — tiek tėvynėje, tiek
kariškiams namų statybą ir užsienyje — turėtų dėti pastan
visas reikalas vėl gali nusitęsti. gas, kad rusų kariuomenė būtų
Argi vargšai rusų kariai savo greičiau išvesta iš Latvijos ir Es
tėvynėje turės plyname lauke tijos. Bendras šauksmas bus
gyventi? (Gal jie galėtų pasinau efektingesnis. Nemanykime,
doti patalpomis, kuriose Balti kad mes galime atsiriboti nuo
jos šalių tremtiniai Sibire bendro likimo, nes esame is
turėjo gyventi? Juk ir latvių ten torijos eigos visiems laikams su
nelaukė prabangūs, nauji jungti. Parodyta gera valia ir
namai, o belangiai, be šildymo pagalba šiuo kritišku metu ne
ir be patogumų barakai...) Dar bus niekuomet pamiršta.
• 1945 m. rugsėjo 2 d. Japonija oficialiai kapituliavo

atnešti, kad pamatytum. Nesiprausęs, apšepęs,
suvargęs, bet dar gyvas. Še, žiūrėk, atnešiau savo senio
drabužių. Pasižiūrėk. Apsivilksi. Nors ir ne kaip ponas,
bet būsi kaip žmogus. Sakei juk, kad į Vilnių eisi. Ar
jau užmiršai?
— Neužmiršau. Eisiu. Aušros Vartų Marijai tavo
atsidūsėjimą nunešiu. Bet tu, Paulina, nesupranti. Juk
ta vietelė, kurią taip sudarkė, buvau kartu ir aš pats.
Nė vienos vietelės ten nebuvo, kur mano koja nebūtų
stovėjusi. Nuo pat mažystės. Tik beržas buvo tėvo sodin
tas. Bet ir tai mano tėvo, ne kieno kito. Visi kiti medeliai
buvo mano. Nešiau iš miško miškines obelaites, sodinau,
paskui skiepinau. Juk ir tavo dūlinę iš manosios skiepo.
Dabar atėjo kažin kas iš kažin kur ir užkasė. Nei klausė,
nei sakė. Aš niekam nebuvau skolingas. Nė cento. Kodėl,
kas taip ilgai buvo mano? Taip ilgai, kad su viskuo aš
tapau vienas ir viskas su manim tapo vienas. Tas pats.
Nemoku, Paulina, pasakyti kas visame verda. Juk rei
kėjo paimti lazdą ir visus išvaikyti. Jeigu būčiau, kaip
tu ir kaip Lionginas galvojat, išprotėjęs, būčiau tuoj
nuėjęs ir visus lazda ištvojęs. Ne ta, ne ta su gyvate. Tos
būtų buvę gaila, bet su tikra, su geru kuolu. Jeigu
Dievas būtų protą sumaišęs, tikrai būčiau nuėjęs, bet
dar nesumaišė. Neleido. Atrodo, lyg dar kam reikalingas
būčiau. Bet žinau, kad nebebūsiu. Vyrai žadėjo pasta
tyti kryžių, kur Viešpats buvo sustojęs ir sakė, kad man
reikės padaryti kančią. Nebepadarysiu. Nebe, Paulina.
Nebe...
— Padarysi.
— Galvojau, bet nebepadarysiu. Laiko nebėra.
— Laikas irgi Dievo delne.
— Žinau, bet ar ne jis atėjo ir išvedė iš čia. Kam man
reikėjo grįžti? Kad sužinočiau, kad skalikai eina mano
pėdom, kad savo paties akimis pamatyčiau savo laido
tuves? Kad besidairydamas do degėsius, o dahar žiūrė

USS Missouri karo laive, esančiame Tokijo įlankos uoste.

damas pro langą, pajusčiau, kaip gyvumo sula teka iš
vidaus? Kaip pavasarį iš prakirsto klevo. Kiek man
beliko? Visada žinojau, kad daug nebeliko, bet dabar
jaučiu, kad kažin kas prakirto, ir gyvybė teka ne lašais,
bet čiurkšle. Paskutinė.
— Pavargai, štai kas. O dar tie atlėkė ne laiku.
Pašildysiu vandens, nusiplausi, ramiai naktį pamiegosi,
viskas kitaip bus.
Skirpstūnas pakluso kaip vaikas. Paulina pašildė
vandens, pripylė vonią. Nusimaudęs persirengė švariais
apatiniais ir atsigulė. Kai pabudo, saulė jau švietė pro
kamaros langelį. Valandą negalėjo susigaudyti, kur
esąs, bet išlengva viskas sukrito į savo vietas: ir degėsiai,
ir sodybos laidojimas, ir Paulinos rūpestis, ir Liongino
prižadas, kurį, matyti, žmogus tikrai laikė, nes niekas
ligi šiol nejudino. O gal niekas ir nejudins? Gal praėjo
kaip audra su ledais? Kaip žiemos pūga, ir vėl bus ramu
ligi kito sūkurio, kuris gali ateiti, gali ir neateiti. Atsi
sėdęs ant lovos krašto, ėmė dairytis po kamarą. Po
langeliu buvo staliukas, apstatytas uogienių stiklainiais,
kampe trikampis aruodas, kuriame rudenį supilamos
bulvės. Bet tas jam nekliudytų. Patašyti galėtų kamaros
vidury arba net ir priemenėj, o pjaustinėti galėtų ir prie
to staliuko. Galėtų dar išdrožti ir kančią, jeigu tik kuris
surastąjį ir pasakytų, kad tikrai reikia. Ir kad medžio
atneštų ir įrankių. Bet pirma... Ne, pirma reikėtų nueiti
į Vilnių, į tą muziejų, pažiūrėti nukankintam Kristui
į akis ir paprašyti, kad jo dienas palaimintų. Po patogaus
vienos nakties poilsio, pasijuto kitoks. Gyvybė, kaip
klevo sula, nebesravėjo, lyg per naktį būtų kas baisų
įkirtimą užkimšęs.
Troboj ant kartutės džiūvo seni jo drabužiai, o
Paulina verpė.
(Bus daugiau)
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LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA
ŠVENČIA JUBILIEJŲ
Šį kartą norėtųsi atversti
vienos iš seniau įsteigtų šalpos
organizacijų veiklos knygą. Tai
35 metus veikianti Lietuvos
Dukterų draugija, 1959 m.
įsteigta kun. dr. Felikso
Gurecko. Nors apie šios drau
gijos veiklą retkarčiais pami
nima, tačiau nei nuotraukomis
spaudoje, nei dažnais pasigarsinimais ji nepasižymi. Tylus dar
bas vyksta kukliose, nuosavose
patalpose — „Nameliuose”,
lietuviškajam Marąuette Parke.
Čia vis budi ar užbėga draugijos
narės, atnešdamos savo ar kieno
nors dovanotų šalpai drabužių,
laimėjimams paaukotų fantų.
Čia išklausoma ir stengiamasi
išeitį rasti gyvenimo nedalios
paliestajam saviškiui. Čia per
skaitomi net iš tolimų pasaulio
kampelių gaunami laiškai su
paramos prašymais. Ir suka
sesės galvas, kaip tiems varguo
liams padėti.
Tik iš kur tam visam lėšos?
Atsakymas paprastas: „nesidarbuosi — neturėsi”. Ir dar
buojamasi čia ne iš vardo, bet iš
širdies, moterišku sumanumu,
darbštumu kaupiamos lėšos: suruošiamos šeimyniška nuotaika
pasižyminčios gegužinės su
pačių gamintais patiekalais,
pavasario ir rudens pokyliai su
laimėjimais, prieš Velykų šven
tes suruošiami margučių ir
pyragų pardavimai. Primar
ginusios margučių, prikepusios
pyragų, pirkėjus pavaišinusios
kava, kukliosios darbininkės
nusibraukia nuo kaktos prakai
tą. Iš to uždarbio vėl skuba
supirkti ir išsiųsti siuntinius
daugiavaikėms šeimoms, sene
liams Lietuvoje; rašo laišką,
deda į jį čekį, kuriame nors
pasaulio krašte jo nekantriai
laukiančiam bedaliui. Taip
sukasi kasdieninės veiklos ra
tas, nešąs viltį vargšui ir džiu
ginąs darbščiąsias draugijos
nares.
Lietuvos Dukterys dosniai yra
parėmusios „Vaiko tėviškės
namų” statybos projektą,
„Lithuanian Mercy Lift”, „Cari
tas” organizaciją, prisidėjo
nuperkant akinius silpnare
giams, parėmė „Lietuvos
Našlaičių globos” komiteto
darbą, Kaltinėnų senelių ir
vaikų namus. Viduklės parapi
jos klebono V. Aukštikalnio glo
bojamus našlaičius, invalidus
studentus, Kauno rajono invali
dams pasiųsta 200 treningų.
Nuolat siunčiami rūbų ir batų
siuntiniai daugiavaikėms šei
moms. Siuntiniais rūpinasi O.
Šmitienė. Buvo pasiųsta keli
siuntiniai profesinio turinio
knygų mokslo institucijoms, kas
mėnesį siunčiami paramos
čekiai 7-9 asmenims Amerikoje
ir kituose kontinentuose. Drau
gijos patalpose du kambarius
užima besigydantieji „Lietuvos
Vaikų vilties” ligonėliai ir jų
mamos. Tai draugijos centro
Čikagoje atliekami darbai. Be
to, gražiai veikia ir draugijos
skyriai; ypač plačią veiklą yra
išvystęs Detroito skyrius, vado
vaujamas J. Pečiūrienės.

