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Lietuvos prezidento vizitas —
moralinė parama Gruzijai
Vilnius, balandžio 12 d. (Elta)
— Vėlų ketvirtadienio vakarą į
Gruzijos sostinę Tbilisi ofi
cialaus vizito atvyko Lietuvos
prezidento Algirdo Brazausko
vadovaujama delegacija. Penk
tadieni Lietuvos prezidentas ir
Gruzijos prezidentas Eduard Še
vardnadzė pasirašė deklaraciją,
kurioje rašoma, kad Lietuva ir
Gruzija plėtos tarpusavio santy
kius, besivadovaudamos valsty
bių suverenumo ir nepriklauso
mybės, teritorinio neliečia
mumo bei kitais Jungtinėse
Tautose įtvirtintais principais.
Gruzijoje, kaip žinoma, labai
sudėtinga politinė situacija.
Š a l i e s sostinėje saugumas
negarantuotas iš esmės niekam.
Miestas dažnai lieka be šviesos,
vandens. Būta pasikėsinimų ir
į šalies prezidento gyvybę, te
roristinių aktų prieš vyriausy
bės ir parlamento narius. Kiek
vienas valstybės vadovo žings
nis laikomas paslaptyje. Tačiau
ketvirtadienio vakarą Tbilisyje
nusileidusį Lietuvos prezidento
lėktuvą pasitiko Gruzijos prezi
dentas Eduard Ševardnadzė.
Tai buvo netikėta net daug ką
žinantiems vietos žurnalistams.
Dar aerodrome Ševardnadzė
sakė Eltos korespondentui, kad
labai džiaugiasi šiuo preziden
to A. Brazausko vizitu. „Tai
yra", jo žodžiais, „ir moralinė

L. Linkevičius atsiima
narystę LDDP

parama man. Lietuvos vardas
žinomas daugeliui Gruzijos pi
liečių, o jis pastaruoju metu sie
jamas su A. Brazausku"
Penktadienio rytą A. Brazaus
kas ir E. Ševardnadzė kalbėjosi
dviese. Bėjau minėtos deklara
cijos, pasirašyti ir kiti doku
mentai — susitarimai dėl bend
radarbiavimo.
Dviejų prezidentų spaudos
konferencijoje Algirdas Bra
zauskas, atsakydamas į žur
nalistų klausimus dėl Rusijos
tam tikrų politinių jėgų siekimo
sukurti naują Sovietų Sąjungą,
pabrėžė, kad Lietuvai Rusijos
Dūmos nutarimai yra niekiniai.
Eduard Ševardnadzė, kalbė
damas apie stojimo į NATO per
spektyvas, pripažino, kad ši
organizacija yra taikos ir
saugumo garantas ir kad jis
asmeniškai remias Lietuvos
tikslą tapti jos nare. Tačiau, E.
Ševardnadzės nuomone, šio pro
ceso nereikia primygtinai spar
tinti, nes tai sukelia Rusijos
jėgų reakciją.
E. Ševardnadzė taip pat pa
brėžė, kad Gruzija yra Nepri
klausomų Valstybių Sandrau
gos narė, šiai sąjungai turi
kai kurių įsipareigojimų, tarp jų
ir kolektyvinio saugumo srity
je, tačiau Gruzija yra ir liks
suvereni valstybė.

Bulgarija r ežada stoti į
naują Sovi etų Sąjungą
Vilnius, balandžio 11d. (Elta) TA (Centrinės Europos Laisvos
— Kaip pranešė Eltos korespon Prekybos Asociacijoje), „todėl
dentas iš Sofijos, tęsdamas esame suinteresuoti dvišalėmis
dviejų dienų vizitą Bulgarijoje, laisvos prekybos sutartimis su
Lietuvos prezidentas Algirdas CEFTA šalimis", kalbėjo A.
Brazauskas ketvirtadienį susi Brazauskas.
tiko su Bulgarijos parlamento
Po apsilankymo Bulgarijos
pirmininku Blagovest Sengov, parlamente Lietuvos ir Bulgari
po to pasakė kalbą Bulgarijos jos prezidentai surengė spaudos
parlamento posėdyje.
konferenciją. Atsakydamas į
„Ir jūsų, ir mūsų šalis", žurnalistų klausimą dėl Lietu
pabrėžė savo kalboje A. Bra vos pozicijos NATO klausimu,
zauskas, „turi daug problemų, A. Brazauskas pabrėžė, kad
pereinant į rinkos ekonomiką; Lietuva yra tvirtai pasiryžusi
abi šalys yra panašios savo tapti NATO nare. Lietuvoje,
nelengva geopolitine padėtimi. sakė jis, šiuo klausimu prak
Matyt, todėl ir užsienio po tiškai yra pasiektas visų poli
litikos tikslai daugeliu atvejų tinių partijų pritarimas.
yra panašūs arba visiškai su
Bulgarijos prezidentas Želiu
tampa". Iš skaudžių istorijos Želev spaudos konferencijoje
pamokų supratome, kad tik pri paneigė Bulgarijos ir kitų šalių
klausymas Vakarų politinėms, spaudoje pasirodžiusius prane
gynybinėms ir ekonominėms in šimus, esą Bulgarija gali tapti
stitucijoms gali užtikrinti atkuriamosios Sovietų Sąjungos
ilgalaikę, stabilią ir palankią nare. Jis patikino, kad Bul
aplinką Lietuvos raidai ir atei garija nenori būti jokios bu
ties gerovei. Lietuva, kaip ir vusios ar būsimos sąjungos
Bulgarija, siekia narystės CEF- nare. Ji yra ir bus savaran
kiška, nepriklausoma ir suve
reni valstybė.
Kauno
Prieš išskrisdami į Gruziją, A.
hidroelektrinėje
Brazauskas ir jo vadovaujama
keletą valandų pra
atidaryta vidurinė delegacija
leido kurortiniame Varna mies
pralaida
te, kuris turi glaudžių sąsajų su
K a u n a s , balandžio 12 d. Lietuva: praėjusio amžiaus gale
(AGEP) — Penktadienio rytą čia gyveno ir gydytoju dirbo
Kauno hidroelektrinėje atida Jonas Basanavičius. Varnoje
ryta vidurinė pralaida iš trijų yra jo vardu pavadinta gatvė.
esamų. Pasak Kauno hidroelek
trinės direktoriaus Juozo BartBaltijos šalių
lingo, atidarius pralaidą, norima
Kauno mariose išlaikyti žemą ekonomijos leidinys
vandens lygį. Hidrometeorologų
Vilnius, balandžio 11d. (Elta)
ir mūsų atlikti tyrimai rodo, jog — Lietuvos Ekonomikos minis
potvynio grėsmės nėra, nors terijos sekretorius Gediminas
vandens lygis krantinėje ir šalia Miškinis, šiuo metu pirminin
esančiuose kolektyviniuose so kaujantis Baltijos Ministrų
duose gali pakilti", sakė jis.
Tarybos Ekonomikos komitetui,
J. B a r t l i n g a s teigė, jog ketvirtadienį susitiko su Bal
reikalui esant, bus atidaryta ir tijos Ministrų Tarybos Ekono
antroji pralaida. B Nemuno kas mikos komiteto vyresniaisiais
sekundę atiteka per 1,000 kubi pareigūnais. Nutarta prie Eko
nių metrų per sekundę. Pasku nomikos komiteto įsteigti koky
tinį karta pralaida atidaryta bės ir statistikos pakomitečius,
buvo 1994 metais.
kurie padėtų koordinuoti Bal-

Prie Vidau*, reikalų ministerijos durų prvsiifeni. Ugirida Brazauską pasitiko naujasis vidaus
reikalų ministras Virgilijus Bulovas. Balandžio 1 d. Vidaus reikalų ministerijoje pristatydamas
naująjį, 56 metų ministrą, prezidentas daugiau dėrr.esio skyrė šios ministerijos kritikai, nei pagy
rimams. Savo kalboje jis pažymėjo, jog tai, kad naujasis ministras prieš šį paskyrimą nebuvo
dirbės su teisėsaugos institucijomis, visai nekenkia teisėsaugos būklei. Naujasis ministras
svarbiausiais uždaviniais nurodė valstybes sien •» apsauga, nelegalią migraciją, organizuotą
nusikalstamumą, perpildytus kalėjimus, pavojų, kar, Lietuva gali tapti narkotiku tranzito šalimi.
Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos rytas"

Lietuvos valdžios ir žydų
bendruomenės atstovai
aptarė turto grąžinimo
reikalus
V i l n i u s , balandžio 12 d.
(AGEP) — Lietuvos valdžios ir
žydų bendruomenės atstovai
aptarė žydų turto grąžinimo ir
jų istorijos dėstymo problemas.
Valstybinė darbo grupė lietuvių
ir žydų istorinėms ir dabarties
problemoms nagrinėti penkta
dienį posėdžiavo drauge su Lie
tuvos Žydų Bendruomenės val
dyba. Posėdyje, Lietuvos Žydų
Bendruomenės (LŽB) valdybos
siūlymu, daugiausia buvo
svarstomas visuomeninio žydų
turto restitucijos klausimas,
BNS korespondentui pranešė
Lietuvos prezidento patarėjas
Rimgaudas Geleževičius.

tinas religinių bendrijų turtui.
Remiantis minėtu įstatymu,
žydų religinėm* bendruome
nėms yra sugrąžinta 18 sinago
gų ir maldos namų įvairiose
Lietuvos vietovėse. Tačiau
įtakingos tarptautinės žydų or
ganizacijos spaudžia Lietuvą ir
kitas Vidurio Europos šalis
grąžinti žydams visą turtą, kon
fiskuotą nacių okupacinės val
džios per Antrąjį Pasaulinį ka
rą ir vėliau perimtą buvusios
komunistinės administracijos.
Posėdyje taip pat buvo kal
bama apie Lietuvos žydų isto
rijos, holokausto, kultūrinio
palikimo dėstymą šalies mokyk
lose. Lietuvos Žydų bendruo
menės nuomone, tai daroma ne
blogai, tačiau ji siūlė išleisti
atskirą Lietuvos žydų istoriją
dėstymui mokyklose.

LŽB pirmininkas Simonas
Alperavičius susitikime sakė.
jog bendruomenę ne visiškai
tenkina Lietuvos įstatymų nor
mos, suteikiančios galimybę at
gauti tik religinių bendrijų
Per diskusijas vis dėlto prieita
turtą, todėl neleidžiančios
išvados,
jog geriau būtų paruoš
susigrąžinti kitokio visuome
ti
visų
Lietuvos
tautinių ma
ninio turto. Bendruomenės ats
žumų
istorijos
apybraižų
knygą,
tovų teigimu, žydų visuomeni
skirta
vidurinėms
mokykloms.
niam turtui sunku pritaikyti
„religinių bendrijų turto"
sąvoką, nes daugelis prieškario
Konservatorių
žydų organizacijų buvo drauge
konferencija Vilniuje
ir religinės, ir pasaulietinės.
Lietuvos Žydų Bendruomenė
Vilnius, balandžio 10 d. (Elta)
pageidavo, kad būtų tiksliau — Balandžio 13-14 dienomis Vil
išaiškinta įstatyminė norma, niuje, „Karolinos" viešbučio
nusakanti koks turtas yra pri konferencijų salėje vyks Šiaurės
skirtinas religiniam.
ir Baltijos šalia konservatorių
Posėdyje sutarta, kad Lie konferencija. Jos iniciatorė —
tuvos Žydų Bendruomenė pa Švedijos Moderatų partija, pra
teiks Darbo grupei sąrašą nešė Tėvynės Sąjungos (Lietu
pastatų, kuriuos ji norėtų vos Konservatorių) spaudos tar
susigrąžinti pagal 1990 m. nyba.
vasario 14 d. įstatymą „Dėl
Konferencijoje dalyvaus atsto
maldos namų bei kitų pastatų vai iš Šiaurės šalių — Norvegi
grąžinimo religinėms bendruo jos, Danijos, Suomijos. Islandi
menėms", kuris taps tolesnių jos, Švedijos — ir iš visų trijų
svarstymų objektu. Taip pat bus Baltijos valstybių konservatorių
prašoma Aukščiausiojo Teismo partijų.
senato išaiškinti įstatymą, tiks
Konferencijos tikslas — siekti
liau apibrėžiant, koks išlikęs
kuo glaudesnio Šiaurės ir Bal
nekilnojamas turtas yra priskirtijos šalių konservatorių bend
radarbiavimo. Bus skaitomi
tijos šalių veiklą šioje srityje.
pranešimai apie Šiaurės ir Bal
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
tijos Tarybų veiklą, Europos Są
atstovai taip pat nutarė leisti
jungos plėtimąsi, saugumo prob
periodinį leidinį Baltijos vals
lemas Baltijos regione ir kiti.
tybių ekonomikos plėtros klau
Tėvynės Sąjungai (Lietuvos
simais. Rudenį Taline ketinama
Konservatoriams)
atstovaus aš
surengti konferenciją „Perei
tuoni
nariai,
tarp
jų
— partijos
namasis laikotarpis Baltijos ša
vadovas
Vytautas
Landsbergis.
lyse".

Pasaulio Bankas
prižiūrės, kad pinigai
patektų ūkininkams
Vilnius, balandžio 12 d. (Elta)
— „Pasaulio Banko 30 milijonų
JAV dolerių skiriama paskola
paremti privatų Lietuvos žemės
ūkio sektorių bus atidaryta kai
tik šią sutartį ratifikuos Lie
tuvos Seimas", — pareiškė Pa
saulio Banko atstovė Hoonae
Kim, penktadienį Lietuvos Žemės
ūkio ministerijoje įvykusio pro
jekto pristatymo metu.
Pinigai, sakė ji, turėtų būti
skiriami ūkininkams, žemės
ūkio produkcijos perdirbėjamas,
žemės ūkio patarnavimų įmo
nėms, kuriose privatus kapita
las sudaro 51% viso turto.
Šią Pasaulio Banko paskolą
teks grąžinti per 20 metų, mo
kant 7,5% palūkanas. Pasaulio
Bankas rengiasi griežtai kon
troliuoti, kaip bus panaudojami
pinigai — Lietuvoje bus įsteigta
atskira šios finansavimo prog
ramos tarnyba.

V i l n i u s , balandžio 15 d.
(AGEP) — Seimo pirmininkas,
laikinasis LDDP vadovas Čes
lovas Juršėnas tikisi, jog krašto
apsaugos ministras Linas Lin
kevičius atsiims savo pareiš
kimą, jog išstoja iš LDDP, ta
čiau pats ministras tokia gali
mybę atmeta. Pirmadienį L.
Linkevičius pasakė, kad spren
dimas pasitraukti iš valdančio
sios partijos brendo jau seniai.
„Ši partija neperspektyvi, nes
vyraujančios jėgos LDDP valdy
mo struktūroje neleidžia
manyti, jos partija gali būti pa
traukli rinkėjams", sakė minist
ras stočiai „Radiocentras".
Kalbėdamas apie vyraujančias
jėgas partijos viršūnėse, minist
ras neturėjo galvoje Č. Juršėno,
kadangi šis politikas, Linkevi
čiaus vertinimu, yra pakan
kamai sąžiningas ir „nedaran
tis gėdos", kaip LDDP vadas.
Sausio mėnesį rašydamas at
sistatydinimo iš ministro parei
gų pareiškimą, krašto apsaugos
ministerijos vadovas manė, kad
tuomet dar yra galimybių
pakeisti ką nors LDDP viduje,
tačiau dabar tokios „iliuzijos
galutinai išblėso". Sausio-vasa
rio mėnesiais kilusią krizę
partijoje ir vyriausybėje įveikė
tik kai kurie LDDP nariai bei
pats prezidentas Algirdas Bra
zauskas, tačiau daugelis nesu

Tautininkai siūlo plėsti
Lietuvos ekonomiją į
Karaliaučiaus kraštą
V i l n i u s , balandžio 11 d.
'AGEP) — Lietuvių Tautininkų
Sąjungos pirmininkas Riman
tas Smetona siūlo „kuo gilesnį
ekonominį Lietuvos plėtimąsi į
Karaliaučiaus kraštą, kurio rin
koje mūsų prekės yra pageidau
jamos". Jis apgailestavo, kad
„Lietuvos ekonominiai ir kultū
riniai interesai šiame krašte
nereiškiami ir tinkamai neįgy
vendinami".
Ketvirtadienį spaudos konfe
rencijoje tautininkų vadas
ragino tenkinti ne tik šio krašto

Vilniuje vyks derybos dėl
paskolų greitkelių statybos
projektams
V i l n i u s , balandžio 9 d.
(AGEP) - Trečiadienį Lietuvos
automobilių kelių direkcijoje
darbą pradeda Pasaulio Banko
misija. Tai bus baigiamosios
Lietuvos ir Pasaulio Banko de
rybos dėl lengvatinių paskolų
suteikimo greitkelių statybos
projektams „Via Baltica" ir
„Greitkelis". Kitą savaitę jos
bus pratęstos su Europos Rekon
strukcijos ir Plėtros Banku.
Automobilių kelių direkcijos
Užsienio investicijų tarnybos
viršininkas Algimantas Janu
šauskas sako, kad 75% projekto
„Via Baltica" vertės finansuos
Pasaulio Bankas ir Europos Re
konstrukcijos ir Plėtros Bankas
(ERPB), o 25% — Lietuvos vy
riausybė. Projektas prelimina
riai vertinamas 69 milijonais
dolerių.
Projektą „Greitkelis", kurio
preliminari vertė — 44 milijonai
dolerių, tokiu pat santykiu fi
nansuos Pasaulio Bankas,
ERPB, Europos Investicijų ir
Šiaurės Investicijų bankai bei
Lietuva.
Sutartis su minėtomis finansų
institucijomis ketinama pasira
šyti dar šiais metais, o konkretūs

prato, kas vyksta, todėl liko iš
tikimi susikompramitavusiems
politikams, teigė L. Linkevičius,
turėdamas galvoje Adolfą Šleže
vičių.
„Paskutinis LDDP Tarybos
posėdis parodė, kad ši partija
gali į Seimo rinkimus eiti koali
cijoje su socialistais", teigė mi
nistras, o tai jam „visiškai ne
priimtina".
Kitame pokalbyje per „Radio
centro" radiją laikinasis LDDP
pirmininkas Česlovas Juršėnas
sakė, jog dar nebuvo susitikęs
su pačiu ministru, o išėjimo iš
LDDP pareiškimą gavęs per pa
siuntinį. „Tikiuosi, kad po susi
tikimo su Linkevičiumi ir po
kalbio su juo pareiškimas bus
atsiimtas", sakė Seimo vadovas.
Tačiau pats ministras kalbė
damas per radiją tokią įvykių
raid.Į visiškai atmetė.
Linas Linkevičius yra pareiš
kęs norą likti politikoje, jis kol
kas lieka LDDP frakcijoje par
lamente, tačiau dar nenuspren
dė, su kokia politine jėga susie
ti savo ateitį. „Norėčiau įstoti į
tokį judėjimą, kuris konsoliduo
tų politikus, linkusius susi
kalbėti visais klausimais", teigė
jis.
L. Linkevičius neatmetė gali
mybės, kad dalyvaus Seimo
rinkimuose rudenį, tačiau dar
nenusprendė kokiu būdu.

— apie 25,000 lietuvių — porei
kius lietuvių kultūrai, bet ir
formuoti ten gyvenančių žmo
nių poreikį tokiai kultūrai. Taip
Rimantas Smetona komentavo
šį trečiadienį įvykusią Seime
tautininkų iniciatyva surengtą
diskusiją-pasitarimą „Lietuvos
ekonominiai ir kultūriniai in
teresai Karaliačiaus krašte".
Rimantas Smetona pasiūlė
Lietuvos prezidentui suvienyti
visų žinybų, ministerijų veiks
mus, sprendžiant Karaliaučiaus
krašto problemas. Šiuo metu, jo
nuomone, visiškai nėra koor
dinuota valstybės institucijų
ekonominė, kultūrinė veikla,
nukreipta j tą kraštą.

Mirė žynius

darbai bus pradėti tik kitąmet,
ekonomistas
teigia A. Janušauskas. Derybo
se šią ir kita savaitę bus galu
Vilnius, balandžio 12 d. (Elta)
tinai suderinta paskolų suma. — Kaune balandžio 11 d. po
Pasaulio Banko misijai vado sunkios ligos, eidamas 74-uosius
vaus banko infrastruktūros pa metus, mirė žinomas ekonomis
dalinio vyriausiasis kelių inži tas Gediminas Merkys — teisi
nierius Anders Bonde, Europos ninko ir valstybės veikėjo.
Rekonstrukcijos ir Plėtros Ban
1939-1940 metais buvusio Lie
kui derybose atstovaus trans tuvos Respublikos ministro pir
porto operacijų vadybininkas mininko Antano Merkio sūnus.
Lars Nordin.
1940 m. liepos mėnesį Gedimi
Projektas „Greitkelis" numa nas Merkys su tėvais buvo iš
to iki 2000-ųjų metų sutvarkyti tremtas ir įkalintas Saratovo
ir suremontuoti Lietuvos kelius. kalėjime. įvairiuose Sovietų
Pagal projektą bus atstatoma Sąjungos kalėjimuose jis pralei
automagistralės Vilnius-Klai do beveik keturiolika metų.
pėda bei maždaug 160 kilomet
Sugrįžęs į Lietuvą, 1972 m.
rų krašto kelių dangos, sure Gediminas Merkys apgynė di
montuoti 23 tiltai, gerinamas sertaciją apie Vakarų Europos
eismo saugumas, baigiami sta šalių ekonominę integraciją
tyti keturi aplinkkeliai bei sure Jam suteiktas socialinių moks
montuotos Vilniaus ir Kauno lų daktaro laipsnis
gatvės.
KALENDORIUS
— Tunisijoje lankydamasis
Balandžio 16 d.: Benedik
popiežius Jonas Paulius II smer
kė tuos, kurie „žudo Dievo var tas-Juozapas. Kalistas, Berna
du". Lankydamasis šioje musul deta, Giedrius.
moniškoje šalyje, jis ragino jos
Balandžio 17 d.: Anicetas,
krikščionišką mažumą būti Robertas, Dravenis, Sigita,
„taikos pasiuntiniais". Bažny Skaidra. 1388 m. Lietuva pa
čiai pergyvenant sunkius laikus. skelbta krikščioniška

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. balandžio mėn. 16 d.

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
ŠIENLIGĖ
MARIUS ZOLUBAS, M.D.
Kokia tai liga ir kas ją suke
lia? „Tai yra nevertas dėmesio
menkniekis, bet tiktai tiems,
kurie neserga". — anot vieno
alergologijos pradininko. Jeigu
rimtai — šienligė yra tipiška
alerginė liga sukeliama augalų
žiedadulkių, taigi ja sergama
tik šiltuoju metų laiku. Lietuvo
je būna trys šienligės bangos:
1. Pavasarinė — nuo kovo-ba
landžio iki gegužės trečios
savaitės — serga žmonės, jau
trūs medžių ir krūmų (lazdyno,
alksnio, karklo, beržo* žieda
dulkėms. Lietuvoje tokių žmo
nių nėra daug. 2. Ankstyva va
sarine — nuo gegužės paskuti
nės savaitės iki liepos vidurio —
serga žmones, jautrūs varpinių
žolių i motiejuko, šunažolės,
miglės, eraičino, varpučio ir kt.)
žiedadulkėms. Tokių ligonių
daugiausia. 3. Vėlyva vasarinė
— rugpjūčio mėn. ir rugsėjo pir
momis savaitėmis serga žmo
nės, jautrūs pelynų arba kiečių
žiedakuikėms. Šienligė sukelia tik tam tikrų
augalų žiedadulkės: pirma, tie
augalai turi būti apdulkinami
vėjo, t.y. j aplinką išskirti labai
daug žiedadulkių (vadinasi,
kambarinės gėlės nepavojingos);
antra, tie augalai turi būti
plačiai paplitę (o tokie ir yra
mūsų minėti augalai); trečia,
žiedadulkės turi turėti alergenų
<pvz., pušis yra plačiai paplitusi
ir gamina labai daug žiedadul
kių, o šienligės nesukelia, nes
žiedadulkėse beveik nėra aler
genų; kitas reikalas, kad astma
sergantys kai kada dūsta žydin
čiame pušyne — pušies žiedadul
kės t u n daug eterinių aliejų ir
smarkiai sudirgina ir taip
jautrius ligonio bronchus).
K a s serga šienligė? Suserga
dažniausiai jauni žmonės, be
veik visi sergantieji — miesto
gyventojai ir dauguma — pro
tinio darbo žmonės. Todėl kai
kas šienligę vadina civilizacijos
liga. nors pirmą kartąją aprašė
Galenas dar II a. pr. Kristų.
Manoma, kad polinkis sirgti
alerginėmis ligomis pavel
dimas.
Kaip liga pasireiškia? Daž
niausiai būna akių uždegimas
— akys pripiltos smėlio, smar
kiai niežti, peršti, ašaroja, bijo
šviesos, parausta. Stipriau pa
trynus ir supūliuoja. Beveik
visada būna ir sloga: varva ar
ba bėga nosis, ligonis, jei
įmanytų, nešiotųsi rankšluosti.
Kamuoja stiprūs čiaudulio prie
puoliai. Nosies išskyros papras
tai vandeningos. Arba, kaip
sakė vienas pacientas, „mano
nosis lyg sugedęs vandentiekio
čiaupas". Dažnai kartu būna
vadinamasis „žiedadulkinės in
toksikacijos" sindromas: bendra
bloga savijauta, galvos skaus
mai, nedidelė temperatūra va
karais ir pan. Odos pažeidimai,
bronchinė astma, kitų vidaus
organų alerginiai uždegimai
būna rečiau. Minėti simptomai
pasireiškia labai dėsningai: li
goniai labai blogai jaučiasi
miške, pievoje, kaime, soduose.
o daug geriau — mieste; jiems
labai blogai saulėtomis ir
vėjuotomis dienomis, kai lyja —
jie beveik sveiki. Paprastai
rytais savijauta daug blogesnė,
o po pietų pagerėja, mat augalai
žiedadulkes išskiria iš ryto.
J a u t r ū s beržo žiedadulkėms
dažnai alergiški ir obuoliams
bei bulvėms, o jautrūs pelynų
'kiečių) žiedadulkėms dažnai
negali valgyti citrusinių vaisių
ir vartoti saulėgrąžų aliejaus.
Ką daryti? Šienligę reikia
gydyti jau vien dėl to, kad nieko
nedarant, alergija dažniausiai

plinta, atsiranda jautrumas bui
tiniams (namų dulkėms) ar
maisto alergenams. Liga prade
da varginti visus metus, o ne tik
vasarą, dažnai atsiranda bron
chitas ir'ar bronchinė astma.
Gydymas dvejopas: simptominis
— paūmėjimo metu jį skirti tu
rėtų apylinkės gydytojas; toks
gydymas leidžia pragyventi va
sarą; etiologinis arba specifinė
imunoterapija — šitai atlieka
alergologai per žiemą, pirmiau
sia ligonį tinkamai ištyrę. Labai
daug ligonis gali padėti pats
sau, laikydamasis keleto pa
prastų taisyklių: saulėtą sausą
dieną be būtino reikalo neiti į
lauką; lauke nešioti akinius,
geriau tamsius, kur nors keliau
Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčioje Vilniuje 19'''i m birželio b' d. aukotos pi rmosins <v Mišios Opus
jant — uždaryti mašinos langus,
Dei įkūrėjo, pal. Josemaria Escriva garbei
miegamąjį kambarį kasdien
drėgnai išvalyti; savarankiškai
Unijas apie katalikus, išsiski
nesigydyti šios ligos an
BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
riančius iš visuomenės, ...ir,
tibiotikais, įprastais vaistais
galiausiai,
sekmadienio liturgi
PASAULYJE
nuo slogos, paūmėjimų metu >
jos. Šventojo Rašto ir K r i s t a u s
stengtis nevartoti medaus ir
Bažnyčios mokymo apmąsty
K A T A L I K Ų m. lapkričio 16 d. Ukrainos ka mus". Arkivyskupas pabrėžia,
vaistažolių. Geriausia paūmėji U K R A I N O S
BAŽNYČIAI - 400 METŲ talikų unitų vyskupai susirinko
mo metu išvažiuoti atostogų į
kad ugdant tikėjimą, nevalia
į sinodą Vatikane.
kalnus arba išplaukti laivu į
apsiriboti vien užsiėmimais
Popiežius įspėjo nepasiduoti
Popiežius Jonas Paulius II
jūrą: kalnuose visai kiti augalai,
mokykloje ar paskutine sekma
tikisi, kad būsimoji Ukrainos ekumenizmui priešingoms jė dienio homilija. „Tikėjimo ugdy
o jūroje jų išvis nėra.
katalikų Bažnyčios 400 metu goms. ..dėl žmogiškosios silpny
Nežinome, kokia bus kita va sukakties šventė suteiks nauju bės ir nuodėmes" rodančioms mas yra arba turėtų būti ne
sara, bet nenustebkime gatvėje impulsų ekonominiams san pasipriešinimą vienybės dvasiai nutrūkstama patirtis", tvirtina
ar autobuse sutikę be paliovos tykiams su stačiatikybe. Lap ir norinčioms sustabdyti bei jis. Būtent katalikų spauda
čiaudantį, šnirpščiantį, užtinu kričio 16 dieną paskelbtame anuliuoti krikščionių vieni atveria tokio nepertraukiamo
siomis akimis žmogų — tai „tik" apaštaliniame laiške Bresto jimosi procesą. ..Kiekvieną ugdymo galimybę.
šienligės kamuojamas ligonis. unijos 400 metų sukakties pro dieną turime rasti ryžto ir jėgų
(„Sveikata", 1995 m. gruodis) ga popiežius atkreipė dėmesį į žengti pasuktu keliu", pabrėžia
MARIJA NEPAKRTOJAMAS
BEN
Ukrainos Bažnyčios, susivieni ma dokumente.
DRAVIMO
SU
ŠVENTĄJA
jusios su Roma, kankinyste bei
MAŽAI SKYSČIŲ GERI DVASIA PAVYZDYS
kančias. Pasibaigus priespaudos
KATALIKU S P A U D A
DAUG NEGERUMŲ
ir draudimo laikotarpiui. Ukrai
PAGYVINA TIKĖJIMĄ
Popiežiaus Jono Pauliaus II
SUSILAUKI
nos katalikų Bažnyčia, rem
teigimu, Mergelės Marijos pri
Pacientė. Gerb. Daktare, aš damasi II Vatikano susirinki
Popiežinės socialinio bendra vilegijuotos padėties K a t a l i k ų
a t s i p r a š a u už m a n o tokią mu, šiandien turėtų pertvarkyti vimo tarybos prezidentas arki Bažnyčioje nevalia atskirti nuo
rašyseną, nes kitaip nemoku. savo struktūrą ir iš naujo sure vyskupas John P. Foley pareiš pagrindinės išganymo paslap
Ne visi buvo laimingi, kurie guliuoti savo santykius su kito kė, kad katalikų spauda gali ties — Kristaus įsikūnijimo.
galėjo lankyti mokyklą, nesvar mis Bažnyčiomis. Siekiant šio pagyvinti tikėjimą. Laiške, pa „Būdama artimai susijusi su
bu, kaip gabus buvo, nes sąly tikslo, įsipareigojimas ekume skelbtame 1996 m. Katalikų savo Sūnumi per savo motinys
gos neleido. Tamsta rašėte nizmui bei dialogui su kitomis spaudos mėnesio proga, arkivys tę, Marija padeda nukreipti į jį
„Draugo" laikraštyje ir raginote krikščionių Bažnyčiomis turėtu kupas rašo, jog katalikų spauda tikinčiųjų žvilgsnius ir šir
laikytis Alvudo dietos, ir buvo būti ne vien strateginio pobūdžio savo skaitytojus nuolatos įkve dis", sakė popiežius per sausio
siekis. Jis veikiau kyla iš Kris
gerai.
pia. Jis ragina katalikus pa 10 d. visuotinę audienciją.
taus
valios, sakoma 20 puslapių
Aš tebesu iš tų .jauniklių".
tiems skaityti katalikų laikraš
K a l b ė d a m a s apie Marijos
Ačiū Dievui, jau pabaigiau apimties laiške. 1596 m. suda čius, žurnalus bei knygas ir siū reikšmę, popiežius J o n a s Pau
85-tus ir a n t r a tiek nebesitikiu rius Bresto uniją, lenkų valdo lyti juos kitiems. „Kitiems lius II taip pat pastebėjo, kad ją
pasiekti. Smulkaus sudėjimo. ma „Kijevo ir visos Rutenijos" žmonėms irgi reikia įkvėpimo", ypatingas ryšys sieja ne tik su
Ūgis 5 pėdos 3 coliai. Svoris bū metropolija buvo galutinai pri tvirtina jis, remdamasis šių sūnumi Jėzumi, bet ir kiek
davo 158 svarai. Pas mus a n t imta į Katalikų Bažnyčią. 1995 metų tema „Retsykiais jums vi vienu Trejybės asmeniu. Mari
stalo būdavo daugiausia ruginė
ja, Jono Pauliaus II žodžiais,
siems reikia įkvėpimo".
duona ir stambiai maltų miltų dirbtiniais dantimis. Tai sudedu
Būti įkvėpimo šaltiniu yra padeda atrasti viso išganomojo
ragaišis. Viskas namuose virta keletą rūšių į maltuvą ir pasi
„vienas iš katalikų spaudos darbo ištakose „suverenų Tėvo
ir kepta. Avižinių dribsnių ir d a r a u daržovių šviežios sun
tikslų", teigia arkivyskupas. veiksmą", Tėvo, kviečiančio
miežių kruopų košės ir visokios kos. Kasdien išgeriu po 8 uncijų
Katalikų spauda, užuot supa visus žmones tapti jo vienatinio
sriubos. Tikra kava ir juoda ar puodelį sunkos ir per tris mėne
žindinusi skaitytoją vien su pro Sūnaus vaikais.
b a t a t i k t a i svečiams. S a u sius numečiau nemažai svorio —
blemomis, siūlo ir jų spren
Marija yra nepakartojamas
visokių žolelių žiedeliai, obuolių dabar sveriu 110 svarų — tai ir
dimus. Pasak arkivyskupo Fo bendradarbiavimo su Šventąja
žievelėm paskaninta arbata. galva svaigsta, ir vaikštau kaip
Balto cukraus labai retai. Dau ant siūbuojančios žemės. Dabar ley, katalikų spauda siūlo Dvasia, kurios veiksmu buvo
giausia bičių medus prie arba potažo kiekis eina geryn. Mano „įkvepiantį Šventojo Tėvo mo pradėtas Jėzus, pavyzdys. Mari
kymą, vyskupų konferencijos ir jos ypatingas santykis su Tre
tos.
daktaras man prirašė tokios
vietos vyskupo vadovavimą, iš jybe labai iškelia ją visų kitų
Daržoves dažniausiai troškin vopnos gerti keturius šaukš tašo normalus kiekis yra gyvy k ū r i n i ų atžvilgiu, s a k ė jis.
davau. Jeigu virdavau, tai van telius su vandeniu du kartus į biškai svarbus. Kūnas pats jo Tačiau, kita vertus, jos privile
denį panaudodavau sriubom, savaitę. Labai neskani. Neži kiekį reguliuoja — tai tokia yra gijuota padėtis neizoliuoja jos
nes daug vitaminų dar būdavo. nau, į kokias džiungles aš nuke Tvėrėjo tvarka. Potašo daug yra nuo visos likusios žmonijos. Jos
Dabar negaliu to daryti. Kai liavau. Kiek galiu ir išmanau,
bananuose, apelsinuose, pilnuo bendradarbiavimas įgyvendi
verdu ar kepu mėsas, visuomet darau, kad būtų geriau. Kai
se grūduose, kviečių sėlenose, nant Dievo planą pasauliui iš
nupjaustau visus riebalus ir rašysite savo straipsnį, prašau
ganyti, yra pavyzdys, koks
paminėti porą žodžių, kodėl taip saulėgrąžų sėklose ir riešu turėtų būti visų krikščionių san
odas.
tuose.
Taip
pat
keptose
bulvėse
Kai nuėjau pas savo daktarą atsitinka.
(verdant sumažėja), apriko- tykis su Dievu.
pasitikrinti, jis mane išgąsdino,
Daktaras. Esi viena iš tūks suose, avokado, kantelopuose,
nes turėjau eiti kraujo patikrin tančio, pildanti gydytojo nu
kakavoje, kavoje, figose, MEDICININIAI TYRIMAI
ti ir rezultatai buvo negeri — ra rodymus ir rodanti savu pavyz
NETURI PERŽENGTI
pupelėse, persikuose (peaches),
do pas mane per daug potašo — džiu kitiems kelią sveikaton.
MORALĖS N O R M Ų
žemės riešutuose, žirniuose, ra
per normą. Ir sakykite, kur aš Tik reikia truputį pataisos: kai
zinose, špinatuose, žuvyje,
paklydau?
aštuoniasdešimtmečiai inkstai mėsoje.
Popiežius Jonas P a u l i u s II
Dabar laikausi dietos ir nega kiek apsnūsta kraujo perkot v i r t i n a , k a d m e d i c i n o s ir
Angelu būdama, pasirink tik biologijos tyrimų srityse būtina
liu visko valgyti. Juodos duonos šime, užsilaiko potašo per daug
dvi riekutės per savaitę. Vis kraujyje. O jo ne daugiau turi angelišką maistą, visokio ki laikytis aiškių moralės normų
tiktai ta balta pūkinė, kurios būti, kaip 4.7 mEq/I, kitaip ima tokio, po sunormavimo, tik po Bažnyčia gerbia mokslo autono
nemėgstu. Jokių grūdų, nei širdies prieširdžiai virpėti ir net nedaug valgyk, daug inkstams miją, tačiau tuo pat metu ji
kruopų, nei pupų, nei pupelių gali širdis paliauti plakus. Todėl padėdama su gausiu vandens kviečia tyrinėtojus atsižvelgti i
džiovintų. Jeigu verdu daržoves, geras daktaras gelbsti Tamstą gėrimu. Dar smulkmena: ka tiesą apie žmogų ir jo paskirtį,
turi būti dideliame vandens taip griežtomis, labai nemalo dangi esi kaip ir mes visi, ange sakė popiežius per audienciją,
kiekyje ir tą vandenį reikia niomis priemonėmis. Nenusi las su vienu sparnu, tai glaus vasario 17 d. suteiktą bioetikų
išpilti. Bulves virti du kartus mink — viskas bus gerai. Tik kis prie našlaičių tėvynėje ir kongreso dalyviams. Sąžininga
dviejuose vandenyse. Tų bulvių dabar gerk bent aštuonias 8 un pajėgsi skristi normaliam žmo diskusija su antropologija, pa
skonis, kaip muilas. Be skonio. cijų stiklines vandens (ar nau gui skirtu savo gyvenimo kelių. grįsta tikėjimu, atveria žmonijai
Du bananus į savaitę, vienas dingų be potašo skysčių) kas Potašo kūne pagausėja saulės ateitį, „paremtą ne moralinio
apelsinas, 1 greipfruktas. kuriuos dien. Padėsi inkstams perkošti smūgį gavus, inkstams staiga reliatyvizmo smėliu bei pritai
aš mėgdavau ir visokius vaisius. kraują ir sureguliuoti potašo sugedus, pigmentui šlapime
kytu pragmatišku mąstymu,
Vynuogių irgi ne -kiek noriu. kiekį. Žinoma, nevalgyk labai atsiradus, antinkstinėms liau
bet autentišku ir objektyviu
Apskritai, visas maistas labai daug kalio (potašo) turinčio koms suirus. To neturi, todėl
pagrindu". Tiktai taip įmanoma
sunormuotas. Aš šviežias daržo maisto ir būk gydytojo žinioje, būk rami. Sėkmės.
sukurti aplinką, tarnaujančią
ves ne visas galiu sukramtyti su vis pasitikrindama kraują. Po
J o n a s Adomavičius, M.D. žmogaus gyvybei.
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Vyriausia redaktore Danutė Bindokienė
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