1993 m. rudenį, prasidėjus
naujam veiklos sezonui, Jau
nimo centre buvo suruoštas tra
dicinis Rudens pokylis. Į jį at
silankė per 200 svečių. Ateina
tie gerieji žmonės daugiau ar
timui padėti nei linksmintis.
Dažna vakarienių paruošėja yra
draugijos narė O. Norvilienė su
talkininkėmis, už darbą neimdama atlyginimo. Programai
atlikti buvo pakviesta sol. G.
Mačytė-Gedraitienė ir pianistas
K. Schmidt. Rėmėjų dosnumo ir
sesių dėka draugijos iždas
gražiai pasipildė.
Gruodį, pirm. J. Smilgienės
kvietimu, subėgo sesės Kūčių
nuotaika savitarpyje pagyventi.
Šie 1994 metai pažymi Lietuvos
Dukterų draugijos 35 metų gy

vavimo jubiliejų. Vasario 6 d.,
po Jėzuitų koplj Čioje kun. J.
Kidyko, SJ, aukotų Mišių ir
prasmingo pamokslo kun. dr. F.
Gurecko ir visų mirusių sesių
intencija, Jaunimo centre vyko
metinis narių susirinkimas.
Dalyvavo šimtinė narių. Susi
rinkimui pirmin’nkavo S.
Jelionienė, sekretorės pareigas
atliko Aid. Kaminskienė.
Žvakės liepsnelei plevenant,
buvo perskaitytas mirusių drau
gijos narių sąrašas (18 sesių
mirė 1993 m. ir viena jau 1994
metų pradžioje). Buvo perskai
tytas praeito susirinkimo pro
tokolas, pateiktos soc. skyriaus,
bendrojo iždo ir patalpų iždo
apyskaitos, revizijos komisijos
aktas. Plačią draugijos darbų
apžvalgą pateikė pirm. J.
Smilgienė, dėkodama visoms už
įdėtą darbą. Ypač dėkojo vyriau
siai seniūnei O. Šmitienei.
Naujosios valdybos 1994-1996
metų kadencijai rinkimai vyko
sklandžiai — kandidatuojančių
pakako. Susirinkimui pasibai
gus, skirstėmės, prisimindamos
draugijos steigėjo prieš pat jo
mirtį užrašytus žodžius: „Vien
tik narių mokestį užmokėti —
neįdomu. Meile spinduliuoti —
ir įdomu, ir naudinga, ir mūsų
išeivijai labai pravartu”.
Ir taip, pasiskirsčius parei
gomis, nuo vasario 11d. Lietu
vos Dukterų draugijai pradeda
vadovauti naujoji pirmininkė
Marija Noreikienė, ankstesnėse
keturiose kadencijose ėjusi
vicepirmininkės pareigas.
Centro valdybą sudaro I —
vicepirmininkė — Janina Mikutaitienė, II — vicepirm. ir
renginių vadovė — Joana Kru
tulienė, ižd. — Gražina Micevičiūtė, sekr. — Marija Barienė,
raštinės vedėja — Barbora
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FOR SALE
Parduodame gerai užlaikytą
automoblIĮ, 1977 m. Chrysler
Newport 8 cil. Tinka tolimoms
kelionėms. Kreiptis į „Draugą” —
tel. (312) 585-9500.

Parduodamas grynas bičių medus.
Skambinti: 708-323-5326. Pristatau
į Chicagą; taip pat galima gauti po
pamaldų, Lemont, II. Bitininkas

RIMAS L. STANKUS

Kazys Laukaitis.

Lietuvos Dukterų draugijos naujoji valdyba 1994-1996 m. Sėdi iš kairės: V. Prunskienė, J. Mikutaitienė, kun. A. Tamošaitis, SJ, M. Noreikienė (pirm.), S. Jelionienė; stovi: B. Blinstrubienė,
J. Zalagėnienė, P. Kinderienė, I. Stončienė, A. Ankienė, J. Krutulienė, M. Barienė, G. Maldėnienė,
O. Šmitienė, J. Šaulienė.

Blinstrubienė, budinčiosios —
Vanda Prunskienė, Sofija
Vakselienė, Jadvyga Zala
gėnienė ir Irena Vebrienė, kuri
yra ir narių globėja. Namelių
administratorė — Genė Maldė
nienė, vyriausia seniūnė — Iza
belė Stončienė; soc. skyriaus
narės — Ona Šmitienė, Julija
Šaulienė, Petronėlė Kinderienė
ir Izabelė Stončienė. Lėšų
telkimo vadovė
Aldona An
kienė, koresp. — Sofija
Jelionienė. Revizijos komisiją
sudaro Juzė Ivašauskienė ir Jo
ną Šimoliūnienė. Draugijos ka
pelionas yra kun. Anicetas
Tamošaitis, SJ.
Darbų ir renginių grandinė tę
siama. Pirmiausia — atsisveiki
nimas su buvusia pirmininke
sese J. Smilgiene ir kitomis, perdavusiomis pareigas valdybos
narėms. Po bendrų pietų
Seklyčioje, papuošus gėle sesę
Juliją, naujoji pirm. M. No
reikienė ir vicepirm. J. Mikutaitienė savo padėkos ir atsisvei