Kreipdamasis į bioetikus, ku
rie vasario viduryje buvo susi
rinkę į kongresą Romos katali
kų universiteto Bioetikos in
stituto 10 metų sukakčiai pa
minėti, popiežius teigiamai įver
tino šio instituto mokslininkų
nuopelnus, ginant žmogaus gy
vybe nuo prasidėjimo momento
iki natūralios mirties. Jis taip
pat dėkojo mokslininkams už jų
pastangas įtvirtinti individų
teise į gyvybę. Pasak popie
žiaus, medicinai, politikai, ūkiui
ir visuomenei bioetika privalo
nurodyti moralinius žmogiškos
veiklos ir ateities planavimo
orientyrus.
UNAS A. SIDRYS, M.D.
Opntatmotogas/Akitj Chirurgas
M 3 0 S. M a g i a m Ava.
*•<•. n. eoais
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• Redakcija dirba kudien nuo
8:30-4 00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipmius taiso
ssvo nuožiūra. Nesuaaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

• Tarpdiecezinės Katechetikos
komisijos leidyklos vadovė s.
Aušra Karaliūtė pranešė, kad
leidykla yra parengusi ir išlei
dusi keletą naujų knygų. Viena
iš jų — iš vokiečių kalbos versta
knyga „Seimą ir tikėjimas", pa
rengta Marijos Gorėti draugijos.
Pasak s. A. Karaliūtės, šia
knyga norima paskatinti skai
tytojus kilniam ir religingam
šeimyninio gyvenimo būdui. J i
pažymėjo, kad minėtą knygą
kaip papildomą literatūrą keti
nama įtraukti į vyresniojtr kla
sių tikybos mokymo programą.
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RIMGAUDAS NEMOKĄS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PALOJUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
11MO»m*eeAve.,fleM, IL0012O
Tel. (700) 741O200
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
svstj e. aeeeret Ha., ajCmery rasa, aV
1 mylia | vakarus nuo Hartem Ave.

DR. P. KISIELIUS

Tel. (700) m 4000

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 t o . M M A v a . , Cicere
Kasdien 1 iki 8 v.v
Išskyrus treč Šestd 12 iki 4 vai. p p

Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DOS, P~Č.
4 0 4 7 W. 103 M . . O a * l a v / n , IL
Pirmas apyl su Northwestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis u?
prieinamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai OaetleilHnil
(kalbėt angliškai) 144. 700-422-0200

SURENDER LAL, MD
Specialybe — Vidaus ligos
7722 t . Kastete. BaOJaOJB, IL O0OS2
Tel. 312-434-2123
H d y vfOMM p^iysldsfi c#nt#f
0004 t . Archer. W S s s f P j l t 00030
Tai. 312-004-4100
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS KIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS M PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
0132 S. Katrie
Vai antr 2-4 v p.p. irkatv 2-5 v p.p
šestd pagal susitarimą
l l a i . 311.770-1

M«s'TJaW^#WOB's*oOjf

V f Os**nP«Oj) f •*JO*aVs7*s 0jf»*4a>«

Specialybė — Vidaus ligų gydytoįas
Kalbame lietuviškai
0100 0. Archer A«*. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) M 1 7 7 0 0
ARA0 iUOOA. M.O.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

K a » . tat. (312) 4 7 1 -

VIDAS J. NSMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRCMES LIGOS
7722 t . K e * U e Ave.,
Cttfcege. IL 0 0 0 0 2

Ava..
310
Kanai sOJJo S
Tai. 700-017
Valandos pagal susitarimą
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prezidentui ir delegacijai.
Prezidentu protokolinis susi
tikimas b u v o baigtas iškilmin
gu valstybiniu a k t u : abu prezi
dentai v i e n a s kitą apdovanojo
aukščiausios klasės ordinais,
viešai patvirtindami šiuo simbo
lišku gestu stiprėjančius drau
giškumo ryšius t a r p abiejų vals
tybių
Po pietų tik t r u m p a m buvo
nuvažiuota į Victoria Plaza
viešbutį, kurioje buvo apgyven
dintas valstybes prezidentas ir
jo delegacija, nes n e t r u k u s
laukė iškilmingi pagerbimai
miesto savivaldybėje, kur jam
buvo įteikti sostinės raktai,
vėliau s u s i t i k i m a s Kongrese,
Lietuvos prezidentas i kairi-jf i atiduoda pagarba Pu-tų Amerikos išlaisvintojui Simonui Bolivarui
kur jį pasveikino vicepreziden
Venezuelos Valstybes Panteone, Caracas mieste kovo 21 d. Dešinėje amb. Vytautas Dambrava.
tas Hugo B a t a l l a Parentini ir
Senato bei Atstovų Rūmų užsie
nio reikalų komisijos, išklausiu
sios prez. Brazausko pranešimą
ir aktyviai dalyvavusios klausi
šiai
vyko
spaudos
konferencija.
mų — a t s a k y m ų sesijoje. Iš ten
STASYS KAŠAUSKAS
Š.m. kovo 13-23 d. vykusi Lie
Menėm
pasižadėjo
aplankyti
buvo
vykstama į Lotynų Ame
tuvos prezidento kelionė į di
rikos i n t e g r a c i j o s sąjungą,
džiausias Pietų Amerikos kon- retorius amb. Fernando Petrel- Lietuvą.
Svarbu pažymėti dar vieną kurioje y r a atstovaujama dau
tinento valstybes — Argentiną. la, Generalinis ir koordinacijos
Argentinos
prezidentūroje vy geliui valstybių.
sekretorius
amb.
Andrės
CisneUrugvajų. Braziliją ir Venezukusį
ceremonialinį
—protokoli
ros
ir
Tarptautinių
santykių
Kovo 16 d. Nepriklausomybės
elą — tai didelės svarbos pir
nį
aktą
—
tai
Argentinos
prezi aikštėje, a i d i n t Lietuvos ir
sekretorius
ambasadorius
Jorge
masis istorijoje Lietuvos Respu
dentui Carlos Sau! Menėm, da Urugvajaus himnams, Lietuvos
blikos prezidento vizitas j Pietų Campbell.
lyvaujant užsienio reikalų mi prezidentas padėjo trispalvį
Susitikimo
proga,
Argentinos
Amerikos žemyną, kuriam kas
nistrui dr. Guido Ti Telia, dr. vainiką prie krašto didvyrio
prezidentas
apdovanojo
svečią
kart skiriamas didesnis dem<Vytauto Dambravos įteiktus generolo Jose Artigas pamink
San
Martin
aukščiausiu
valsty
sys dėl energetiniu bei kitu
skiriamuosius
raštus, kuriais lo. Cia buvo susirinkęs ir gausus
žaliavų dideiių ištekliu, o taip bės ordinu, sveikindamas nepri
Lietuvos
Respublikos
preziden būrys lietuvių. Po to preziden
pat ir kitų ekonominio vystymo klausomybe išsikovojusią Lietu
tas
jį
skiria
Nepaprastuoju
ir tinė delegacija išvyko kelioms
vos valstybę, jos tautą ir prezi
si perspektyvų.
įgaliotuoju Lietuvos Respubli valandoms į garsų turistinį
dentą
Algirdą
Brazauską.
Lietuvos prezidento programą
Iš vyriausybes rūmų, lydint kos ambasadoriumi Argentinos miestą P u n t a del Este. Ten
aplankytose valstybėse derinės
Respublikai.
prezidentą priėmė ir suruošė
ambasadorius dr. V y t a u t a s grenadienrių būrio garbės ri
Popietė buvo skirta Argen pietus Urugvajaus vicepreziden
kiuotei,
prezidentinė
delegacija
Dambrava sakė, jog rengiant šį
oficialų prezidentinį vizitą, teko vyko į Kongreso rūmus, kari tinos lietuviams. Pirmiausia tas Hugo Batalla.
pajusti didžiųjų Lotynų Ameri niams garbės daliniams atiduo aplankyta lietuvių Aušros Var
Vakaras buvo praleistas su
kos valstybių geranoriškumą ir dant pagarbą. Lietuvos prezi tų parapija, kuriai vadovauja lietuviais.
draugiškumą Lietuvos atžvil dentą sutiko Argentinos vice kun. Augustinas Steigvilas,
giu, kai teikiama išskirtina prezidentas dr. Carlos Ruckauf MIC, po to vyko iškilmingi Sao P a u l o , B r a s i l i a , Rio d e
Janeiro
reikšmė Lietuvos Respublikos ir protokolinio pokalbio metu pietūs Susivienijimo lietuvių
Argentinos salėje. Šia proga
prezidento priėmimui bei šių pristatė Kongreso vadovybę.
Ketvirtą valandą popiet pre valstybės prezidentas Algirdas
vizitų programoms.
Sao Paulo valstijos ceremonia
Brazauskas apdovanojo Lietu lo atstovai ir lietuvių būrys, jų
J oficialios delegacijos sudėti zidento laukė kita iškilminga
vai ir lietuvių tautai nusipelniu tarpe garbės konsulas Jonas Va
įėjo prezidento duktė Laima ceremonija prie krašto išlaisvin
sius asmenis, suteikdamas Di lavičius, Bendruomenės pirmi
Męrtinienė, užsienio reikalų tojo generolo D. San Jose de San
Martin
paminklo,
kur
Lietuvos
džiojo
Lietuvos kunigaikščio Ge- ninkė Vera Tatarūnienė ir kun.
ministras Povilas Gylys, Lietu
Respublikos
prezidentas
padėjo
dimino
ordinus.
Petras Rukšys sutiko aerodro
vos ambasadorius dr. Vytautas
me
Lietuvos prezidentą ir dele
Dambrava, prezidento patarėjas vainiką, kai paradui išsirikia
Montevideo,
Urugvajus
gacijos
narius.
vusi
garbės
sargyba
atidavė
užsienio politikos klausimams
4
vai.
delegacija vyko į lietuSaulėje
tviskančios
paraduopagarbą,
grojant
Lietuvos
tau
ambasadorius J u s t a s Paleckis,
jančių garbės dalinių uniformos vių Šv. Juozapo parapiją išklau
Lietuvos Mokslų akademijos tos himną.
Baigus šį iškilmingą aktą, ir Lietuvos himno garsai išlydė- syti Mišių, k u r organizuotai
Energetikos instituto direkto
rius Jurgis Vilemas, prezidento prezidentas buvo gražiai sutik jo Lietuvos prezidentą Buenos dalyvavo s k a u t a i . Po to prez.
karinis adjutantas pulk. Audro tas Argentinos Tarptautinių ry Aires miesto aerodrome, ir t a s Brazauskas padėjo gėles prie
nis Beišys ir prezidentūros pro šių centre (CARI). kur buvo pats iškilmingumas jį sutiko Lietuvos Nepriklausomybės patokolo vedėjas Valteris Baliuko- suteiktas garbės nario vardas, Montevideo. Jo jau laukė prie minklo — tokio pat, tik kiek
nis. Lietuvos spaudai atstovavo o jis pasakė kalbą ir atsakė į vyriausybės rūmų garbės sargy- mažesnio už paminklą, esantį
bos, o prie įėjimo — Rytinės Kaune Karo muziejaus sodely
„Lithuania in the World" re klausimus.
Urugvajaus Respublikos prezi- je ir a p l a n k ė iš JAV atvykusių
Diena
baigta
Lietuvos
delega
d a k t o r i u s — r a š y t o j a s ir
žurnalistas Stasys Kašauskas cijos išvykimu į Olivos preziden dentas dr. Julio Maria San- seselių pranciškiečių vadovaujamą mokyklą, kurioje mokosi
to rezidenciją, Argentinos prezi guinetti.
dento
Carlos
S.
Menėm
suruoštą
Prezidentas
Sanguinetti
dėkolietuvių j a u n i m a s . Į salę buvo
Buenos Aires, A r g e n t i n a
priėmimą.
jo Lietuvai už 30,000 lietuvių susirinkęs gausus būrys tautieUžsienio reikalų ministras imigrantų. Jų charakteristika £įu> j k u r i ų paklausimus preziArgentinos prezidentas. Carlos Menėm šiltai pasveikino Guido di Telia ir Povilui Gyliui iki šių dienų yra darbštumas, lo- dentas atsakinėjo, objektyviai
prezidentą Brazauską. Po to pasirašius investicijų skatinimo jalumas. griežtas laikymasis p a s a k o d a m a s a p i e t u r i m a s
buvo pristatytos abiejų šalių ir jų apsaugos sutartį, vyko dar krašto įstatymų. Urugvajaus krašte ekonomines ir socialines
vienas protokolinis iškilmingas prezidentas suminėjo keletą problemas bei daromą pažangą
oficialios delegacijos. Argen
aktas Argentinos prezidentui Urugvajaus lietuvių, padariusių krašto gerovei užtikrinti,
tinai atstovavo užsienio minis
Iš t e n delegacija vyko į Lietų
tras pirmininkas dr. Eduardo pagerbti: prez. A. Brazauskas jį didelį įnašą gerovei kelti. Vieną
Bauža, užsieniuo reikalu minis apdovanojo aukščiausiu Lietuvos jų — sostinės savivaldybės fi- vių sąjungos n a m u s , kuriuose
tras dr. Guido di Telia. URM valstybės — Vytauto Didžiojo nansų tvarkytoją Franciškų Do- vyko oficialus Lietuvos valstyLotynų Amerikos reikalų sek pirmojo laipsnio ordinu. Galiau- bilavičių, jis pristatė Lietuvos bės prezidento pagerbimas ir