kinimo žodžiuose pabrėžė, kad reikalais.
Kas mūsų laukia? Tai —visi darbai darniai atliekami,
tik sutartinai dirbant. Kiek įprastiniai darbai, renginiai,
viena pirmininkė, pradėdama nauji sumanymai, viltingas
vadovauti, atsineša savitą žvilgsnis ateitin. Graži 35 metų
charakterį ir savo viziją. Tačiau veiklos sukaktis džiugina ir
tai turi derintis su pagrindiniais įpareigoja. Tebėra ir gal net
draugijos principais: papras daugės pagalbos prašymų,
tumu, garbingumu ir meile. beldimosi į gailestingą širdį ir
Visuose darbuose tie bruožai jautrią sąžinę.
Dar daugelį kartų (deja, neiš
atsispindėjo sesės J. Smilgienės
vengiamai) subėgs sesės
asmenybėje.
Buvusi pirmininkė pasidžiau sukalbėti rožinį už mirusius.
gė visų parodytu pasišventimu, Teks, kaip ir praeityje, pasi
pritarimu, išreikštu ne iškal rūpinti kurio nors vienišo tau
bingais žodžiais, bet širdimi, ir tiečio laidotuvėmis, pagarbiai ir
tai jai būsiantis gražiausias savo lėšomis palydėti jį amžiny
prisiminimas. Padėkos žodžiais bėn. Na ir vis kaupti veiklai lė
ir gėlių žiedais atsidėkota ir šas (su mūsų kilniųjų rėmėjų
pareigas perdavusioms valdybos talka!),vadovaujantis draugijos
narėms: V. Prunskienei, Br. šūkiu „Pagalbi ranka vargstan
Pabarčienei, Ir. Gelažienei, P. čiam”. Tenebūna ji tuščia!
Kinderienei, o taip pat ir nuo Linkėtina, kad Lietuvos Duk
širdžioms talkininkėms — P. terys nepavargtų, kad Namelių
Vaitaitienei ir L. Butikienei. duris pravėrus, ten visada būtų
Taipgi pasidžiaugėme, kad kun. juntama geraširdiškumo šilu
_ ,
A. Tamošaitis, SJ, sutiko mą.
Sofija Jelionienė
rūpintis draugijos dvasiniais
.

Making a big vvorld smailei*.

MISCELLANEOUS
10%—2O°/o—30V«pigiau mokė- j
šit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Pensininkams nuolaida

FRANK ZAPOLIS
3208 ’/z West 95th Street ■
Tel. — (708) 424-8654
(312) 581-8654
ELEKTROS.
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir.sąžiningai.
312-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

CENTURY 21
VIDAS POŠKUS
Greitai ir sąžiningai patarnauju per
kant ir parduodant nekilnojamą
turtą mieste ir priemiesčiuose
(MLS). Kreiptis dabar: tel.

708-424-1199 arba 312-7376901 fax. 708-424-8614.

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.
H. Deckys
Tel. 585-6624

U.S. Savings Bonds
Make Great Gifts.

Kiauras stogas? Norite uždėt
naują „siding”, perdažyti namą,
pakeisti lietaus nutekėjimo vamz
džius „gutters”, sudėti „dry-wall”?
Kreipkitės
į
Romą,
tel.
708-969-2658.

A public Service of this nesvspaper
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CENTRO KUBAS"
Tikrų lietuvių
nekilnojamojo turto biuras iš
Vilniaus "Centro kubas" priima
užsakymus parinkti ir įsigyti
gyvenamuosius namus ir
butus Vilniuje. Kiekvienam
besidominčiam asmeniškai
suteiksime informaciją.

Centro kubas
Pylimo gatvė Nr. 12
2001 Vilnius
Lithuania
teL (370-2) 22-70-90,
22-78-41

Dr. JUOZAS JAKŠTAS

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA
1918-1940

What difference does ii make that Lufthansa flies
to more international destinations than any other
single airline? Or that every 40 seconds a
Lufthansa plane takes off or lands in one of 180
eities around the vvorld? The point is that over the
years every experience vvith every traveler, from
every corner of the vvorld. has helped us
understand you. VVe've come to know cultures
and customs from around the globė. All the better
to help you feel at home everyvvhere. on the
ground. and in the air Even in many eities vve
don't fly to. you'll find a Lufthansa Office ready to
serve your needs. Experience that's vvorldvvide
and vvorldvvise. It's a difference that's helped us
make friends vvith a vvorld full of travelers.
And that can make this big vvorld feel very
small indeed.

A passion for perfection."

Lufthansa
For reservations or Information call 1-800-645-3880 or see
your Travel Agent. Lufthansa is a participant in the mileage
programs of United. Oelta and USAir.

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno,
patyrė.
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis.
Priede: 1922, 1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta,
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietuviuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 dol.
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių.
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629.

VYTAUTAS LANDSBERGIS

ATGAVĘ VILTĮ
Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirmininko kalbos, išleis
tos Kanadoje. Tai labai padrąsinančios ir j tikrovę atviromis
akimis įžvelgiančios ir miniai pasakytos kalbos. Jžangą pa
rašė PLB pirmininkas Vytautas Bieliauskas, išleido Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė, redagavo Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė. Leidinys turi 227 psl., gausiai iliustruotas. Šią knygą
verta įsigyti ir perskaityti. Leidinys didelio formato. Knygos
kaina 10 dol. Illinois gyventojams Tax 0.88 ct. Persiuntimo
išlaidos: USA — 2 dol., Kanada— 3 dol.
Užsakymus siųsti:
Draugas
4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629

LIETUVIŲ

OPERA

Vytauto Klovos "PILĖNAI

ZZ

4 veiksmų opera

1994 m. balandžio 17 d., 3:00 vai. popiet. Morton HS auditorija, 2423 S. Austin Blvd., Cicero IL
Bilietai Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71st St., Chicago, IL 60629 Tel.: (312) 471-1424
Tik antradieniais, ketvirtadieniais, ir šeštadieniais nuo 10 iki 4 vai.
Kviečiame visus ir iš visur!

Alvydas Vasaitis
Dirigentas

Ričardas Šokas
Chormeisteris

Irena Milkcvičidtė
Eglė

LAIŠKAI
DAUGIAU J. GAILOS
„APMĄSTYMŲ”

Matau, ne man vienam, bet ir
kitiems skaitytojams patinka
Juozo Gailos „Apmąstymai iš
Turniškių” spausdinti „Drau
ge”. Savitas, originalus ir stip
rus stebėtojas su aiškiu požiūriu
į įvykius ir asmenis.
Gerb. Gaila, rašyk daugiau.
Duodi pirmos klasės ir įdomiai
parašytą informaciją iš Lietu
vos, kaip aukštesnės klasės žur
nalistai anglosaksiškoje spaudo
je sugeba.
Vytautas Plukas

Santa Monica, CA
AR TIKRAI LB VEIKLA ELGETOS APYVARAI?

Malonu, kai LB Tarybos rin
kimų reikalu daugėja bei daž
nėja pasisakymai. Tačiau tenka
apgailestauti pasigirdusius ne
apgalvotus, užgaulius prama
nus JAV LB Krašto valdybos
adresu. Štai š.m. kovo 15 d.
„Draugo” laidoje Juozas Žygas
kerta: „...su Lietuvos atgimimu
mes negavome šviežio kraujo, o
mūsų veikla visai pakriko. La
bai aiškiai jaučiama vadovau
jančios rankos stoka”.
Pirmiausia tas „šviežias krau
jas”, jei jis ir atsruventų iš Lie
tuvos, tikriausiai mūsų išeivijos
organizmui būtų svetimas ir
tektų jį „perdirbti”, o antra —
JAV LB Krašto valdybai jau va
dovauja išeivijoje gimęs ir jo
širdis pulsuoja sveiko bei sąmo
ningo išeivijos lietuvio krauju,
kupinu patriotinės energijos.
Taigi Juozo Žygo straipsnelio
užbaigiamasis sakinys: „Tad
visa veikla ir pasileido kaip
elgetos apyvarai” yra neatsakin
gas ir užgaulus.
Nebe pirmą kartą jis KV veik
lą pamėto ant savotišku „ša
kių”. Ir šį kartą tvirtina: „JAV
LB, užuot pasirūpinusi išeivijos
švietimu, kultūriniais reikalais
ir tautiniu išlikimu, pradėjo
varžytis dėl įtakos Lietuvos val
džios sluoksniuose, rengti kon
ferenciją ir rūpintis Lietuvos at
statymu”. Argi rašinio autoriui
neaišku, kad šie darbai yra JAV
LB įstatų bei Lietuvių chartos
įpareigojimas ir tą veiklą vykdo
atskiros Tarybos, vadovaujamos
pareigingų pirmininkų? Štai,
pvz., švietimo reikalai, dėl kurių
autorius aimanuoja, yra patyru
sios jau keletą kadencijų R.
Kučienės rankose. O kai užsi
menami šalpos reikalai, tai šio
je srityje siūlymas sujungti vi
sas šalpos organizacijas irgi ne
buvo užmirštas, tačiau ne su