LIETUVOS PREZIDENTAS
PIETŲ AMERIKOJE

ĮKAITAI
A U R E L I J A M. B A L A Š A I T I E N Ė
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— Aš vairuosiu, tai tau kelionės tikslo nereikia žino
ti. Tokios mano instrukcijos. Mes merginą turime tol
laikyti paslėptą, kol pasibaigs byla. Be to, draugai ban
dys papirkti kalėjimo sargus ir išlaisvinti Nikitą Kovalskį bei imtis bet kokių kitų priemonių. Merginą
įsakyta palikti gyvą, kad nesukomplikuotume bylos, nes
reikia vengti tarptautinio incidento. Be to, ji yra rei
kalinga kaip derybų garantija — įkaitas.
— {kaitas? Pradedu suprasti.
— Ar gali įsivaizduoti, kaip mus apdovanos Krem
lius, jei viskas gerai pavyks?
— Tai tolimos svajonės, Fedorai, tuo tarpu mudu dar
esame šitame prakeiktame kapitalistų katile.
— Metus išgyvenus tame, kaip sakai, katile, man
kartais atrodo, kad kapitalizmas nėra toks blogas, kaip
mums bandoma jį nušviesti. Kai palyginu savo butą
Maskvoje ar mūsų universalinių krautuvių prekes...
— Taip nekalbėk. Kalbi kaip koks tėvynės išdavi
kas.
— Tu daug nekalbi, tik glemži, ką pamatęs, gyveni
kaip koks buržujus, jau ir spalvotą televizorių įsigijai,
turi oro šaldymą, kuris tave gaivina karščių metu, o ir
tavo automobilis paskutiniųjų metų modelis. Ne žo
džiais, bet faktais įrodai. kad ir tau kapitalistinis katilas
duoda tai, apie ką tėvynėje net svajoti negali...
— Tylėk, tik žiūrėk, iš ko duoną valgai. Ar nema

tai, kad mergina jau beveik apalpusi? Gal per stipriai
ją užgniaužei. Nesužalok.
Audronė lyg per miglą girdi judviejų pokalbį, bet
nebepajėgia logiškai protauti. Gal tai tik k o š m a r i š k a s
sapnas, nes galva svaigsta, ir visas kūnas tirpsta. Min
tyse ji šaukia Arūną ir net Ričardą. Ar ji juos k a d a nors
pamatys? Ir ką reiškia Fedoro pasakymas, kad ji
būsianti įkaitu? Ji sunkiai atmerkia akis ir bando pama
tyti savo užpuolikų veidus, bet namelyje t a m s u , visos
šviesos užgesintos, tik pro langą skverbiasi Mėnulio
sidabriniai spinduliai. Kas tai? Staiga pasigirsta stab
domų padangų girgždėjimas, automobilio motoro ūžimas,
už lango sugirgžda tvirti žingsniai ir sustoja prie durų.
Vienas iš „draugų" pritupia palangėje, jo r a n k o s e
sužvilga ginklas, o antrasis, atleidęs r a n k ą nuo
Audronės veido, ją grubiai stumia ant grindų, iš šoninės
kišenės ištraukdamas revolverį.
— Tylėk, — įsakmiai sušnibžda jis, vėl laisva r a n k a
užgniauždamas jos lūpas. Tuo tarpu kažkas atsargiai
bando atidaryti duris.
— Jie yra čia, — Audronė nugirsta balsą a n a p u s
durų.
— Atsargiai. Mergina gali būti dideliame pavojuje.
Keista, kad durys neužrakintos. Merginos p a p r a s t a i
tokiose nuošaliose vietose b ū n a atsargesnės.
— Gal jos čia nėra... Tik tas automobilis kelia
įtarimą.
— Šššš, atsargiai...
Balsai nutyla, o namelyje niekas nejuda. Audronė
tik girdi savo pačios sunkų kvėpavimą ir b a n d o save
įtikinti, kad atvyko pagalba. Tai būtų tikras stebuklas.

m

m

iškilminga vakarienė.
Iškilmingojo akto metu Lietu
vos prezidentas ir delegacijos
nariai gavo atminimui dovanas,
o prezidentas Brazauskas kelelą tautiečių apdovanojo Lietu
vos Didžiojo kunigaikščio Gedi
mino ordinais.
Pirmadienio, kovo 8 dienos.
programa prasidėjo oficialiu vizi
t u pas Sao Paulo gubernatorių
Mario Covas Filho. Didžiuoda
masis Sao Paulo valstijoje gyve
nančiais lietuviais, jų sąžiningu
mu, darbštumu ir jų meile tėvų
k r a š t u i , jis pasakė, jog lietuvių
telkinys yra didžiausia;- Pietų
Amerikoje (priskaičiuojama —
400,000. Lietuvos prezidentas
dėkojo gub. Covas už nuošir
džius jausmus lietuvių tautai ir
už abipusi norą stiprinti preky
bą, kuri jau ir dabar rodo sti
p r a u s auginio žymes. Po šio
vizito Lietuvos delegacijai buvo
aprodyti miesto paminklai ir
kitos įžymybės.
Kito (kovo 19-os) ryto dešimtą
valandą lėktuvas nusileido prez.
Brazausko darbo vizitui Brazili
jos sostinėje. Kaip kitur, prezi
d e n t a s čia buvo sutiktas su
paradiniu iškilmingumu, o prie
I t a m a r a t y rūmų nuo gatvės
buvo patiestas ilgas raudonas,
kilimas, saliutavo išsirikiavę
kariai, plevėsavo aukštai ant
stiebų iškeltos abiejų kraštų
vėliavos. Kaip Sao Paulo, taip
ir čia, pokalbiai buvo nuoširdūs
ir dalykiški. Prezidentui Fer
nando Henrique Cardoso rūpėjo
dabartinis Lietuvos gyvenimas,
krašto rūpesčiai.
Pasibaigus darbo susitikimui,
valstybės ceremonialo direkto
rius ambasadorius Araujo pak
vietė naujai paskirta Lietu
vos ambasadorių Federatyvinei
B r a z i l i j o s R e s p u b l i k a i dr
Vytautą Dambrava įteikti už
sienio reikalų ministrui am
basadoriui Luiz Felipe Lampreia skiriamųjų raštų kopijas,
k u r i o s įgalina ambasadorių
pradėi veikti su visomis tei
sėmis.
Po pietų prezidentas Brazaus
k a s padarė protokolinį vizitą
Pirmajam Federalinio Senato
viceprezidentui
senatoriui
Teutonio Vilella Junior. Atsto
vų Rūmų prezidentui Luis Edu
ardo Magalhaes ir Aukščiau
sio Federalinio Tribunolo pir
mininkui ministrui Jose Paulo
Sepulveda Pertence.
Pusę septintos vakaro lėktu
vas pakilo į Rio de Janeiro, kur
Lietuvos prezidentą Brazauską
sutiko Rio de Janeiro guber
natorius ir aukštieji protokolo
pareigūnai. Svečiai buvo apgy
vendinti Copacabana viešbuty
je. Pajūry oras buvo labai šiltas
ir t v a n k u s . Kovo 24 d , ketvir
tadienio ryte, delegacija pake
liui į aerodromą tik akimirko
mis galėjo grožėtis miesto gam
tovaizdžiu, ypač kalnu, vadi
n a m u ..cukraus kepalu" ir gar
siuoju Corcovado.

Danutė

Didvyrių
Žmonijai reikia didvyrių.
Tai būdingas troškimas visais
laikais, visoms tautoms bei ra
sėms. Didvyrių epas žinomas
nuo giliausios senovės ir. galime
neabejoti, kad net prieš rašto
atsiradimą, dainiai ar pasako
tojai jau žavėdavo žmones,
apsakydami didžius žygius bei
juos atlikusius didvyrius. Ypač
jaunosioms kartoms buvo svar
bu turėti kilnius pavyzdžius,
pagal kuriuos galėtų kreipti ir
savo gyvenimo žingsnius. Mūsų
tauta nėra išimtis — net himno
žodžiai ją vadina ..didvyrių
žeme"', o ypač skaudžiujų
okupacijos metų eigoje tautos
didvyrių sąrašuose įrašyta daug
naujų, šviesių vardą.
Didvyrio sąvoka įvairi, bet
dažnai ji siejama su karo žygiais. Taikos metais, jeigu jie
užsitęsia ilgiau, pradedame dai
rytis herojams pakaitalų civili
niame gyvenime. Deja. dažnai
tie pakaitalai didvyrio vardo
nelabai verti, nes, užuot skatinę
jais besižavintį jaunimą didiems
darbams, smukdo į menkaver
tiškumą. Sakoma: jaunimas yra
toks, kokie jo didvyriai... Šiuo
metu m ū s ų gyvenamajame
krašte j a u n i m o aukštinami
..didvyriai" yra daugiausia
žymiųjų sporto komandų nariai
ar muzikos pasaulio žvaigždės.
Ir vienų, ir kitu pavyzdžiai, nors
labai p a t r a u k i a jaunuolių
dėmesį, auklėjamosios vertės
turi nedaug. Nemažai tu ..did
vyrių" pasižymi savanaudišku
mu, materializmu, elgesio kraš
tutinumais, girtavimu, žema
morale ir kitomis nesektina
momis ypatybėmis. Žinoma, yra
išimčių, bet dažniausiai kaip tik
„neigiamai spalvingos" asme
nybės susilaukia didžiausių
jaunų pasekėjų miniu, o aukle
tojų bei tėvų kritikos
O vis dėlto žmonės ilgisi tikro
jo herojaus ir jo nuolat ieško
savo kasdienybėje. Kas gi iš
tikrųjų yra didvyris? Dažniau
siai tai eilinis asmuo, kuris ypa
tingų aplinkybių atveju pasiryž
t a atlikti tai. kas atrodo kone
neįmanoma. Tuo momentu toks
elgesys yra visiškai natūralus.
tad vėliau, kai asmenį visi pra
deda girti už didvyriškumą, jis
tiesiog nustemba: ..Kas nors
turėjo tai padaryti. Man pasi
taikė proga, tai padariau".
Ypač gamtiniu nelaimių ar
žmogaus sukeltų tragediją metu
girdime minint didvyrišką to ar
kito asmens elgesį. Dar, be abe
jo, niekam iš atminties neišdilo
pernai beveik šiuo pačiu laiku
Oklahoma City teroristo įvyk
dytas valdiško pastato susprog
dinimas, pareikalavęs daugiau
kaip pusantro šimto gyvybių
Tuomet ne vieno asmens pa

— Gaila, k a d partijos disciplina mums patiems
neleidžia imtis iniciatyvos. Ar nebūtų smagu su ta
mergina — gašliai šnibžda Audronės lūpas užspaudęs
vyras.
— Tylėk ir būk paruošęs brauniką, nekalbėk niekų.
Blogiausiu atveju susitvarkysime ir su mergina, ir su
ją atsekusiais, bet turime nepalikti jokių pėdsakų. At
mink, kad ji mūsų draugams yra labai reikalinga ir ver
tinga, nes šalia to, kad ji negalės liudyti teisme, ją
laikysime kaip įkaitą už Nikitą.
— O, t a i reiškia, kad ji labai brangi... Ar negaila?
Tokia p a t r a u k l i , jauna... Maniau, kad gal mudu... —
šnibždėjo a n t r a s i s „globėjas".
Tuo t a r p u staiga atsivėrė girgždančios durys ir aki
nanti prožektorių šviesa pasklido po visą patalpą.
— R a n k a s aukštyn! — suriko vienas, rankoje laiky
damas ginklą, o už jo stovėjo dar du ginkluoti vyrai.
Audronės „globėjas" nuėmė ranką nuo jos sustingusių
lūpų ir paleido šūvį į prožektorių laikantį agentą, bet
Audronei atrodė, kad tas šūvis nepadarė žalos, bet agen
t a s tik truputį susvyravo ir pasitraukė į šoną, matomai
apsaugotas neperšaunamos liemenės. Audronė prara
do sąmonę, kai keistas trinktelėjimas, aštriai užgavęs
jos kairį petį, ją nulydėjo į sapnų pasaulį. Gal tai tik
nemalonus sapnas...
* * *
Ir vėl kažkokia įky-ri šviesa braunasi į Audronės
akis. J i a t m e r k i a sunkias blakstienas ir nesionentuoja.

mm

Biadokienė

ieškant
stangos padėti nukentėjusiems
buvo vadinamos herojiškomis
Šiomis dienomis girdime apie
jauną amerikieti kari iš Kenosha, \VI. kuris Liberijos sos
tinėje, siaučiant sukilimo siau
bui. išgelbėjo ke'ių šimtu savo
tautiečiu ir kitų gyvybe, pade
damas jiems išvykti iš pavojaus
zonos. Suprantama, kad asmuo,
kuris gelbsti kito žmogaus gyvy
bę ar turtą, nepaisydamas savo
saugumo, yra didvyris, tačiau
dažnai tai vienkartinis reiški
nys ir. atidavęs savo dalį ar
tiniui. didvyris nori grįžti J
eilinio piliečio rangą. Tai nebū
tinai blogas dalykas. Elitiniai
žmones, patekę į neeilines aplin
kybes ir spontaniškai atlikę
didelius, pasiaukojimo reikalau
jančius darbus, didvyriu roles
neieško. Atsidūrė visuotinio
dėmesio centre, iš tiktųjų
jaučiasi nepatogiai. Blykstelėję
lyg meteorai pilkoje kasdieny
bėje, jie trokšta kaip galima
greičiau vėl joje išnykti. Tačiau
kaitai- taip pagaunama žmonių
vaizduote, kad vadinamasis
didvyris būtinai verčiamas savo
rolę vaidinti ir toliau. Jeigu to
atlikti nesugeba ar nenori,
minios nusivylimas pasireiškia
kone stipriau negu ankstesnio
ji pagarba Juo labiau, kad žmo
nės savo susikurtiems didvy
riams stengiasi suteikti tokių
savybių, kuriu jie neturi ir
niekada neturėjo.
Ir lietuviai, tiek gyvenantys
užsienyje, tiek ir tėvynėje, su
savo didvyriais panašiai elgiasi.
Ypač su gyvaisiais, dar turimais
savo tarpe. Pradedant drąsiu
Simo Kudirkos šuoliu iš rusų
laivo į laisvę prie Amerikos
krantų, tęsiant partizanais, disi
dentais, kankintais bei kalin
tais dėl tėvynės meilės ir savo
tikėjimo, vėliau Sąjūdžio veikė
jais ir kitais, stipriai pasireiš
kusiais. Lietuvai besistengiant
atgauti nepriklausomybę, mūsų
tauta turėjo daug didvyrių, užsi
tarnavusiu pagarbos, tačiau
laiko slinktis jų darbus apnešė
dulkėmis, o kai kuriu žmonių
bloga valia juos pačius apdrabs
tė purvais. Jeigu vėliau visu iš
girtasis asmuo ne visai tiko ant
jam statomo pjedestalo, nepa
gailėta aštrios kritikos, nes mi
nia pratusi liaupsinti žmones,
kai jais pasižymėjęs žmogus
nėra lengvai įspraudžiamas i
mūsų vaizduotėje sukurtus did
vyrio rėmus. Pasirinkdami did
vyrius ir sau. ir savo jaunosioms
kartoms, būkime atlaidesni,
tuomet teks išgyventi ir mažiau
nusivylimu, ir mūsų tautos di
džiųjų žmonių sąrašuose nuolat
neatsiras tuščių vietų, iš jų iš
braukiant anksčiau gerbtuosius
asmenis.