Arvydas Markauskas
Margiris

Vitalija Šiškaitė
Mirta

jungti, o koordinuoti. Krašto
valdybos uždavinius labai sėk
mingai vykdo (ypač čikagiškiai
turėtų gerai matyti) Socialinių
reikalų taryba, vadovaujama
Birutės Jasaitienės.
Tiesiogiai neminėdamas, ta
čiau į savo sakinius įveldamas
pagalbą Lietuvai, Juozas Žygas,
atrodo, turi galvoje Ekonominių
reikalų tarybą. Taip, ji atsirado
iš reikalo, o ją į Krašto valdybos
veiklą įvedė LB Taryba berods
vienbalsiai. Ši taryba veikia la
bai sėkmingai, vadovaujama dr.
A. Dambriūno. Jos įvedimas į
bendruomeninius darbus irgi
rėmėsi Lietuvių charta, kur sa
koma: „Darbu, mokslu, turtu ir
pasiaukojimu lietuvis kovoja,
kad apgintų ir išlaikytų nepri
klausomą Lietuvos valstybę”.
Šis įpareigojimas „išlaikyti”
tikriausiai ir tolimesnėje ateity
je skatins būsimas LB tarybas
šios tarybos darbus pratęsti.
Nėra abejonės, kad konferen
cijos, ruošiamos kartu su Lietu
vos žmonėmis, pasitarnauja iš
eivijos lietuyiškam gyvastingu
mui, kuris taip reikalingas, be
sistengiant, kad išeivijos tau
tinė gyvybė ilgiau ištvertų.
Šiam tikslui paklusę, tikėkime,
kad LBT rinkimai bus sėkmin
gi, o naujoji JAV LB vadovybė
sėkmingai vadovaus Amerikos
lietuvių išeivijai, atstovaudama
visiems jos interesams.
Balys Raugas

Delran, NJ

NUTARIAU IR AŠ NETYLĖTI
„Tik netylėkite ir rašykite”,
skatinama „Draugo” „Laiškuo
se” š.m. vasario 1 d. numeryje.
Po ilgų svarstymų nutariau nu
stumt slogutį nuo krūtinės,
pasisakant dėl vieno pareigūno
viešų išsitarimų.
Š.m. Vasario 16-ios minėjime
Omahoje gausiai susirinkusiai
publikai Šiaulių miesto tarybos
pirmininkas A. Lankauskas
rodė skaidres apie Šiaulių
miestą. Tarp kitko jis parodė,
dar tarybiniais laikais stovėju
sius, paminklus Leninui, liau
dies „išlaisvintojui” sovietiniam
kariui ir kitiems anų laikų
„herojams”. Po kiekvieno jų
paminėjimo kalbėtojas-skaidrių
aiškintojas pabrėžė, jog tie pa
minklai jau nebestovi, bet nėra
sunaikinti. Po to dar pridėjo,
kad ateity jie gal bus panaudoti
kaip muziejiniai eksponatai ar
kokiam kitam tikslui.
Tokios p. Lankausko pastabos
man ir daugeliui kitų klausy
tojų gana nemaloniai erzino
ausis bei jausmus. Nejučiomis
peršasi mintis, ar tie dabartinės
valdžios atstovai savyje nepuo
selėja vilčių, kad kada nors tie

Virgilijus Noreika
Rūtenis

Liudas Norvaišas
Ulrichas

Vytautas Juozapaitis
Udrys

Vaclovas Momkus
Alminas

nuverstieji paminklai vėl atsi
stos ant pjedestalų? Ar anų
vietoje dabar yra pastatyta
tikrų lietuvių, mūsų pačių tau
tai nusipelniusių, asmenybių
paminklai, kalbėtojas nei
parodė, nei žodžiu neužsiminė.
Argi Šiaulių miestas neturi lėšų
jų pastatymui ar neturi noro
tokiom prašmatnybėm? Mano
nuomone, kodėl nesulydinti
tarybinių paminklų ir iš tos me
džiagos nusiliedinti savus,
lietuviškus. O tų pirmykščių
šimtais okupanto prieš žmonių
valią buvo pristatyta miestų ir
miestelių aikštėse. Kažin ar į
muziejus jie visi betilptų?
Paskaitininkai iš tenai pana
šiomis pastabomis, kaip Lan
kausko, niekuomet nesužavės
čia gyvenančių lietuvių, kurie
gerai žino, nuo ko jie pasitraukė
iš tėvynės ir kokį „išlaisvinimą”
atnešė tie tarybiniai „herojai”.
Jonas Šarka,
Omaha, NE

ką veiklą svetimuose kraštuose. tenykščia lietuvių veikla.
Be abejo, ir apie juos pačius Rašinyje buvo paminėta, kad
„Draugas” daug kartų yra ra minėjime kalbėjęs asmuo nu
šęs. Galbūt dabar atėjo laikas stebo, kad, norint gauti iš Lie
pasirūpinti, kad tas pats dien tuvos lietuvį kunigą pastora
raštis džiugintų, informuotų, ciniam darbui išeivijoje, reikia
lankytų ir kitus lietuvius dar sumokėti 10,000 dolerių ar net
daug metų. Tai padėtų atlikti jų daugiau „kyšio”. Kam tie pini
testamentu užrašytas palikimas gai turėtų būti išmokami, ne
Draugo fondui. Patarkite fondo pasakyta; manyčiau, kad išei
valdybai, kurioje yra nemažai to mokslo išlaidų padengimui.
Mums gerai žinoma, kad
žinomų ir veiklių žmonių, kad
stengtųsi kontaktuoti skaity Amerikoje mokslas yra labai
tojus — nors jie ir patys turėtų brangus. Paruošti kunigą, inži
susiprasti — ir paieškoti keletą nierių ar kitokį specialistą, kai
stambesnių palikimų Draugo nuoja kelios dešimtys tūkstan
čių dolerių.
fondui.
Manyčiau, jog lietuvių parapi
Vaclovas Gailius
Elgin,IL jos mielai paaukotų reikiamą
sumą, kad tik galėtų gauti
NE VISADA PINIGAS
lietuvį kunigą pastoraciniam
SVARBESNIS
darbui išeivijos parapijoms.
Malonu skaityti pranešimus Reikia taip pat atsiminti, kad ir
apie įvykius kituose Lietuvių Lietuvoje esančios parapijos yra
telkiniuose. Teko atkreipti dė reikalingos kunigų. Senieji ku
mesį į aprašymą apie Nepri nigai iškeliauja į amžinybę, o
klausomybės sukakties minėji paruošti naujus į jų vietas už
mą Dayton Beach, FL, telkiny trunka ilgesnį laiką.
Antanas Paužuolis
KODĖL NĖRA PALIKIMŲ? je. Minėjimas buvo įdomiai
Chicago, IL
Su dėmesiu seku Draugo fon aprašytas ir pasidžiaugta
do kelią į milijoną ir matau, kad
tuo keliu dar reikės ilgai
keliauti, kol pasieks tikslą. Ar
Mylimai Motinai
niekas nepasirūpina, kad Drau
A.tA.
go fondas gautų vieną kitą
stambesnį palikimą, kaip,
BARBARAI PAULIKIENEI
pavyzdžiui, Lietuvių fondas?
Juk yra daug vyresnio amžiaus
mirus, dukrą BIRUTĘ LINTAKIENĘ ir jos šeimą
pasiturinčių „Draugo” skaityto
nuoširdžiai užjaučiame.
jų, kurie visą amžių (bent gy
vendami Amerikoje) su juo
S. S. Džiugai
bendravo, juo pasitikėjo ir iš jo
sėmėsi informacijų apie lietuviš