kur esanti. Ar ne baisu, kad košmariški sapnai vargina
užtarnautą poilsį? Bet ji susirūpina, pastebėjusi ties ja
stovintį baltu chalatu apsirengusi nepažįstama vyriški
su stetoskopu po kaklu. Gydytojas? Ji bando pasijudinti.
atsisėsti, bet aštrus skausmas kairiame petyje ja pri
verčia sudejuoti.
— Ji jau atgavo sąmone, akiu lėliukes normalios.
— sušnibždėjo gydytojas, o šalia jo stovinti taip pat baltai
apsirengusi moteris maloniai nusišypso ir jai kažką
paduoda. Netrukus Audronės burnoje ištirpsta karti
tabletė, o išdžiūvusią gerkle ir lūpas gaivina šaltas van
duo.
— Kas jūs 9 Kur aš esu 9 — ji vos išstena pro sukepu
šias lūpas.
— Nesirūpinkit. J ū s esate gerose rankose, tik daug
nekalbėkit. Tam laiko bus vėliau. - maloniai šyptelėjo
patenkintas vyriškis. - Aš esu daktaras Stark. o jus esa
te miesto ligoninėje. Kai išsimiegosite, jums viskas bus
paaiškinta. O dėl raiščio ir peties nesisielokit - opera
cija puikiai pavyko — Jis draugiškai paspaudė Audronės
ranką ir pasisuko durų link
— Operacija? — sušuko Audrone, bet jos balsas la
bai silpnas, o ir akys ve! merkiasi
Kai po ilgo ir besapmo miego saulės spinduliai
pakuteno jos blakstienas, ji bandė pajudėti, pamankš
tinti sustingusius sąnarius, bet kairysis petys
suskaudėjo, o alkūnes sulenkime kyšojo adatėle su ilga
žarnele. Audronė vis dar negali susiorientuoti, tik žino.
kad nesapnuoja
'Bus daugiau 1
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viena lietuvė gydytoja, atsira
dus tokiai progai, būtų panašiai
pasielgusi.
Pagrindine dabartinės lietu
vių visuomenės problema yra
savo pažadą vyrui ir vaikui.
ta, kad komunizmas ir kapita
Tenka pastebėti, kad y r a ne
lizmas yra pašalinęs Dievą iš
krikščioniškų tautų, kurios pa žmonių gyvenimo. Žmogus neži
siekia aukštą civilizacijos lygį.
no skirtumo tarp gėrio ir blogio,
Vienas pavyzdys — Japonija. žmogus yra praradęs visuome
Ten taip iškeltas ir įdiegtas at
ninės atsakomybės pareigos
sakomybės jausmas, kad, jeigu jausmą, nes jis nežino, kas yra
asmuo nusižengia prieš*savo vi
žmogiškas orumas, todėl nepa
suomenę ir nepajėgia atlikti sa jėgia sudaryti sąžiningų sutar
vo atsakomybių, tai jis viešai
čių.
nusižudo. Lietuvoje šiuo m e t u
P gždžia kalbėti apie medi
daug žmonių nusižudo, bet nete
cinos reformą, kol gydytojai ne
ko girdėti, jog kas a t i m t ų sau
reformavo savo vidinės sąžinės.
gyvybę iš gėdos, dėl n e a t l i k t ų
Ar galima eiti pas gydytoją, ži
savo visuomeninių atsakomy
nant, kad gydytojas, pasitaikius
bių. Aukščiausi valdžios parei
pirmai progai, gali išduoti net
gūnai: bankininkai, ministrai,
ir savo vaiką? Dr. Kupčinskas
gydytojai, profesoriai, verslinin
neturėtų nuslėpti savo stažuo
kai ieško tik savo asmenines
tės aplinkybių. Neigiami reiški
naudos. Kai visuomenė j a i s pa
niai yra viešai išnagrinėjami,
sibaisėja ir išmeta iš darbo ar
kad visuomenė galėtų susida
pasodina į kalėjimą, šie t i k ka
ryti realų vaizdą apie esamą
sosi sau galvą ir klausia: „Ar aš
padėtį ir bendrai aptarti, kaip
ką nors bloga padariau? Visi
visuomeniniai
kontraktai
taip būtų darę mano vietoje".
galėtų būti apsaugoti. Nuo to
Turbūt ir ši gydytoja, kuri gyve
priklauso visuomenės sveikata,
na su svetimu vyru Čikagoje,
gerovė ir ateitis.
mano, kad ji nekalta, nes kiekL i n a s S i d r y s , M.D.
>
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Jau ketveri metai rašau į
„Draugą" Lietuvos medicinos
klausimais ir iki šiol iš Lietuvos
nebuvo jokio atsakymo. Lietuvoje „Drauge" spausdinamus
medicininius straipsnius skaito
visi vadovaujantys.
Daug gydytojų man asmeniškai pasako, kad pritaria mano
straipsniams Tačiau nomenklatūrinė valdžia su vieša nuomone nesiskaito, o eiliniai gydytojai bijo pasisakyti, kad
neprarastų savo darbo vietos.
Gydytojas Limas Kupčinskas
atvyko į Lojolos universiteto
medicinos fakulteto paruoštą
programą, kurią vykdo profešorius Rimgaudas Nemickas.
„Drauge", kovo 5 pasisakė Lietuvos medicinos klausimais.
Daktaras Kupčinskas savo
straipsnyje teigia, kad Lietuvos
medicinos padėtis nėra tokioje
blogoje padėtyje, o kai kuriais
atvejais net pralenkia Ameriką.
Bus įdomu panagrinėti dakta• ro Kupčinsko mintis. Tačiau.
• tenka pastebėti, kad „Draugo"
J skaitytojams jis tikslaus vaizdo
• neatskleidžia. Daktaras nutyli
• faktą, kad jis į šią stažuotę vos
J galėjo atvykti. Amerika sulaikė
*""jo ir kitų daktarų vizas. Pasiro• ~dė, kad viena iš gydytojų, trijų
• mėnesių stažuotei pasibaigus,
j negrįžo į Lietuvą pagal vizos
; sutartį, bet pasiliko Amerikoje
l ir apsigyveno su Lojolos ligoniI nės tarnautoju. Lietuvoje pasi« liko jos vyras ir vaikas.
J
Ar dera tokius skandalus vieI šai nagrinėti? Ar geriau juos
1 nutylėti? Privačiame gyvenime.
* kai girdime apie nuodėmę ir
j skandalą, krikščioniška pažiūra
; yra ta, kad mes už tuos asmenis
* sukalbame maldą ir apie tai
t daugiau neminime. Tačiau vie* šame gyvenime žmonės turi at* sakomybių. Viešos nuodėmės
I pažeidžia visuomeninę struktū* rą. kurią reikia viešai tvarkyti
« ir gydyti. Jei ši moteris būtų
* atvažiavusi privačiai, nutarusi
' savo šeimą palikti ir apsigyven'. ti su amerikiečiu, tai viešai jos
gyvenimo nenagrinėtume.
j Betgi ji buvo Lietuvos gydyto! jų atstovė. Programą suruošė
l Amerikos lietuviai. Lojolos
* universitetas sudarė programą
J lietuviams, o ne gudams ar če* čėnams, nes Lojolos universi-' tetas dirba su Čikagos lietu* viška visuomene, norėdamas jai
Į atsidėkoti už paramą universi* tetui. Amerikos valdžia duoda
l vizas lietuviams, nes Amerikos
• lietuviai yra sąžiningi Ameri; kos piliečiai ir valdžia jais paJ sitiki. Ši lietuvė gydytoja laužo
. vizos sutartį. Jos nusikaltimas
« ardo tą pasitikėjimą, kuri Ame• rikos lietuviai per daug dešimtJ mečių išvystė su Amerikos va!
.džia ir Lojolos universitetu,
t Todėl Amerikos valdžia suiaikė
vizas kitiems trims gydytojams.
• kurie norėjo atvykti.
• Dievo įstatymai teigia: „Ne'svetimauk". ..Nemeluok". Gy'dytoja iš Tarybų Sąjungos nebu• vo auklėta krikščioniškai, todėl
^negalima jos k a l t i n t i , nes
; galbūt ji nežino krikščionybės
'.dėsniu. Tačiau kiekvienas žmo" gus gyvena visuomenėje ir kiek•viena visuomene turi žmoIgaus tarpusavio bendravimo
^taisykles. Tos taisykles yra
Išventos. nes visuomenė be jų ne
įgali egzistuoti. Gydytojas yra
^atsakingas už savo pacientus.
Imotina atsakinga už savo vai
skus, žmona turi atsakomybės
-savo vyrui. Visuomene turi rei;ka';auti. kad jos nariai laikytųsi
.visuomeninių įsipareigojimų.
nes kitaip civilizacija neišgy
v e n t u Tarybiškai išauklėta
'gydytoja išdavė Lietuvą, nes nejsilaike vizos kontrakto, išdavė
savo kolegas Lietuvoje, nes
jiems atstovavo Amerikoje, išjdavė Amerikos lietuvius gydy
tojus, kurie nori padėti tobulin
ti Lietuvos mediciną, sulaužė

GARBINGO AMŽIAUS
SUKAKTIS

Stasys Bagdanavičius.

darbo metų j a m teko užimti
Elektros tinkluose įvairias pa
reigas ir vadovauti Kauno mies
to elektros tinklų skyriaus ko
lektyvui. Jau tai, kad jo darbo
stažas vien tik Kauno elektros
tinkluose daugiau nei penki
dešimtmečiai, rodo šio žmogaus
charakterio pastovumą ir ryžtą
siekiant užsibrėžto tikslo.
Šiandien S. Bagdanavičius
prisimena, kad sunkiausias jo
darbo laikotarpis buvo pokario
metais, atstatant visiškai su
griautą miesto energetinį ūkį. Iš
griuvėsių sunkiai pakilusios
menkos elektrinės nepajėgė ap
rūpinti elektra net gyvybiškai
svarbių miesto objektų. Tuos
menkus energijos kiekius reikė
jo pagal grafiką sumaniai pa
skirstyti vartotojams, o tarp jų
nemažai buvo kaprizingų kariš
kių, kurie besąlygiškai reikala
vo įjungti elektrą. Priešingu at
veju ne kartą teko išklausyti
įvairių grasinimų, o kartais ir
nukentėti.
Tačiau sumanumo ir darbštu
mo dėka pavyko suburti darbš
tų kolektyvą, paruošti naujų
darbuotojų ir palaipsniui atsta
tyti, o vėliau išplėsti miesto
elektros tinklus ir įjungti nau
jus abonentus. Dirbdamas mies
to elektro tinklų rajono viršinin
ku, S. Bagdanavičius rūpinosi
perspektyvinių elektros tinklų
planų sudarymu, naujų kabelių
paklojimu ir transformatorinių
pastočių statyba bei senų re
konstrukcija. Ypač daug ryžto ir
išradingumo jis parodė perve
dant veikiančius 6 kV tinklus į
aukštesnę 10 kV įtampą, suda
rant patikimas darbo schemas.
Šiandien miesto energetinį
ūkį sudaro per 2000 km kabelių
tinklas ir 1244 transformatori
nės pastotės. S. Bagdanavičius,
ruošdamas abonentams techni
nes sąlygas arba derindamas
projektus, puikiai orientuojasi
šiame sudėtingame tinkle. Ne
mažas jo nuopelnas, kad dabar
tinis miesto energetinis ūkis yra
gerai išvystytas, turi patikimas
darbo schemas ir yra pajėgus
aprūpinti elektra gyventojus bei
pramonės objektus.

Nenuilstančiam Kauno elekt
ros t i n k u darbuotojui Sta
siui Bagdanavičiui sukanka 85
metai. Tai gražus jubiliejus,
reikšminga žmogaus gyvenime
data, proga pažvelgti į prasmin
gai nueitą kelią.
S. Bagdanavičius gimė 1910
m. gruodžio 7 d. Slavikų kaime,
Šakių apskrityje Dar besimo
kant Marijampolės gimnazijoje
J U N G I A M O S J A V LB NEW J E R S E Y
išryškėjo jo potraukis techni
IR P I E T R Y Č I Ų A P Y G A R D O S
niams mokslams 1930 m. jis
pradėjo studijuoti Kaune, Vy
.ZjCyvenimo raida iššaukia-de- je yra šaukiamas naujai inte t a u t o Didžiojo universiteto
• megrafinius pakitimus lietuvių gruotos JAV LB Pietryčiu apy- Technikos fakultete. Kadangi
telkiniuose. Anksčiau b u v ę gardos metinis suvažiavimas, pragyvenimui turėjo pats užsigausūs mūsų telkiniai mažėja, Aukščiau suminėtų New Jersey dirbti, tai studijos užsitęsė ir tik
nyksta, vieniems i š v y k s t a n t į LB apygardos darbuotojai šiame 1943 m. jis sėkmingai apgynė
šiltesnius kraštus, dar kitiems suvažiavime svarstys bendruo- inžinieriaus diplomą. Praūžus
— į Anapilį. Demografiniai meninės veiklos problemas su karo audrai, dirbo Kauno elektpakitimai ypač stipriai y r a B a l t i m o r ė s , Philadelphijos, ros tinklų skyriuje inžinieriumi,
palietę Ne\v Jersey valstijos Scrantono. Washingtono, D.C. ir rūpinosi nuniokotų elektros
šiaurinę dali. kur t u r ė t a visa Pietinės New Jersey LB apylin- tinklų atstatymu. Per daugelį
eilė gausesnių mūsų telkinių ir kių darbuotojais. Taip«pat su••—
stipriai reikštasi visos eilės važiavimas išrinks trijų metų apylinkių vadovybėms. Skiriam ū s ų organizacijų. L a i k a s kadencijai naują JAV LB Piet- ma laiko apygardų ir apylinkių
neaplenkė ir daug metų sėk ryčių apygardos valdybą. Iki pranešimams, nes yra būtina
mingai veikusios JAV LB Ne\v šiol pareigas ėjusi Pietryčių išsikalbėti, įvertinti veiklą, apJersey apygardos. Pereitų metų apygardos valdyba < Alg. Gečys, tarti apatijos poreiškius, kurie
rudenį St. Petersburge, Florido pirm., Linas Kučas, sekr., ir dr. skverbiasi į visą mūsų lie
je, vykusioje JAV LB XIV-sios Jonas Meškauskas, ižd.) savo tuvišką veiklą.
Tarybos antroje sesijoje buvo veiklą užbaigs su Pietryčių
Pietryčių apygardos suvažia
atsižvelgta į apygardos darbuo a p y g a r d o s suvažiavimo su vimo data ir vieta yra derinama
tojų siūlymus ir p r i i m t a s nuta ruošimu.
su balandžio 27 d. vakare, 6:30
rimas sujungti į vieną J A V LB
Bendruomeninėje veikloje ne- vai. p.p., minėtuose Lietuvių
New Jersey ir Pietryčių apygar
visada yra aišku k a s turi teisę Namuose įvyksiančiu pavasario
das Sujungtoji apygarda, kuriai
dalyvauti ir balsuoti JAV LB pobūviu. Siame pobūvyje bus
paliktas JAV LB Pietryčių apy
apygardos suvažiavime. JAV paminėta Philadelphijos LB ra
gardos vardas, pagal pakeistus
LB įstatų paragrafas # 67 nuro dijo valandėlė .bendruomenės
įstatus dabar apims J A V LB"
do. kad JAV LB apygardos su- balso" 43 metų gyvavimo su
Bendradarbiai S. Bagdanaviapylinkes ir lietuvius gyvenanvažiavimą sudaro tai apygardai kaktis ir dabartinio jo redakto- čių gerai pažįsta kaip aukštos
čia$.Delaware, Marylaad. New
priklausančių JAV LB apylin- "U kolektyvo (koordinatorė Ju- kvalifikacijos specialistą, nuo
Jersey, Pennsylvanijos C išskyrus
lija Dantienė) 10-ties metų dar
Pittsburgą), Virginijos. West kių pirmininkai, JAV LB apy bo veikla. Redaktorių kolektyvą širdų žmogų, visada pasiruošusį
Viįginijos valstijas ir VVashing- linkių valdybų nariai, veikian sudaro 15 įvairaus amžiaus as patarti ir pasidalyti savo darbo
čiu komisijų pirmininkai. JAV
patirtimi. Nepaisant pokario
touą, D.C.
LB apygardos valdybos bei JAV menų, į talką apjungusius kelių metų sunkumų ir vyravusios
Sprendimas įjungti LB New LB apygardos kontrolės komisi generacijų lietuvius, čiagimius, komandinės sistemos, jis liko iš
Jersey apygardą į kur kas dides jos nariai ir JAV LB apylinkių po karo atvykusius, iš Lietuvos tikimas humaniškumo bei de
nę LB Pietryčių apygardą opo atstovai, rinkti JAV LB apylin atitekėjusias marčias ir moksli mokratiškumo principams.
nentų neturėjo. JAV L B Tary kės susirinkimo po vieną nuo nes stažuotes JAV-se dabartiniu
Stasio Bagdanavičiaus brolis,
bos sprendimu administraci kiekvieno 50 apylinkėje balsa metu atliekančius jaunuolius. kun. Vytautas Bagdanavičius,
niais tikslais buvusios New. vusių lietuvių paskutiniuose Apygardos suvažiavimo daly MIC, gyvena Čikagoje, tėvų ma
Jersey LB apygardos ribos ir JAV LB Tarybos rinkimuose. viai yra kviečiami dalyvauti rijonų vienuolyne ir dar tebe
nuotaikingame renginyje, kurio
toliau lieka nepriklausomu bal
Apygardos suvažiavimas vyks
dirba kaip Lietuviškos knygos
savimo rajonu. Tai leis ir toliau Philadelphijos Lietuvių Namų tikslas yra suburti visus neper klubo prie „Draugo" vadovas.
iki -įol New Jersey LB apygar (Lithuanian Music Hali) Kultū tolimoje kaiminystėje gyvenan Jo įstaiga yra „Draugo" patal
dai priklausiusioms Elizabetho.
pose.
ros centro patalpose. 2715 E. čius tautiečius.
Newarko. Petersono ir Jersey
Algimantas S. Gečys
Allegheny Avenue. PhiladelSerafinas A n d r i u š i s
City LB apylinkėms iš savo tar
phia. PA. Lietuvių Namai ran
po statyti kandidatus ir rinkti
dasi prie pat pagrindinio 1-95
atstovus į JAV LB Tarybą. Savokelio Allegheny Avenue išvažia
ruožtu, tikimasi, kad veikla
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus.
vimo (exit>, prie Richmond Ave.
pavyks sustiprinti a n k s č i a u
ir E. Allegheny Avenue san
sėkmingai veikusiose Lindeno
ir Kearny Harrison LB apy kryžos, įėjimas į Kultūros
Centrą iš Tilton gatvelės.
linkėse.
Pietryčių LB apygardos valdy
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
S.m. balandžio 27 d.. šeš f ndip. ba smulkią suvažiavimo darbo
nj. 1 vai. p.p. Philadelphijo' t v a r k e yra pasiuntusi LB

I

TRANSPAK

Pinigai pervedami doleriais.
Sutvarkomi palikimai.