PETKIĮ ŠEIMOS LAIDOTOVILĮ ĮSTAIGA

Vytautas Šimkus
Pilėnietis

Bronius Mačiukevičius
Karys

Monigirdas Motėkaitis
Chormeisteris

A.tA.
SESUO M. CHRYSANTHA
YUKNAWICZ, SSC
Mūsų mylima Seselė mirė 1994 m. kovo mėn. 30 d.,
sulaukusi 86 metų.
Į vienuolyną įstojo iš Šv. Kryžiaus parapijos, Dayton, Ohio.
Vienuolyne įžaduose išgyveno 60 metų.
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji
giminės: sesuo Agnės Reed, gyv. Vandalia, OH, brolis Frank
Yuknavvicz, gyv. Dayton, OH.
Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W.
Marąuette Rd., Chicago, pirmadienį, balandžio 4 d., 10 vai.
ryto.
Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno
koplyčioje antradienį, kovo 5 d., 9:30 vai. ryto.
Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse antradienį,
balandžio 5 d.
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už
Seselės sielą.

Šv. Kazimiero Seserys, Yuknawicz ir Reed šeimos.

Laidotuvių dir. Rudmin Funeral Home.

A.tA.
ANNA C. ANDRUŠKA
Barkeit
Gyveno Chicagoje.
Mirė 1994 m. balandžio 1 d., sulaukusi 83 metų.
Gimė Vokietijoje.
Nuliūdę liko: duktė Irene, žentas Joseph Kosikis, sūnūs:
Reinhard, marti Barbara, ir Peter Andruška; keturi anūkai,
du proanūkai; sūnėnai Hans ir Horst.
Velionė buvo žmona a.a. Peter Andruškos.
Velionė pašarvota kovo 4 d., pirmadienį,nuo 3 iki 9 v.v.
ir kovo 5 d.,antradienį nuo 2 iki 9 v.v. Blake-Lamb laidojimo
namuose, 5800 W. 63 St., Chicago.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 6 d. Po apeigų laido
jimo namuose velionė bus palaidota Tautinėse lietuvių
kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
z

deda daug pastangų, reikalui iškilus, patarnauti Jūsų šeimai. Visai
neseniai mes pastatėme naują laidotuvių jstagą Lemont, IL. Šie
didžiuliai ir gražūs namai skirti patogumui šeimų, kurios išsikėlė
j pietinius ir vakarinius priemiesčius.
Mes taip pat galime pasidžiaugti, kad priklausome „The Suburban Family Funeral Home", Cicero, IL. Ši, pagyrimus laimėjusi,
įstaiga yra puikiai įrengta, turi daug vietos automobiliams pastatyti
ir aptarnauja artimuosius vakarinius priemiesčius.
Taigi, šios yra mūsų nuoširdžios pastangos suteikti pagalbą ir
suraminimą Jūsų šeimai liūdesio valandose.
Visos šeimos, kurioms mes patarnavome Cicero ir Berwyn
miestų apylinkėse, reikalui iškilus, gali kreiptis į Petkus-Butkus
įstaigą.

PETKUS IR SŪNUS
Laidotuvių direktoriai

Nuliūdę duktė, žentas, sūnūs, marti, anūkai,
proanūkai ir sūnėnai.
Laidotuvių direkt. Blake-Lamb Funeral Home. Tel.
312-735-4242.

Aš su jumis keliauju, saulės
Pavasario gyvybės spinduliai, —
Man visas Viešpaties pasaulis,
Visi dangaus dienų keliai.
(Bern. Brazdžionis)

MIRTIES METINĖS

Mūsų šeima patarnauja Jūsų šeimai nuo 1929 m.

PETKUS LEMONT CHAPEL

PETKUS MARQUETTE CHAPEL

12401 S. ARCHER AVĖ (AT DERBY RD.)
LEMONT, IL 60439

2533 W. 71 ST.
CHICAGO, IL 60629

708-257-6667

312-476-2345

PALOS HILLS CHAPEL

CICERO CHAPEL

10201 S. ROBERTS ROAD
PALOS HILLS, IL 60464

5940 W. 35 ST.
CICERO, IL 60650

708-430-4455

708-652-1003

Nemokamas tel.
800-994-7600
LF iždininkas Saulius Čyvas (viduryje), Kostas Dočkus ir Ramunė Juodelienė
LF suvažiavime kovo 26 d. Jaunimo centre.
Nuotr J. Tamulaičio

Julius Savrimas
Jaunasis karys

Eligijus Domarkas
Režisierius

A.tA.
STASYS
ČARNECKAS
Prieš metus Viešpats ištiesė ranką ir pasikvietė mylimą
Tėvelį 1993 m. balandžio mėn. 7 d.
Po ilgos ir sunkios žemiškos kelionės jis ilsisi amžinybėje
su savo artimaisiais, palikęs mus neišdildomam ilgesy.
Šv. Mišios bus atnašaujamos ketvirtadienį, balandžio mėn.
7 d., 8:30 vai. ryto, Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
Prašau gimines, artimuosius ir pažįstamus prisiminti
velionį savo maldose.
Liūdinti duktė