C L A S S I F I E D GUIDE
REAL ESTATE

REAL ESTATE
GREIT
PARDUODA

m
$

#

REALMART M, Inc.
6602 S. Pulaski Rd.
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS
Broker-Associate

Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite:
BUDRAIČIUI
Bus. 312-585*100 Pager 312-308-0307
Fax. 312-585-3997

FOR SALE
BAYPORT CONDO
Oak Lawn 1 bdrm. updated kitehen.
frml. dining room, balcony, covered
parking elevator btdg Law 60's B189
Cantury 21 Accent - Homefinders.
(708)423-9111.

MISCELLANEOUS

ELEKTROS
Į V E D I M A I — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

RIMAS L. STANKUS
> Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žeme
• Pensininkams nuolaida

H E L P VVANTED
PART-TIME TELLER
Expenence preferred. but not required
Salary commensurate with experience.
Btiingual English/Lithuanian required.
Hours Thurs. 9:00 - 5:00, frt. * • * .
8:00, 8 Sat. 9:00 -1:30. For an appointment of additional information contact Leis
Gajdorus or Grece Brigando at (708)
598-9400. MMtand FedsrM Savinas S
Loan. 4040 S. Archer Ave., CtUciao, H.
•0832.

IEŠKO DARBO
AUTOMOBILIO, NAMŲ. SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off Mgr
Auksė S. Kane kalba lietuviškai
FRANK ZAPOLIS
3208'/* W»st 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(312) 581-8654

J K S CONSTRUCTION
..Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tol. 708-969-2658.

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.
H. Decfcys
Tel. 312-585-6624

Motoris laiko darbo.
Tai. 312-925-5410

Moteris ieško darbo. Gali prižiū
rėti vaikus, ligonius, padėti na/pų
ruošoje ir gyventi kartu.
Tai. 312-254-2232

US. Savinės Bonds
MakeGreatGiffe.

B A L T I A E X P R E S S C O LTD.,
fPRE? VIDMANTAS RAPSYS)

S I U N T I N I A I BE M U I T O \ LIETUVĄ
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENU
• O R O CARGO PER 10-12 DIENU
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SIUNTINYS
U 2 $38.00 PER 14 DIENŲ;
• MAROUETTE PARKO APYLINKĖJE SIUNTINIUS
PAIMSIME NEMOKAMAI;
• NEMOKAMAS DOKUMENTU NOTARIZAVIMAS;
PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU:
ARBA SKAMBINKITE NEMOKAMAI

1-800-SP ARNAI

1-800-772-7624

NAUJAS ADRESAS
BALTIA EXPRESS CO LTD
8327 S. PULASKI
CHICAGO, IL 60652

AMBER GROUP
482THOMASDR1VE
BENSENVULE, IL 60106

TURIME ATSTOVUS LOS ANGELES IR GRANO RAffOS

Komercinės siuntos pagal susitarimą.

Chacaomerė Irene Saez 'buvusi Miss\;nivfr«e> įteikia Liftuvo*prezidentui
garbes diplomą, pasirašytą penkių Huhernatonų ir penkių sostine* merų.
Caracas. Venezuela. kovo 2 1 d

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui.

Dr. JUOZAS JAKŠTAS

MAISTO SIUNTINIAI.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA

Du patys populiariausi - už $39.- ir $98.$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi),
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai,
aliejus,mesos konservai, aspirinas, multivitaminai.
$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai.vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai,
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta,
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos,
majonezas, nešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai,
konservuoti
agurkai,
šokoladas,
aspirinas,
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7772

1918-1940
Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nusviesti. 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 18.00 dot. Užsakant pastų, dar
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 doi., kitus kraštus 3.00 dot.
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 d o t mokesčių.
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4S4S W. 63rd Street, CtOcaeo,
IL 0 0 0 2 0 .

ne tik Lenkijos, bet ir Lietuvos
lietuviais — Seime yra paruoš
tas labai blogas tautinių bendri
jų įstatymas, kuris sudarytų
MEA CULPA!
sąlygas intensyviam Lietuvos
pakraščių nutautinimui. Rytų
Š. m. balandžio 3 d. „Drauge" Lietuva yra stipriai lenkinama
buvo i š s p a u s d i n t a s mano ir per bažnyčias, kurių daugely
straipsnelis „Pirmieji rinkimai je kabo tik lenkiškos vėliavos.
ir Amerikos lietuviai". Norėčiau Jose intesyviai dirba lenkų ku
atkreipti dėmesį, kad rašinyje nigai ir vienuoliai, nemažai jų
pareikštos mintys buvo grynai yra atvažiavę iš Lenkijos. Dau
mano asmeninės ir paminėta gelyje bažnyčių pamaldos būna
Illinois Lietuvių respublikonų tik lenkiškos, o lietuviai su lie
lyga su tais pareiškimais neturi tuvių kalba yra vejami lauk.
nieko bendra.
Vilniaus kurija j kalbos rei
Kaip lygos pirmininkas, daž k a l u s bažnyčiose nesikiša,
nai rašau organizacijos ir rinki viskas paliekama lenkų kunigų
miniais reikalais, tačiau šiuo valiai.
atveju organizacijos vardas ne
Vytautas Braziūnas
turėjo būti įveltas. Džiaugiamės
Milwaukee. WI
gyvendami laisvame, demo
kratiniame krašte ir ateinan
JURŠĖNAS IR JO
čiuose rinkimuose lapkričio mė
VARIANTAI
nesį dalyvausime balsavimuose.
Nesavarbu, kokioje partijoje
Viena ryškiausių komunistų
mes besidarbuotume, balsuosi
veikimo savybių yra sąvokų,
me pagal savo pasirinkimą.
Lieku prie savo asmeninės veiksmų ir įvykių vadinimas ki
nuomonės, kad kiekvieno lie tokiais vardais, negu žmonės
tuvio pareiga yra visų pirma juos paprastai vadina. Taip so
paremti savo, t.y. lietuvių vietinė okupacija pasidarė „iš
kilmės, kandidatus ir už juos laisvinimas", žmonių kankini
balsuoti, nes tik jie geriau mas, marinimas ir nužudymas
supras ir mus, ir mūsų reikalus. — „represija", rusų atkelti „ko
Bet, kaip jau sakiau, tai mano lonistai" — „rusakalbiai".
Kiek ši sovietinė semantika —
asmeninė nuomonė.
drastiškas
sąvokų iškraipymas
Anatolijus Milūnas
—
mėgstama
ir praktikuojama
Downers Grove, IL
LDDP, parodo Seimo pirminin
ko ir naujojo LDDP vado Čes
LIETUVIŲ IR LENKŲ
lovo Juršėno kalba, pasakyta
SANTYKIAI
Seime Kovo 11-tosios d. proga.
Norime padėkoti redakcijai už
Čia Lietuvos pilietybės
labai aktualų lietuvių-lenkų atėmimas tapo tik „pilietybės
santykių nagrinėjimą „Drau įstatymo variantu". Pagal tai,
ge". Tikriausiai Jums žinoma, tiems, kurie nemėgo sovietų
kad Lietuvos valdžia nesirūpina okupacijos, buvo pritaikytas

LAIŠKAI

KUR DINGO LIETUVIŲ
FONDO DVASIA?
Dalyvavau Lietuvių fondo
33-iame metiniame narių suva
žiavime, įvykusiame kovo 30 d.
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Girdėjau „Margučio II"
radijo balandžio pirmosios laido
je Lietuvių fondo informaciją
apie suvažiavimą, kurioje pami
nėtos šešių, į tarybą išrinktų,
asmenų pavardės, bet neužsi
minta, kiek buvo kandidatų,
kiek balsų jie gavo ir kad neper
rinkta dabartinė tarybos pirmi
ninkė Marija Remienė.
,.Draugo" reporteris balandžio
2 d. laidoje aprašė suvažiavimą
plačiau, bet ir čia pakartojo tik
nariams pasiųstus LF1995 metų
veiklos duomenis ir išrinktų į
tarybą narių pavardes. Kiek
buvo kandidatų ir kiek jie gavo
balsų, pranešimo autorius ne
malonėjo parašyti. Juk buvo
septyni kandidatai ir neišrinkta
liko tik veikli tarybos pirmi
ninkė Marija Remienė. Tai pir
mas atvejis, kad prieš tris
mėnesius LF tarybos posėdyje
vienbalsiai perrinkta 1996 me
tams Tarybos pirmininkė, narių
suvažiavimo būtų neišrinkta į
tarybą.
Išgirdus balsavimo duomenis,
salėje nubangavo nustebimo
šlamesys, o, uždarius suvažiavi
mą, buvo plačiai kalbėta ir
domėtasi, kaip tai galėjo įvykti.
Visuomenei skirta informacija
neatskleidė suvažiavimo daly
vių nuotaikų. Galima manyti,
kad rinkimų rezultatus nulėmė
keli „didieji", turėję nedalyva
vusių suvažiavime narių įgalio
jimus. Jų įmesti balsavimo lape
liai paprastai remia norimų
kandidatų išrinkimą į tarybą.
įdomu, kokios priežastys pri
vedė prie tokios padėties, kad
LF „senesniems vilkams" nepa
tiko darbšti, pareiginga ir reikli
Tarybos pirmininkė? Iki šiol
moteris buvo įprasta matyti
sekretoriaujančias, užkandžius
gaminančias, kavą pamosian
čias ar kitus darbus atliekan
čias, bet tik ne vadovaujančios ir
tvarkančias organizacijos ar in
stitucijos reikalus. LF pradinin
kai ir ugdytojai turbūt pasijuto
lyg mažesni, kai vadovaujančio
je vietoje esanti moteris prisidė

jo prie LF išpopuliarinimo ir jo
augimo. Be abejo, buvo ir dau
giau priežasčių. Dar ir šiuo
metu vyrai nenorom moterims
pripažįsta lygias teises, bet, vis
stengias jas laikyto atokiau nuo
vadovaujančių postų.
Iki šiol lietuviai pasitikėjo fon
do vadovybe ir atvira jo veikla,
todėl taip dosniai plaukė aukos
ir testamentiniai palikimai,
suteikę tikrai pasididžiavimo
verta kapitalą. Tai ne vieno ar
kelių asmenų nuopelnas, bet
visos vadovybės, skyrusios savo
sugebėjimus ir gyvenimo pa
tirtį. Kai LF įsigalėjo keli
asmenys ir pravedė savo užmo
jus, nors ir demokratiškiausiais
metodais, Lietuvių fondas liko
ne tas pats, koks buvo steigėjų
skelbiamas. Pakeitus įstatus ir
iki šiol buvusį neliečiamą pa
grindinį kapitalą leidus dalinti,
įvyko esminis Lietuvių fondo
veiklos pakeitimas, vedąs į fon
do likvidavimą. Dažnas aukoto
jas ir testatorius gali „apsiversti
grabe", nes jo aukos buvo
skiriama ne tiems tikslams.
Lieka neatsakytas klausimas,
kas atsitiko, kad, dvejus metus
sumaniai vadovavusi fondo ta
rybai ir Lietuvių fondui skyrusi
daugiau 20 metų laisvalaikio,
M. Remienė dabar nepatiko ke
liems „didiesiems" ir jie nutarė
ja atsikratyti, už ją nebalsuoda
mi. Kur veda Lietuvių fondą jo
vadovai, kad asmeniškais sume
timais išstumia iš vadovybės
kitus darbščius ir sąžiningus va
dovus? Kur dingo vadinamoji
„Lietuvių fondo dvasia", kuria
taip didžiavosi jo steigėjai? Kur
dingo balsavimo slaptumas, kad
Lietuvių fondo rastinė galėjo
išaiškinti balsuotojus, už ką
buvo paduoti jų balsai? Čia pra
šosi nuodugnesnio paaiškinimo
ir pažadų, kad tokie dalykai nesikartotų. Trijų dešimtmečių
vieningo darbo vaisiai yra pasi
gėrėtini, bet paskutiniai ėjimai
garbės nedaro.
Baigiant šias pastabas apie
LF 33-ią narių suvažiavimą,
pažiūrėkime, ką sako naujieji
LF įstatai apie valdybos ir
tarybos ryšius. Ištrauka iš LF
įstatų IV skyriaus (7 psl.)

„Sibiro variantas". Kas žino,
keičiantis laikams, gal bus rei
kalaujama atsakomybė už Lie
tuvos konstitucinės priesaikos
laužymą ir Č. Juršėnui bei ki
tiems LDDP vadovams bus pri
taikytas „teismo ir kalėjimo va
riantas".
J. Tamkutonis
Chicago, IL
DĖKOJAME
Jau ne pirmi metai, kai Vy
tauto Didžiojo universitetas
gauna „Draugą". Tai p. Paulionių iš Čikagos dovana. Dėko
jame p. Paulioniams ne tik uni
versiteto, bet ir Kauno gyven
tojų, kurie ateina pasiskaityti
„Draugo", vardu.
Ta pačia proga norėtume iš
reikšti padėką M. Remienei už
300 dol. auką universitetui.
Šiais sunkiais laikais tai tikra
pagalba.
Bronius Vaškelis,
Vytauto Didžiojo universiteto
rektorius

nes į bendrą amerikietišką
kultūrą. Visi supranta anglų
kalbą. Svetimų kalbų nereikia
liturgijoje. Dvasininkija sensta.
Jaunų kunigų skaičius menkas,
parapijų išlaikymo kainos kyla.
Kur galima, gal pasiliks šio
kios tokios lietuviškos pa
maldos, giesmės, viena antra
lietuviška tradicija, gal saujelė
čia ir ten, bet tiktai, jei lietuviai
patys to norės ir rems. Be lietu
vių dvasininkų, be atžalyno gal
ir lemta čia laikui bėgant tyliai
sutirpti be pėdsakų, ir Katalikų
Bažnyčioje ir apskritai.
Gaila, tautos kamienas ir pa
čioje Lietuvoje dar tvirtai nesto
vi ant savo kojų. Išeivija Lietu
vai labai reikalinga kaip rezer

AR MIRS LIETUVIŲ
PARAPIJOS?
Skausmingą lietuviškų para
pijų išmirimą JAV mūsų laikais
teisingai išanalizavo D. Bindokienė savo straipsnyje „Drau
ge". Kad geriau galėtume su
prasti šį reiškinį, norėčiau
pateikti keletą minčių iš isto
rinės ir kultūrinės perspekty
vos.
Katalikų Bažnyčia JAV, kaip
mes ją žinome, susiformavo
triukšmingo periodo — masinės
imigracijos į Ameriką prieš
Pirmąjį pasaulinį karą metu.
Pirmiausia gausiai atvyko ai
riai, kurie ir užėmė valdančiąją
poziciją hierarchijoje. Vokiečių
kultūrinis įnašas buvo ma
žesnis, kadangi JAV kariavo su
kaizerine Vokietija, o vėliau su
nacių valdoma Vokietija.
Masinė emigracija iš cent
rinės ir Rytų Europos sudarė
kitas problemas. Airiai mažai
supratimo turėjo apie lietuvius,
lenkus, italus, slovakus, slo
vėnus, vengrus, ukrainiečius ir
jų „kultūrinį bagažą". Iš pra
džių buvo daug nesusipratimų
tarp visų šių grupių. Kiekviena
tautybė būrėsi apie savo tautos
bažnytėlę.
Yra tokių vietovių, kur per
keletą gatvių rasime lietuvių,
lenkų, vengrų, slovakų, slo
vėnų, kroatų ir kitų tautų
bažnyčių, be to, anglakalbių ai
rių arba mišrių tautų bažnyčią.
Etninis elementas visose tose
senose bažnyčiose tirpsta dėl
ekonominių, demografinių ir ki
tų priežasčių. Iš istorinio taško,
gal taip ir turėjo būti. JAV
Katalikų Bažnyčia, pagal civi
linę teisę, yra organizuota kaip
korporacija. Vyskupas yra
„CEO". Visas turtas, pastatai ir
kt. priklauso korporacijai. Seno
sios kartos išmirė. Jaunimas
pasitraukia iš etninių parapijų.
Asimilizacija sparčiai veda žmoLF Taryba: 18 punktas b —
tvarko visą LF turtą ir prižiū
ri v a l d y b o s veiklą; VIskyr.
(10 psl.) LF valdyba: 29 - LF
valdybos pirmininkas kviečia
valdybos posėdžius, atlieka
einamuosius LF reikalus, pri
žiūri LF Tarybos planų ir
nutarimų vykdymą ir yra jai at
sakingas už valdybos darbą.
Iš čia pacituotų LF įstatų
ištraukų matome, kad valdyba
su visais raštininkais ir buhal
teriais tėra tarybos raštinė ir
vykdo tarybos nurodymus. Jei
LF tarybos pirmininkė nesido
mėtų valdybos darbu, būtų
galimąją apkaltinti aplaidumu,
o ne kišimusi į valdybos darbą,
nes už visą LF veiklą atsako
taryba.
Ar 33-iasis LF narių suvažia
vimas ir jame pasireiškę ne
sklandumai prisidės prie geres
nio Lietuvių fondo vardo iškėli
mo, didesnio pasitikėjimo, veik
los pagyvinimo? Ar tai paska
tins žmones daugiau aukoti?
Antanas Juodvalkis

vas. Tereikia pažvelgti į Čečė DRAUGAS, antradienis, 1996 m. balandžio mėn. 16 d.
niją. JAV čečėnų beveik nėra,
todėl rusai daro Čečėnijoje ką
DEŠIMTIES M E T Ų MIRTIES S U K A K T I S
nori ir Amerika pasyviai elgia
si. Kas gins Lietuvos interesus
A.tA.
Amerikoje be susipratusių lietu
viškos kilmės JAV piliečių? Kas
ANGELĖ GARBARAVIČIŪTĖ
agituos už Lietuvą? Turėdavom
per 140 tvirtų lietuviškų cent
KAŠŪBIENĖ
rų, o dabar parapijos viena po
kitos miršta. Aišku čia ne tik
tai koks nors lietuviškas feno
Užkasti už svirno
menas. Vienoje diecezijoje iš 19
drabužiai.
lenkiškų parapijo teliko tik 4.
knygos,
Aišku, Katalikų Bažnyčia
albumai,
Amerikoje neišnyks, bet etni
eilėraščiai,
nės, įskaitant lietuviškas,
meiles laiškai.
parapijos visur mažėja.
Dr. T o m a s A. Michalskis
Dabar ten
Nonvood, MA
vešlūs dobilai,
aguonos,

A.tA.
MARY JAKUTIS
Tarašiūtė

cukriniai runkeliai
augina saldžią
šaknį...
Julija Švabaitė

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Chicagoje, Marąuette Parko
apylinkėje.
Mirė 1996 m. balandžio 14 d., 9:40 vai. vakaro, sulaukusi
82 metų.
Gimė Chicagoje.
Nuliūdę liko podukra Eleanor Vets, žentas Al, sesuo
Patricia Allsot; pusseserės: Susan Kissane, vyras Kevin,
Gayle Altur, vyras Marvin, Dena Zich, vyras Jerry; pusbroliai:
Warren Yoksas, žmona Marie, George Yoksas, žmona Deedee.

Jos širdyje niekada neužgeso ilgesys mylimai gimtinei —
paliktiesiems Šunskams.
Sunku suprasti, kad jau suėjo dešimt metų, kai mūsų
brangi Mama, Močiutė ir Žmona išėjo iš mūsų šeimos ratelio.
Daugeli metų gyvenusi Čikagoje ir Floridoje, ji nuotaikingai
džiaugėsi draugais, poezija ir muzika. Jos balsas nutilo 1986
m. balandžio 4 d. Ji buvo palaidota Čikagoje, Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse balandžio 9 d.
Už a.a. Angelės Kašūbienes sielą šv. Mišios bus aukojamos
sekmadieni, balandžio 21 d. 11:15 vai. ryto Tėvų Jėzuitų
koplyčioje. Prašome prisiminti ją savo maldose.

Velionė buvo žmona a.a. Antano.
Velionė pašarvota antradieni, balandžio 16 d. nuo 4 iki
8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (prie Derby Rd.) ir trečiadienį, balandžio 17 d. nuo 8:45
vai. ryto iki 9:45 vai. ryto Holy Family Villa koplyčioje, 12375
W. McCarthy Rd., Lemont.
Po šv. Mišių 9:45 vai. ryto koplyčioje, velionė bus palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Liūdinti šeima.

PADĖKA
Šių metų kovo 15 d. išsiskyrė su šiuo pasauliu mūsų myli
mas Tėvas, Senelis ir Uošvis.

Nuliūdę: podukra, pusseserės, pusbroliai ir kiti
giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600 arba 312476-2345.

A.tA.
ALFONSAS ŠIDAGIS
Szydagis

A.TA.
VERONIKAI ŠKLERIENEI

Reiškiame gilią padėką:
Kun. V. Mikolaičiui už lankymą ligos metu, už
aprūpinimą Šv. Sakramentais, maldas koplyčioje už gedu
lingas šv. Mišias ir palydėjimą j kapines, kun. J. Kuzinskui
už maldas koplyčioje, vargonininkui muz. R. Šokui, dirigentui
A. Linui, solistui V. Momkui ir visiems choristams už jaut
rias giesmes šv. Mišių metu; karsto nešėjams; visiems iš
reiškusiems užuojautos žodžius, dalyvavusiems šermenyse ir
laidotuvėse ir visiems aukotojams už visas aukas; P. Kantui
už atsisveikinimo žodį koplyčioje ir laidotuvių direktoriui D.
Petkui už nuoširdų patarnavimą.

mirus, reiškiame giliausią užuojautą mūsų mieliems
draugams — broliui dr. VACIUI ir dr. VTDAITUMASONIAMS, seseriai J A N I N A I ir J U S T I N U I
LIEPONIAMS bei jų šeimoms, taip pat artimiesiems
čia ir Lietuvoje.

.•

Albina Prunskienė
Algis ir Teresė Kazlauskai
Marija Prunskytė
Coleman
Terry ir Jonas Prunskiai

Liūdinčios: Šidagių ir Tuskenių šeimos.
*

Tauriam vilniečiui, mūsų mielam pirmininkui,

A.tA.
Mokyt. PETRUI NOREIKAI
mirus, liūdinčią žmoną ZELMĄ, sūnų PAULIŲ,
dukrą RITĄ ir žentą PIJŲ STONČIUS, seseris
BRIGIDĄ TUTIMENE ir CELINA STUNDŽD2NE
bei jų seimas Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame ir
dalinamės skausmu.
V. K. L. Sąjungos Čikagos
valdyba ir nariai

skyriaus

A.TA.
KSAVERAI STASIŪNAITIENEI
žemiškąją kelionę užbaigus, liūdesyje likusius vyrą
JUSTINĄ, dukterį MARIJĄ, žentą ROGER WILLAS,
anūką VINCENT, anūkes BRIGITTE ir DEBBEE su
šeimomis bei gimines Lietuvoje giliai užjaučiame ir
kartu liūdime.
dr. Br. A. Andraiiūnai
J. O. Antanaičiai
V. E. Artmonai
A. J. Bertuliai
VI. Bielinis
M. Beleckienė
St. F. Dimgailai
M. Dymiienė
A. M. Dumbriai
G. Gylienė
J. Z. Grigaičiai
L. Gudelienė
S. Ingaunis
V. R. Jučai
J. B. Kedaičiai
J. dr. V. Kiburai
A. Kraučeliūnienė
V. Mazuraitis
Hot Springs, Arkansas

N. Matulienė
J. L. Miežinskai
O. Nagelė
Pr. M. Rodžiai
K. Roiėnienė
Stf. Rūkienė
N. R. Sabaliūnai
H. Sabaliūnienė
Ir. Sirutienė
S. Šmaiiienė
Pr. J. Švilpai
L. Tamošaitienė
O. Tamošauskienė
T. Turkevičienė
Br. E. Ulemiai
O. Žemaitienė
L. Fr. Žėruoliai

Žemiškąją kelionę baigus

A.tA.
IRENAI TAMARAI BUDRECKIENEI,
liūdesy likusius — vyrą ALGIRDĄ, brolį EUGENIJŲ
ir DANGUOLE BARTKUS su šeima, visus gimines
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.
Adolfas ir Sofija Jelioniai
Antanas ir Irena Rimavičiai
Mylimai sesutei,

A.tA.
VERUTEI ŠKLERIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos seserį JANYTE
UEPONIENE, broli dr. VACĮ TUMASONI, jų šeimas
ir artimuosius.
Marija Kuprienė
Saulius ir Roma Kupriai

A.TA.
VERONIKAI ŠKLERIENEI
mirus, brolį dr. VACLOVĄ TUMASONI, seserį
JANINĄ LIEPON1ENE ir jų seimas nuoširdžiai
užjaučiame.
Bronius ir Apolonija

Andrašiūnai

A.tA.
BRONIUI LUKUI
Amžinybėn iškeliavus, liūdintį brolį JONĄ LUKO
ŠEVIČIU, dukterėčias HELENĄ ir MARY, sūnėną
PETRĄ su šeimomis bei gimines Lietuvoje nuoširdžiai
užjaučiame ir jungiamės maldoje.
Hot Springs

lietuviai

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. balaadžio mėn. 16 d.

J A V LB Vidurio v a k a r ų
apygardos suvažiavimas kvie
čiamas balandžio 21 d., sekmadienį, nuo 8:30 vai. ryto iki 1
vai. p.p., Pasaulio lietuvių centro Bočių menėje. Visos apylinkių valdybos, kontrolės komisijos ir atstovai bei svečiai prašo
mi dalyvauti.