DRAUGAS, antradienis, 1994 m. balandžio mėn. 5 d.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Juozo Masilionio 80-tąjį
gimtadienį (gimęs 1914 m. kovo
4 d., netoli Panevėžio, Miežiškių
parapijoje) gražiai paminėjo
„Lietuvos aidas” kovo 17 d. lai
doje. Straipsnyje, iliustruotame
J. Masilionio nuotrauka, apžvel
giama sukaktuvininko biografija, atlikti darbai, išleistos kny
gos ir nuopelnai lituanistiniam
švietimui išeivijoje. Straipsnio
autorius Kęstutis Pečkus rašo:
„J. Masilionio gyvenimą ir dar
bus ženklina didysis idealizmas,
Susitikimas su kazimierie- atėjęs iš nepriklausomos Lietu
tėmis seselėmis iš Lietuvos bus vos mokyklos, tremties vargo,
LML darbuotojai susitinka su Christian Relief Services atstovais Vašingtone kovo 17 d. Iš kairės:
balandžio 24 d., sekmadienį, 2 troškimo išsaugoti viską, kas
Birutė
Vindašienė, Lidija Ringienė, Jenifer Patterson (CRS direktorė), Aušrinė Karaitis, Addy
vai. po pietų, Šv. Kazimiero vie lietuviška ir amžina”. Juozas
Krizek, Jurgis Riškus, Rita Riškienė, Viligailė Lendraitienė, Eugene Krizek, Marytė Nemickienė,
nuolyno motiniškame name.
Masilionis yra ilgus metus dir
Petras Jokubauskas, Virginija Jokubauskienė, Jurgis Lendraitis ir Maria Utz.
Kaip jau buvo anksčiau pra bęs „Draugo” spaustuvėje,
nešta, šiuo metu vienuolyne vėliau — redakcijoje, daug
IŠVYKA
»» ŽALIŲ KORTELIŲ” LOTERIJA
vieši sės. Jonė Budrytė, gen. bendradarbiavęs spaudoje, todėl
vyresnioji vienuolyno vir nuoširdžiai sveikiname 80 metų
Visi prašymai, atsiųsti per
PAS „PELENĘ »»
United States Department of
šininkė Pažaislyje, ir sės. sukakties proga, linkėdami dar
nurodytą laiką, bus sugrupuoti
Simona Žiūraitė. Visuomenė ilgai darbuotis mylimos tėvynės State „Visa bulletin”, išleis pagal nustatytus geografinius
Išaušo tikrai gražus saulėtas
tame 1994 m. kovo 30 d.
kviečiama su jomis susipažinti - ir jos kalbos gerovei.
regionus ir loterijos būdu lai kovo 23 d. rytas. Numatyta
praneša:
ir išgirsti apie Šv. Kazimiero
Kad yra patvirtinta Imigra mingieji bus ištraukti. Kiek ' iškyla į Rosemont Horison
LKVS Ramovės Čikagos
vienuolyno Lietuvoje atsikū
cijos į Ameriką vizų DV-1 lo vienas atsiųstas prašymas turi pamatyti pasaką „Pelenę” (Cinrimo darbus, džiaugsmus bei skyriaus narių susirinkimas
derella). Punktualiai 9 vai. r.
vienodą galimybę laimėti.
bus balandžio 10 d., sekmadienį, terijos programa. Pagal šią
rūpesčius.
lipame į autobusą ir leidžiamės
Prašymai
siunčiami
paprastu
12 vai. d. Jaunimo centre. programą kasmet, pradedant arba oro paštu iš Amerikos ar į pasakų pasaulį.
Gražina Dargužienė iš Bur Kviečiame visus skyriaus na 1995 fiskaliniais metais (kurie
Visi turbūt esame skaitę
bank IL, Velykų proga Lietuvos rius susirinkime dalyvauti.
prasideda 1994 m. spalio 1 d. ir loterijoje galinčių dalyvauti
kraštų.
Kitokiu
būdu
atsiųsti
pasaką
„Pelenę”. Bet skaityti ir
vaikams
ir
našlaičiams
baigiasi 1995 m. rugsėjo 30 d.)
prašymai,
pvz.
registruotu
pačią
pasaką
pamatyti ant ledo
„Saulutės
”
,
Lietuvos
naš

padovanojo kelis šimtus labai
bus išdalinta 55,000 vizų — ar
yra
didelis
skirtumas.
Kažin
paštu,
faksu
ir
kt.
nebus
priim

laičių
globos
būrelio
narės
gražių
kimštų
žvėrelių.
ba „žalių kortelių”. Kraštus,
kas
yra
pasakęs:
„Jeigu
šokis
ti
—
jie
bus
išmesti.
Dovanas Jūratė Budrienė, rinksis Pasaulio lietuvių centre kurie toje loterijoje gali daly
yra
angelų
pasivaikščiojimas,
Prašymai,
gauti
prieš
ir
po
„Lietuvos Vaikų vilties” komi Lemonte pakuoti surinktus vauti, ir kiek tiems kraštams
teto reikalų vedėja, šią savaitę daiktus Lietuvos vaikams. bus vizų duodama laimėti nu nustatyto laiko, nebus priimti, tai čiuožimas turėtų būti angelų
nuveš į Lietuvą. Pusė tų kimš- Pakavimas bus ketvirtadienį, stato Imigracijos ir natūrali jie bus išmesti. Viename voke šokis”. Salėje kėdės pilnos žiū
galima siųsti tik vieną prašymą. rovų. Vidury salės ledas, kai
tinukų bus padovanota vaikams /balandžio 14 d., 7:30 v.v., zacijos departamentas.
— invalidams po operacijų San įėjimas į rūsio sandėlį per apa
Šios vizos loterijos DV-1 Labai svarbu voko dydis, nes kur dar vanduo blizguriuoja, bet
tinį
šoninį
įėjimą,
šalia
įėjimo
į
tariškių ligoninėje, o kita pusė
programai vykdyti, visas vokai automatiškai mašinų tuoj ir jis pavirsta ledu.
Rūmų princas, kaip besisteng
butus.
Norintys
padėti
pakuoti,
bus perduota
„Lietuvos
pasaulis yra padalintas į šešias grupuojami.
tų,
nesuranda savo tikrosios, iš
prašomi
atsivežti
bent
4
Kokią informaciją reikia
Našlaičių globos” komiteto
geografines sritis ir jom paskirs
svajotos
meilės, tad puola į
didesnes
dėžes,
stiprių,
didelių
pateikti registracijos pra
pirm. Gražinai Landsbergienei,
tyti vizų skaičiai:
neviltį
ir
susitaiko su mintim;
plastmasinių
maišų,
„per

kad jie būtų išdalinti šelpia
1. Afrika — 20,200 vizų — visi šyme.
vesti,
kuri
jam likimo skirta.
manent
marker
”
,
„clear
plastic
Už dalyvavimą loterijoje nėra
miems našlaičiams. „Lietuvos
kraštai;
Toj
pačioj
karalystėj gyvena
packaging
tapė
”
ir
žirkles.
našlaičių globos” ir „Lietuvos
2. Azija — 6,837 vizų — visi jokio mokesčio. Taip pat nėra
Pelenė,
kuri,
didelės įtampos ir
Nemažai
rūbų
surinkta
per
Vaikų vilties” komitetai
kraštai, išskyrus Kiniją, Tai- jokios formalios formos, tačiau
sunkaus
darbo
slegiama, svajo
Lemonto
mokyklų
ir
St.
Charles
Lietuvos vaikų vardu gerajai
wan, Indiją, Filipinus, Vietna dalyvaujantis loterijoje turi
ja
palikti
savo
piktą pamotę ir
miestelio
St.
Patrick
’
s
parapijos
suteikti šias asmenines žinias
poniai Gražinai dėkoja.
mą ir Pietų Korėją;
1
išlepintas
seseris.
Vienintelė jos
vajus, bet būtų gerai gauti dau
3. Europa — 24,549 vizų — visi ant lapo popieriaus, rašant
A.a. Sės. M. Chrysantha
giau multivitaminų. Dėl kraštai, išskyrus Didžiąją Bri mašinėle arba rašytom aiškiom pramoga ir nusiraminimas —
tai visada linksmas ir nuoširdus
Yuknawicz, SSC (86 metų informacijos skambinti Indrei taniją ir jai priklausančias kolo raidėm;
draugas Button ir tėvas, kuris
amžiaus) mirė Illinois Masonic Tijūnėlienei 708-537-7949.
nijas — kraštus.
a. Pavardė, pirmas vardas, stengiasi apginti savo dukrelę
ligoninėje kovo 30 d., 11:30 vai.
4. Šiaurės Amerika — 8 vizos
Tarptautinė numizmatikos
po pietų. Į Šv. Kazimiero vie mugė-paroda vyks Čikagoje, — Bahamos tik vienas kraštas, antras vardas (pavardę reikia nuo piktos pamotės ir išlepintų
seserų. Rūmų vyriausias princo
nuolyną įstojo 1931 metais iš Sheraton Chicago Hotel & kuris gali loterijoje dalyvauti. pabraukti).
b. Data ir gimimo vieta, patarėjas, negalėdamas pra
Šv. Kryžiaus parapijos, Dayton, Towers (301 E. North Water Kanada negali;
gimimo data: diena, mėnuo,
OH. Įžaduose išgyveno 60 metų. St.), Čikagos vidurmiestyje,
5. Oceania; 817 vizų — visi metai. Gimimo vieta: miestas, linksminti savo valdovo,
sugalvoja suruošti rūmuose puo
Išskyrus paskutinius šešerius balandžio 14-16 d. Visuomenei kraštai;
(kaimas, apskritis) provincija, tą, sukviesdamas visus krašto
metus, seselė m. Chrysantha mugė atidaryta kasdien tarp 10
6. Pietų, Vidurinė Amerika ir kraštas.
gyventojus. Ruošiasi visi
mokytojavo vidutiniuose sky vai. r. ir 6 vai. vak. (balandžio Caribų kraštai: 2,589 vizos.
c. Vardai, gimimo data ir neišskyrus nei pramuštgalvių
riuose. Sveikatai pairus, ji at 16 d. — iki 4 vai. p.p.). Paroda
Visi
kraštai,
išskyrus
vyko į Šv. Kazimiero motiniš ruošiama 75-tosioms Chicago Meksiką, Jamaicą, EI Salvador vieta prašančio žmonos/vyro, seserų, tik viena pelenė lieka
vaikų iki 21 metų amžiaus. namuose liūdėti. Kai visas
kąjį namą Čikagoje 1987 Coin Club veiklos metinėms ir Dominiką Respubliką.
Žmona/vyras
ir vaikai automa
metais.
Kaip ir kada reikia regis tiškai gauna žalias korteles, jei kraštas linksminasi Karaliaus
paminėti. Joje dalyvaus pre
rūmuose, prie pelenės staiga
Partizanų gyvenimas vaiz kiautojai iš Austrijos, Kanados, truotis dalyvauti DV-1 vizų vienas jų laimi. Tėvai, vaikams atsiranda „geroji laumė”.
laimėjus, tos privilegijos neturi. Paverčia rožes šokėjomis, o
dajuostėje! Ją rodys Povilas Anglijos, Vokietijos, Ispanijos, loterijoje.
Prašymų
siuntimo
laikas
Šveicarijos
ir
JAV
su
milijonų
d. Prašančio adresas. Adresas pelytę vežiku, ir Pelenė
Juodvalius balandžio 8 d. vaka
ronėje, kurią ruošia Lietuvių dolerių vertės monetomis ir 1995 fiskalinių metų DV-1 vizos turi būti aiškus ir tikslus, nes sidabrinėse rogėse su savo paly
moterų klubų federacija Jau popieriniais pinigais — seno loterijoje dalyvauti prasideda; laimėjus, tas adresas bus nau da atvyksta į puotą. Kas toliau
viškais bei šių laikų. Bus taip 12:01 dieną (Eastern time) dojamas pranešti apie laimėjimo
nimo centre.
atsitinka, tai jau tikra pasaka...
pat varžytinės, paskaitos, kiti trečiadienį, 1994 m. birželio 1 ir rezultatą.
Rūbus suprojektavo Desmond
x A.a. Eugenia Firantas įvairumai numizmatikos entu baigiasi vidurnaktį ketvirta
Iškilus klausimams arba Heeley. Rūbai ne tik gražūs, bet
mirė balandžio 4 d. savo namuo ziastams ir šiaip besidominčiai dienį, 1994 m. birželio 30 dieną. reikiant pagalbos, pildant
Prašymai turi būti mašinėle prašymą, prašome kreiptis į juose galima ir laisvai judėti. O
se, Oakvvood Hills, IL. Laido publikai.
arba ranka aiškiai parašyti ir JAV LB Socialinių reikalų raš
tuvių šv. Mišios bus atna
State, Bureau of Consular Af
x Parduodame bilietus ke pasiųsti paštu į kiekvienam
šaujamos balandžio 6 d. 10 vai.
tinę.
fairs,
„Visa Bulletin”, March
ryto St. Peter & Paul bažnyčioje, lionėms į Lietuvą ir į visus pa regionui nustatytą adresą.
30,
1994.
Medžiaga paimta ir versta iš
Europos kraštai, įskaitant ir
Cary IL. Velionė pašarvota saulio kraštus geriausiomis kai
Birutė Jasaitienė
United
States Department of
balandžio 5 d. 3:30 v. p.p. - 9 v.v. nomis. Skambinti: T. Les- Lietuvos gyventojus, turi siųs
Querhammer laidotuvių na niauskienei, TravelCentre, ti prašymus šiuo adresu: DV-1
Program, National Visa
muose, 500 W. Terracotta Ltd., tel. 708-526-0773.
(sk)
Center, Portsmouth, NH 00212.
Avė., Crystal Lake, IL 60014.
x TALPINTUVAI PER
(sk)
Nustatytas voko dydis yra: il
TRANSPAK siunčiami kas sa gis nuo 6 iki 10 colių, arba 15
x Pamaldos — šv. Mišios vaitę. Skubius siuntinius siun
iki 25 cm, voko plotis 31 te iki
prisikėlusio Išganytojo garbei čiame AIR CARGO. Pinigai
41te colių, arba 9 cm iki 11 cm.
balandžio 9 d., šeštadienį, 6 pervedami doleriais. TRANSMašinėle arba rašytom romė
v.v. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. PAK, 2638 W. 69 St, Chicago,
nų raidėm, viršutiniame kairia
Kviečia Židinys.
IL 60629, tel. 312-436-7772.
me voko kampe reikia užrašyti
(sk)
(sk) krašto pavadinimą, iš kurio
asmuo loterijoje dalyvaujantis
yra kilęs. Po krašto pavadinimo
asmens vardas ir adresas, tas
Auka steigiamam „Draugo” paramos fondui—
pats, kuris yra parašytas
prašyme. Viduryje voko adre
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.
sas, kur prašymas turi būti
Čekius rašyti:
siunčiamas. Jeigu šie reikala
vimai nebus išpildomi, pra
šymas bus išmestas.
Tik vieną prašymą vienas Antanina Repšienė (kairėje), Čikagos ALTo skyriaus pirmininkė ir sės.
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629
Margaret Zalot, SSC, Marijos aukštesniosios mokyklos prezidentė, diskutuoja
asmuo gali siųsti per metus.
galimybę įkurti stipendiją naujai iš Lietuvos atvykstančioms moksleivėms.
Jeigu bus pasiųsta daugiau Dalis stipendijos jau paskirta ALTo Čikagos skyriaus dėka. Mergaitės iš
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio.
nei vienas prašymas, visi bus Lietuvos jau lankančios Marijos aukšt. mokyklą, ir ateityje į ją įstojančios,
išmesti.
galės paduoti prašymus stipendijai gauti.
Ateinantį sekmadienį, ba
landžio 10 d., po 8, 9:15 ir 10:30
vai. Mišių Svč. M. Marijos
Gimimo bažnyčioje, parapijos
salėje ruošiami lietuviškų blynų
pusryčiai. Tai paskutiniai pus
ryčiai prieš vasaros atostogas —
kiti numatomi tik ateinantį
rudenį. Kviečiami visi parapįjiečiai, buvusieji parapijiečiai ir
lietuviškoji visuomenė skaniai
pasivaišinti, o pusryčių pelnas
skiriamas parapijai paremti.