PAVYKĘS KONCERTAS

Jau tapo tradicija, kad religims koncertas yra rengiamas
kiekvienais metais Verbų sekMarąuette Parko Lietuvių
madienį Švč. Mergelės Marijos
Dr. Kazys P e m k u s , gyvenęs
Gimimo parapijos bažnyčioje.
ir medicinos praktika vertęsis namų s a v i n i n k ų draugijos
Šiais metais religinis koncertas
Elgin. Illinois, mirė balandžio susirinkimas šaukiamas penk
įvyko kovo 3 1 d . Kadangi nesu
tadieni,
balandžio
19
d..
6:30
15 d. ryte. Apie laidotuvių
muzikė, tai negvildensiu, kaip
vai.
vak..
Švč.
M.
Marijos
tvarką bus pranešta vėliau.
Gimimo parapijos salėje. Kvie
Lietuvos fondas užsisakė 10 buvo giedama, noriu tik pa
čiami
ne
tik
draugijos
nariai,
bilietų į JAV ambasadoriaus reikšti savo, kaip parapijietės ir
Kovo mėn. p a b a i g o j e ..Lie
tuvos našlaičių globos" komi bet visi apylinkės lietuviai, nes Lietuvai James Swihart pager- kitų nugirstus atsiliepimus ir
tetas išsiuntė j Lietuvą trijų reikalai, k u r i e susirinkime bimą, kuris ruošiamas gegužės nuomones apie šį nepaprastą
4 d. Balzeko Lietuvių kultūros koncertą.
mėnesių — balandžio, gegužės ir svarstomi, svarbūs visiems.
Koncerte skambėjo: 1. „Popumuziejaus „Gintaro" salėje.
birželio — paramos našlaičiams
le Meus" (Dambrausko), atliko
Bronė
Širvinskas,
North
pinigus. Taip pat trims mokyk
Šv. Kryžiaus ligoninė ieško mišrus choras; 2. „Gloria"
loms neturtingų vaikų pietums Hollywood, CA., siųsdama
(Vivaldi), atliko mišrus choras;
po 1.000 doi ir dar 1.000 dol. ,,Draugo" laikraščio prenume savanorių, galinčių padėti ligo
3. „Viešpaties palaiminimas"
septynioms neturtingoms šei ratą, sveikindama jo darbuoto ninės personalui aptarnauti pa
(Dambrausko),
atliko sol. Vaclo
moms paremti. Iš viso nusiųsta jus šv. Velykų proga, linkėdama cientus. Jeigu turite per daug
vas
Momkus;
4.
„Quandocorpus
22.271 dol. K o m i t e t a s yra geros sėkmės, paaukojo 155 dol. laiko ir norite padėti žmonėms,
Morietur
Amen"
(Pergolesi).
Ji
jau
ne
pirmą
kartą
atsiunčia
kurie kenčia kūno bei dvasinius
dėkingas visiems aukotojams,
atliko moterų choras; 5. „Agnus
dosnią
auką.
Nuoširdžiai
dėko
skausmus,
yra
verta
paaukoti
kurie padeda vaikučiams Lie
Dei" (Bizet), atliko Genovaitė
tuvoje. Kas norėtų prisidėti prie jame už dovaną ir linkime gra šiek tiek savęs ir pasisiūlyti į Mažeikienė ir mišrus choras; 6.
Maironio lit. mokyklos mokiniai, kurie šią vasarą dalyvaus Dešimtojoje tautinių šokių šventėje.
žių
švenčių
Kristaus
prisikė
pagalbą
ligoninei.
Norintieji
našlaičių šalpos, labai prašome
„Garbė Viešpačiui" (Gounod),
Mokinius ruošia tautinių šokių mokytoja Lidija Ringienė su padėjėjomis Erika Jokubauskaite
limo
proga.
prisidėti,
gali
skambinti
Volunį talką. Čekius rašyti reikia
ir Tania Mikaityte.
atliko
mišrus
choras.
teer Office tel. (312) 471-5610.
Lithuanian Orphan Care vardu
v
Lietuvos
valstybiniame
Po to 10 minučių pertraukos
ir siųsti 2711 VV 71st St.. Muzikiniame teatre pagamin
būti notaro antspaudas su gilia
buvo atlikta: 7. Preliudas C maMŪSIŠKIŲ VERSLAS LIETUVOJE
Chicago. IL 60629.
Ona
Narbutienė,
Lietuvoje
spaude. Pastatai perkami, bet
tas dekoracijas ir kostiumus,
jor (J. Renner, jr. i. atliko Ričar
mokestis),
kurį
pardavėjas
turi
aktyviai
besireiškianti
muzi
žemė nuomojama 99 metams.
„Saulutės" „Atviro žodžio fo
kurių kūrėja yra dail. Janina
das Šokas vargonais; 8. „Pa
Z e n o n a s P e t k u s , St. Pete
mokėti,
dar
gyvulio
nepaskerkologė,
paruošė
komp.
Banaičio
Bekuriant verslą, reikia pasi
Malinauskaitė, matysime „Jū
laiminimo giesmė" (Ramsey), rume" penktadienį, kovo 29 d..
Beach, FL, atsiuntė ..Draugo"
dus
ir
nepardavus.
Visos
įmonės
monografiją,
kurią
labai
gražiai
ryžimo
ir pajėgumo. Dabartines
Pasaulio
lietuvių
centre,
Leratės ir Kastyčio" operos spek
atliko mišrus choras. 9. „Parce
laikraščiui 100 dol. auką už
turėjo
persiregistruoti.
Visa
tai
išleido
„Baltos
lankos"
Vilniuje.
sąlygos
nepalankios statybai.
monte,
Bočių
menėje
kalbėjo
takliuose.
Domine" (Repentire) (Gounod),
kalėdines atvirutes ir kalen
pakelia produkto kainą. Tačiau Trūksta lėšų, ypač ūkininkams,
Šios knygos išleidimą, kurios
Liudas
Šlenys,
Leonas
Maskaatliko sol. Margarita Momdorių. Tai nepailstantis to vie
galimybės plėstis yra didelės. bet Lietuvoje yra daug gerų
vieną egzempliorių turi Lietu
kienė; 10. „Malda" (Br. Budriū- liūnas ir Stanley Balzekas.
„Draugo"
redakcija
prašo
nintelio lietuviško dienraščio
vių opera, finansiškai rėmė
Liudas Šlenys pasakojo, kad „Vėtrų ainiai" pastatė 6,000 kv. amatininkų ir profesionalų.
užsienyje rėmėjas, savo dosnio visas organizacijas ir pavienius Lietuvos Kultūros ministerija, no), atliko mišrus choras; 11.
mintis užsiimti mėsos produktų pėdų priestatą. Reikia daugiau Pensininkams geriausiai tinka
mis aukomis daug kartų jam asmenis įvairius pranešimus Giedra Nasvytytė-Gudauskienė, „Vergų giesmė" Verdi), atliko
gamyba kilo iš noro padėti Lie kapitalo. Lietuvai padėti verta. kurti verslus Lietuvoje, nes jie
pagelbėjęs. Esame nuoširdžiai žinutes ir renginių registraciją Salomėja ir Vytautas Valiukai, mišrus choras; 12. „Alleluia"
Kad verslas pasisektų, organi turi patirtį, laiko, kapitalo ir
pranešti raštu, pasirašytų už Irena Banaitienė, Donatas Ba (Haendel), atliko mišrus choras. tuvai. Patalpos, kuriose seniau zatorius turi būti Lietuvoje prie daugiau kantrybės. Iki šiol
dėkingi.
pranešimą ar renginį atsakingo naitis, Gintarė Banaitytė-Ivaš- 13. „America The Beautiful" buvo pirtis, yra netoli Šiaulių. darbo, turėti užtenkamai lėšų ALBA kaupė mašineriją ir me
vVV'ard), aranž. A. Linas, atliko R a d v i l i š k i o rajone. D a b a r
Ateitininkų n a m u o s e , Le- asmens, pageidaujamas ir adre kienė, Daiva ir Sigitas Banai
„Vėtrų ainių" įmonėje dirba 14 nusipirkti patalpas ir mašine džiagas, vežė žvyrą, o, pasibai
mišrus choras.
monte. balandžio 18 d.. 7 vai. sas bei telefono n u m e r i s . čiai.
žmonių.
Per dieną skerdžiamos riją, turėti verslu besirūpi gus šalčiams, pradės trijų rūšių
Programos atlikėjai: Antanas
vak., ruošiama vakaronė, kurio Telefoniniai pranešimai nebus
3 ar 5 kiaulės ir 1 j a u t u k a s . nančių sąžiningų vietinių žmo cementinių blokelių gamybą.
je bus rodomas, pagal rašyt. priimami, tai padės išvengti
Nekalto Prasidėjimo lietu- Linas — koncerto dirigentas; Išrūkytos mėsos gaminama 750 nių, sugalvoti sistemą teisiai
Ryšium su statyba yra įsikū
Česlovo Grincevičiaus apysaką Įvairių nesusipratimų ir pa vių parapija, E. St. Louis, IL., Ričardas Šokas — akompania- kg. per dieną. 80*^ mėsos yra vesti buhalteriją.
rusi
ALKN organizacija, t.y.
„Vilniaus laikrodis" paruoštas tikslinimų. Šie patarnavimai rašo Lietuvos našlaičių globos toriųs (vargonai), Margarita rūkyta, o likutis žalios par
Leonas Maskaliūnas sakė, Amerikos lietuvių kultūros
filmas. Visuomene, ne tik atei yra teikiami nemokamai, todėl komitetui: „Šv. Velykų proga Momkienė — sopranas, Geno duodama „Vėtrų ainių" krau kad džiaugėsi Lietuvai atgavus namai, įregistruota Vilniaus
tininkai, kviečiami šiuo filmu prašome kooperavimo. Rengi sveikiname visus Lietuvos naš vaitė Mažeikienė — mezzosopra- tuvėje. Gaminami ir vėdarai, nepriklausomybę ir galvojo, mieste, kaip juridinis asmuo.
nių kalendorius yra spausdi laičių globos komiteto narius ir nas, Vaclovas Momkus — bari
pasigėrėti.
kaip padėti atsikurti dvasiškai ALKN yra 99 metams išsinuo
namas kiekvieno mėnesio pra dėkojame už toki gražų ir kilnų tonas, Linda Veleckytė — smui kraujiniai, šaltiena, spirgučiai,
ir ekonomiškai. Būdamas 1980 mavusi trečdalio hektaro sklypą
paštetas.
Tie
geriausiai
perkasi,
kas, Rima Polikaitytė — fleita
Sol. Juoze Krištolaitytė- džioje, naujų renginių registra lietuvišką darbą. Verbų sekma
m. Šiauliuose su Lietuvos Antakalnio gatvėje, prie Neries
nes
yra
pigesni.
ir parapijos choras.
Daugėlienė, dainavusi pirma ciją prašoma pateikti pasku dienį po Mišių visi suėjome
Produktai parduodami vie inžinieriais, diskutavo cemen kranto. Ant to sklypo planuo
tiniąją
mėnesio
savaitę.
At
Koncertui pasibaigus publika
parapijos salėn pusryčiams.
me Lietuvių Operos pastatyme
tinėje rinkoje. Maisto parduo tinių blokelių panaudojimą sta jama statyti nuo 4 iki 8 aukštų
Gildos partiją Verdi „Rigoletto" šaukus ir pakeitus renginių da Nors mūsų čia mažai, bet, pri sustojusi dar ilgai plojo. Po to
tuvės perka iš „Vėtrų ainių", tybai. Nors pasaulyje tai plačiai pastatą, kuris turėtų nuo 40 iki
operoje, atvyksta j Čikagą ir tą, prašoma taip pat pranešti. sidėjus l i e t u v i a m s iš Col- klebonas pristatė kiekvieną
nes kainos žemesnės ir kokybė naudojama, Lietuvoje ta me 60 kondominijų. Norima jį fi
linsville, IL, visi palinkėjome atskirai. Publika, kurios buvo
dalyvaus mūsų Operos 40-mečio
džiaga buvo nežinoma, o buvo nansuoti iš Amerikos, iš anks
Tautos fondas 1995 m. Lie vieni kitiems linksmų Velykų ir pilnutėlė bažnyčia, buvo ne vien geresnė.
šventėje šį savaitgalį.
Valdžios politika veikia prieš naudojamos plytos. Kylant dujų t o i š p a r d u o d a n t p a t a l p a s .
tuvos valstybingumo įtvirtini pasidalinome verbos šakelėmis. iš Čikagos, bet ir iš kitų vieto
ir naftos k a i n o m s , reikėjo Viskas bus pastatyta per dvejus
mui išdalino 233,000 dol., pa Ta proga nutarėme visą pelną vių: Cicero, Indianos. Melrose versą. Maisto produktai iš Dani ieškoti statybinių medžiagų iš metus ir įrengta amerikietiškų
jos, Olandijos importuojami be
remdamas vargstančius Lietu skirti našlaičiams Lietuvoje. Park ir t.t.
Lietuvos gamtos turtų. Cemen stiliumi, su patogumais.
Pirmiausiai visų mūsų pagar muito, Lietuvos ūkininkai yra tiniams blokams nereikia im
vos partizanus, opozicijos spau Albina Gavelienė primargino
Stanley Balzekas priminė
dą, demokratijos stiprinimą, daug gražių margučių, kuriuos ba ir padėka priklauso darbš apkrauti 18% akcizo mokesčiu p o r t u o t o s m e d ž i a g o s , t i k
nesitikėti
stebuklų. Visur yra
už
rūkytus
mėsos
produktus.
Jei
Vilniaus krašto ir kitų Lietuvos žmonės noriai pirko. Feliksas ir čiam šios parapijos klebonui
Lietuvos smėlio, žvyro, cemen sunkumų, pradedant verslą, bet
ū
k
i
n
i
n
k
a
s
p
a
r
d
u
o
d
a
p
u
s
ę
paribių mokytojus, Gyvosios is Marija Kriščiūnai dar mums kun. Jonui Kuzinskui, kuris be
kiaulės žalią, o pusę rūkytą, už to ir vandens. Tačiau reikėjo Lietuvoje dabar sunku greitai
torijos rinkimą bei užrašymą, pridėjo 50 dol. Padarėme pelno kitų kasdieninių rūpesčių dar
tą rūkytą pusę turi mokėti akci- technikos ir finansų. Ignas Juzė , . p a d a r y t i p i n i g ų " . R e i k i a
jaunimo stovyklas, jėzuitų gim 420 dol. Viską skiriame mūsų prisiėmė religinio koncerto
zinį mokestį. Taip pat mokamas nas ir Leonas Maskaliūnas ėmė suprasti, kad geras uždarbis
nazijas, mokytojų pasitobulini globojamai našlaitei Ingridai". rūpestį. Jo rūpestis ir viltis išsi
PVM
(Pridėtinės
v e r t ė s si šio darbo ir ALBA buvo įre pradės atplaukti tik už 15-20
mo kursus (A.P.P.L.E), studijuo Pasirašė Marija Vaitkienė. Tai pildė: religinis koncertas
gistruota kaip bendrovė ir jau metų. Balzekui atrodo, kad
gražus artimo meilės pavyzdys pavyko kuo geriausiai. Tą gali
jantį jaunimą ir t.t.
turi cementinių
blokelių Lietuvoje turėų kurtis daug
paliudyti visi, dalyvavę koncer tautinėse šventėse, pvz., Vasa gamybą.
ir kitiems, daug gausesniems
mažųjų verslų. Ir JAV prasidėjo
te.
rio 16-tosios, birželio išvežtųjų
JAV L B Baltimorės apylin lietuvių telkiniams.
su mažaisiais verslais, kurie
Gamykla
įsikūrusi
45,000
kv.
Pažvelkime į kitą asmenį, minėjimuose ir t.t. Tai vis y r a
kė, per iždininką J. Saurušaitį,
išaugo. Jis siūlo užsiimti patar
pėdų
pastate,
kuris
buvo
nau
Vaclovą Momkų. Jis ir solistas, muziko Antano Lino nuopelnas
x J o n a s P a b e d i n s k a s ir
Jr. Draugo fondui, pavasario va
navimo verslu. Turint savo
dojamas
kaip
trąšų
sandėlys.
kuriam reikia atlikti savo parti — paruošti chorą visoms toms iš
jaus proga, atsiuntė 100 dolerių, Antanas Grina kalbės „Atviro
verslą Lietuvoje, reikėtų ten
Trąšos
buvo
sėjamos
iš
lėktuvo,
jas, ir choro valdybos pirmi kilmingoms pamaldoms. O k u r
praleisti vieną savaitę ir dvi sa
papildant ankstyvesnius 200 žodžio forume" penktadieni,
todėl
yra
pakilimo
ir
nusilei
ninkas. Prisimenant jo entuzias dar paprasti s e k m a d i e n i a i .
vaites čia. Susidaro laiko ir
dimo
aikštelė.
dol. įnašus. Laiške jie rašo: balandžio 26 d., 7:30 v.v.
tiškus žodžius, pasakytus vaka Maestro Antano Lino yra įdėtas
pinigo k l a u s i m a s . S t a n l e y
„Visų Baltimorės LB narių ir Pasaulio lietuvių centro LemonBendrovei
įsigyti
turtą
Lietu
rienės metu, darome išvadą, milžiniškas darbas.
B a l z e k a s norėjo a t i d a r y t i
skaitytojų vardu linkiu vie- t e B o č i ų m e n ė j e . T e m a :
voje
nėra
lengva.
Notarai
patarė
nors daug darbo, bet geri rezul
Reikia džiaugtis, kad parapi
Chrysler automobilių parduo
ninteliui lietuviškam dienraš „Prekyba ir ekonomika Lietu
pirktis
savo
vardu
ir
perleisti
tatai. Negaila jdėto darbo, garsi ja turi jauną, talentingą asme
bendrovei. Ant dokumentų turi tuvę, bet susidūrė su daugeliu
čiui Amerikoje daug sėkmės, o voje" Visus kviečia „Saulutė", n a n t lietuviškos parapijos
nį Ričardą Šoką, kuris y r a ga
Birute Jurjonaite. Čikagos Ht. mo jo darbuotojams ištvermės". Už Lietuvos vaikų globos būrelis.
kliūčių — nėra inventoriaus
vardą.
bus
akompaniatorius, chormeis kestro. Tai parapijai būtų kai
kyklos mokine, buvo pranešėja parama ir linkėjimus labai
apdraudos ir dideli mokesčiai.
(sk)
Mano manymu pats atsakin teris, pianistas ir vargoni navę 2,500 dol., tačiau atsirado Lietuvoje 1993-1994 m. buvo
atliktame montaže ..Lietuva Lietu
dėkojame. Būtų gražu, kad šiuo
x TRANSPAK
praneša: giausias asmuo yra maestro An ninkas, kalbėdamas vakarienės mecenatė Paulina Shukis, kuri parduoti tik 265 nauji automo
va", mokyklai paminint Vasario 16
pavyzdžiui pasektų ir kitos JAV
švente š.m. vasario men.
„Nuo š.m. pradžios tėvai už t a n a s Linas, parapijos choro di metu, jis pasidžiaugė, kad kle paaukojo šią sumą. Didelė pa biliai. Naudojantis Čikaga —
LB apylinkės.
vaiko auginimą darželyje už rigentas ir vadovas. Jau kelin bonas sutiko nupirkti prie var dėka jai.
V i l n i u s seserystės miestų
x A.a. B r o n i a u s Aniceto
O ką jau bekalbėti apie solis pagrindu savo Lietuvių kultū
x A.a. Marcelės Rudaitie- dieną moka po 2.53 lito — 60 ti metai rengiami religinės gonų reikalingą prietaisą, kuris
Paliulio atminimui „Saulutei". nės atminimui, jos laidotuvių proc. vaiko per dieną maiti muzikos koncertai. Ką besakyti, praturtintų skambėjimą ir ne tus ir chorą, jie praleido daug ros muziejuje Čikagoje, Stanley
Lietuvos vaikų globos būreliui. proga ..Saulutei", Lietuvos nimui skirtų pinigų. Vaikams kiek kartų choras giedojo mūsų reikėtu koncertui samdyti or- valandų repetuodami. Po kon Balzekas įkūrė „Chicago — Vil$190 suaukojo V L. Bichnevi- vaikų globos būreliui, $100 su žaislai jau neperkami apie 4-5
certo visi choristai bei jų šeimos, nius T r a d e C e n t e r " . Tai
čiai. S. B. Dundai. V. V. Kul aukojo G. V. Damijonaičiai, R. metus. Juos į darželį turi atneš
mecenatai, kunigai buvo pa patarnavimas, teikiantis infor
bokai. J. Šabrinskai. M. P. R. Baltuškos, A. I. Draugeliai, ti patys tėvai". Pinigai, siun
kviesti į parapijos salę kukliai maciją ir ryšius lietuviams, no
Skruodžiai. A Šulaitienė ir V. A. V. Marchertai. „Saulutė" tiniai ir komercinės siuntos į
vakarienei. Vakarienė buvo rintiems kurti verslą Ameri
Steck. ..Saulute" dėkoja už au dėkoja už auką ir nuoširdžiai Lietuvą. Maisto s i u n t i n i a i .
kukli, bet visi sočiai pavalgė ir koje, ir kitataučiams, norin
kas padėti Lietuvos vaikams ir užjaučia a.a. Marcelės Rudai- TRANSPAK, 2638 W. 69 St.,
dar vyneliu užsigardžiavo. Pa tiems kurti verslą Lietuvoje.
reiškia nuoširdžią užuojauta tienės artimuosius, ypač jos Chicago, IL, tel. 312-436-7772.
valgius kalbėjo choro valdybos Stanley Balzekas taip pat kuria
a.a. Broniaus Aniceto Paliulio dukrą. „Saulutės" narę Ramin
pirmininkas ir džiaugėsi pavy muziejų Lietuvoje, kur bus
(sk)
artimiesiems.
kusiu koncertu Kalbėjo maest eksponuojama užsienio lietuvių
tą Marchertienę.
x Lietuvos Partizanų glo
ro Antanas Linas, Ričardas kūryba.
(sk)
(sk) bos fondui aukojo šie asmenys:
Šokas, kun V Mikolaitis. kun.
x A.a. Liudos Augulienės $100: John. V. ir Ona Rugeliai.
x Dėmesio! Parduodamas
Vakaras praėjo jaukiai, o susi
Pr Kelpša, seselė Margarita,
,.Deluxe condo" 5 kamb.. 2 vo atminimui, jos duktė Vida Buč- Jonas ir Bernice Vašiai; dr. J. J.
rinkę
įdomiai pasidalino minchoristų
Ap.
Bagdonas,
valdy
nios, 2 mieg. antrame aukšte, su mienė papildomai atsiuntė Starkai, Teklė Bogušienė, Pet
timi8
bos
vicepirmininkas
Povilas
Indre Ttjūnelien*
balkonu, 2 auto. apšildomas ga auką . . S a u l u t e i " , Lietuvos ronėlė ir Elytė Juozapavičiai.
Kantas, K Skaisgiry*. «žd. V.
ražas, lietuvių apgyventoje, ra vaikų globos būreliui. Estera kun. Matas Čyvas ir A. V.
K a z l a u s k a s ir kiti. Galėjo
mioje vietoje, prie krautuvių, Alšenienė $20 ir velionės vie Dundzila, V. M. Siručių atmi
Kompozitoriaus Kazio Ba*
kalbėti, kas tik norėjo. Kaip n a i č i o , lietuvių muzikos
gero susisiekimo, bažnyčios, nuolikmetės anūkės Vaivos Buč- nimui; $50 Algis Ilgūnas ir Vy
viena iš chorisčių V Sakevičiūte klasiko, gimimo šimto metų
banko ir ligoninės, Oak Lawn mytės per gavėnią uždirbtus
tautas Vyšniauskas; $200 Irene
pasakė: „man geriau dainuoti. sukaktis bus paminėta jo operos
$18.35.
„Saulutė"
dėkoja
u
i
apyl Skambinti: Algiui LiepiVinclovienė. L.P.G. fondas Čikatfos : t mokyklos mokytojos (i* kaires) Ramune Lukienė. Rūta negu k a l b ė t i "
Pasibaigus
naičiui, Linas Realty,708- aukas ir liūdi drauge su a.a.
nuoširdžiai dėkoja už atsiųstas Jautokiene. Hedvina Dainiene ir Nijolė Pupiene vienos mokyklos šventes kalboms visi skirstėsi į namus. „Jūratė ir Kastytis" spek
Liudos Augulienės artimaisiais.
447-3351 arba 312-890-5821.
takliais šį šeštadieni ir sekma
aukas.
Ant. Repšienė dienį Morton salėje.
Nuotr
Vlado
Žukausko
(sk)
'skt
(sk>

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