DRAUGAS FOUNDATION

kas apsakys visą įscenizavimą;
ir sniegas sninga, ir vėjas pučia,
ir žvaigždės mirga ir t.t. Lyg
retu grožiu apsvaigę, kylame ir
einame savo autobuso link.
Susėdus vadovė E. Sirutienė
kelis kartus suskaičiavo, ar ko
nepaliko. Įsitikinus, kad esame
visi, pradėjome važiuoti namu
čio, „Seklyčios” link — į savo
karalystę. „Seklyčioje” mūsų
laukė paruošti stalai pietums.
Kiek apraminę alkį, dalinomės
patirtais dienos įspūdžiais.
Buvome dėkingi E. Sirutienei
užjos pastangas, didelį triūsą ir
sugebėjimą praskaidrinti mūsų
dienas. Girdėjome nuomonių,
kad ji yra tikrai Dievo siųsta
mums vyresniesiems. Retas
asmuo sugebėtų metų metais
kiekvieną trečiadienį suor
ganizuoti popietes vis su naujom
programom.
Gardžiai papietavę ir pasidali
nus įspūdžiais, vėl prabilo E.
Sirutienė, pažadėdama vasaros
metu mus išvežti už „Seklyčios”
ir Čikagos ribų. Mes jai už tai
padėkodami nuoširdžiai paplo
jome.
O. Lukienė
SUVALKIEČIŲ
DRAUGIJOS VEIKLA

Suvalkiečių draugija įsteigta
dar prieš II pasaulinį karą. Per
tą laiką nemažai upėje prabėgo
vandens. Daug narių iškeliavo
į Amžinybę, kiti sulėtino savo
žingsnelius senatvės pakalnėn.
Pirmiau draugija turėjo mišrų
chorą su 50 choristų ir šį
kultūrinį darbą atliko su
pasisekimu. II pasaulinio karo
metu nebuvo jokio jaunųjų
choro, tad šis mūsų buvo žy
miausias ir plačiai reiškėsi
Čikagoje bei plačioje apylinkėje.
Choras dainavo, o draugija tur
tėjo narių skaičiumi ir pinigais,
ir, taip darniai vieningai
veikdami, pasitarnavome savo
tėvynės garbei, jos atvadavimui.
Pradėti 56-sius veiklos metus
šių metų kovo 25 dieną Z. Ko
jak salėje 1 vai. p.p. susirinkimą
atidarė draugijos pirm. Alex Navardauskas, sveikindamas gau
siai susirinkusius dalyvius.
Minutės susikaupimu pagerbti
mirusieji nariai, jų tarpe Anna
Cundux, mirusi 1994 m. kovo 13
d. Protokolą perskaitė sekr. Victor Utara. Protokolas buvo vien
balsiai priimtas. Į draugiją įsto
jo du nauji nariai: Vincas
Zinkus ir Genė Kuzmienė.
Linkime sėkmingos veiklos.
Sergantiems nariams: Petrui
Benešiui, Elenai Kundrotienei,
Carrie Navardauskas ir
parengimų vadovei Reginai
Petrauskienei linkime greitos
stiprios sveikatos.
Savo gimtą žodį paremti pa
siūlyta ir vienbalsiai be disku
sijų paskirta 200 dol. nario
mokestis į Draugo fondą.
Gegužinė bus birželio 5 d.
Šaulių namuose. Planuokime
dalyvauti ir tą vienintelį mūsų
renginį paremti.
Taip viską benagrinėjant,
dienotvarkei išsibaigus, šis susi
rinkimas baigtas pasivaišinimu. Vaišes gerai paruošė
parengimų pavaduotoja Anelė
Ramanauskienė. Ačiū.
Pasimatysime vasaros rengi
niuose. Ateinantis susirinkimas
bus gegužės 27 dieną.
— A —

IŠ ARTI IR TOLI
„Dainos” choras dešimt
mečio sukaktuvių koncertą ren
gia balandžio 8 d., 2 vai. po pietų
St. Paul of the Cross parapijos
salėje, N. Palm Beach, FL. Cho
rui vadovauja I. Manomaitienė,
akompanuoja muz. L. Stukas.
Balandžio 11 d. 5:30 vai. p.p.
choras dainuos Vero Beach
Community centre. Šį koncertą
ruošia „International Club”
kartu su „Lithuanian Heritage
Society”.

FLORIDA,

ST. PETERSBURG
1991-1994 m. LB Floridos apy
gardos valdybą sudaro: pirmi
ninkė — Janina Gerdvilienė,
sekretorius — Stasys Kasias,
iždininkė — ne L. Kaunienė,
kaip buvo po LB FL apygardos
valdybos nuotrauka pažymėta,
bet Loreta Kynienė, religiniams
reikalams — dr. Matas Čyvas,
visuomeniniams — Juozas Taoras, vicepirm. Linda Jurgėlaitė,
kuri po dvejų metų, dėl susi
dariusių, su darbu surištų,
aplinkybių iš valdybos pasi
traukė. Nauja valdyba bus
renkama balandžio 23 d. LB
Floridos apygardos suvažiavime
Quality Resort, Singer Isiand.
Nominacijos komisijos pirmi
ninkas — Pranas Stanelis.
KANDIDATAI J JAV LB
TARYBĄ

Bostono apygardoje į JAV LB
tarybą kandidatuoja šie asme
nys:
Čepas Gintaras — nekilno
jamo turto įvertintojas;
Kairienė Aldona — soc. apsau
gos tarnautoja;
Kalvaitytė Rūta — PLJS
valdybos narė;
Kupčinskas B. Aidas — įmo
nės vadovas;
Sužiedėlis Vytautas — elekt
ros inž.
Šie rinkimai yra labai svar
būs, todėl kviečiame visus lietu
vius gausiai dalyvauti balsavi
me, kuris bus balandžio 30 d. ir
gegužės 1, 7 ir 8 d.

Albinas Karnius, Michianos LB apy
linkės pirm.

NAŠLAIČIŲ DIENA
MICHIANOJE
Balandžio 14 d., ketvirtadienį,
bus vykdoma vaikų drabužių,
batų ir kitokių reikmenų
rinkliava Lopšelio namams
Kaune, Lietuvoje. Ir šiais
metais rinkliavai naudosimės
Michiana Shores Savanorių
ugniagesių patalpomis, esančio
mis 505 S. EI Portal Drive, Mi
chiana Shores, Indiana. Patal
pas Michiana Shores ugnia
gesiai Našlaičių dienai — Orphan Day — duoda nemokamai.
Našlaičių Globos komitetas
turi žinių, kad ir šiais metais
daug ponių jau siuva, mezga ir
ruošia drabužėlius siuntai.
Patyrėme, kad didelė Lopšelio
rėmėja dr. M. Holecek jau yra
pasiuvusi per 100 įvairaus dy
džio aprangos vaikučiams. Ste
bimės ir džiaugiamės jos energi
ja ir pasiaukojimu mūsų globo
tiniams.
„Našlaičių dieną”, balandžio
14, prašome pristatyti daiktus
į ugniagesių namus nuo 10 vai.
ryto iki 3 vai. p.p. (Indianos
laiku). Komisija juos surūšiuos
ir supakuos, nes tą pačią popietę
atvyks Atlanta IE Co. sunk
vežimis ir paims viską persiun
timui į Lietuvą.
Atsilankę su daiktinėmis ar
piniginėmis aukomis būsite
pavaišinti kavute ir saldu
mynais. Laukiame visų!

Stasys Narkus — veiklusis
Arizonos LB apylinkės pirmi
ninkas vadovauja vienintelei
Arizonos LB apylinkei, kuri ap
jungia visus Arizonoje gyve
nančius lietuvius. LB krašto
valdybos skelbime vasario 9 d.
„Drauge” per klaidą buvo pa
skelbta, kad toje valstijoje yra
dvi apylinkės.

