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Lietuvos Sąjūdžio III 
v • suvažiavimas 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Gruodžio 16 d. (Elta) 
— Dvi dienas Vilniuje, Sporto 
rūmuose, vyko Lietuvos sąjū
džio III suvažiavimas. 

Sąjūdžio seimo tarybos pir
min inkas Juozas Tumel is 
padarė pranešimą apie naujus 
Sąjūdžio uždavinius dabartinėje 
politinėje situacijoje. 

Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Land
sbergis savo kalboje pažymėjo — 
dabar Lietuva stovi naujų 
išmėginimų kryžkelėje. Iš 
pašalių gromojančios jėgos nori 
sugrąžint i į sovietišką 
išsigimimą. Ten nebesugrįšime, 
bet tos jėgos gali stabdyti mūsų 
atgimimą. Doras darbas, šeima, 
gimtoji žemė — tai ir yra tikro
ji paprasta laimė. O konkretus 
uždavinys — siekti, kad baig
tųsi pr ivat izuojamo tu r to 
grobstymas. Turime tobulinti 
neseniai atgautą demokratiją, 
tobulint i valdymo formas, 
turime rimtai ginkluoti krašto 
apsaugą, savanorius. Išgirskime 
žūstančios gamtos vaitojimą — 
paskelbkime valymo įrengimų 
statybą, svarbiausia — nepri
klausomos Lietuvos statyba Tai 
bus rūpinimasis ne tik mūsų. 
bet ir mūsų vaikų Lietuva. Ir 
Sąjūdis gal vel iškils kaip nau
ja banga vardan tos Lietuvos. 

Apie naujus Sąjūdžio uždavi
nius ir problemas kalbėjo 
delegatai , svečiai, įvair ių 
visuomeniniu organizacijų ats
tovai. 

Buvo priimti nauji Lietuvos 
sąjūdžio į s t a t a i . Pr i imtos 
rezoliucijos dėl Prezidento in
stitucijos atkūrimo, dėl savival
dos, dėl Lietuvos respublikos 
kariuomenės, dėl nusikaltimų 
žmogiškumui . pol i t inės 
kultūros. Radijo ir televizijos 
(pasiūlyta Aukščiausiajai 
tarybai suformuoti nauja jos 
valdybą), kitais klausimais. 

Lietuvos sąjūdžio garbės pir
mininku išrinktas Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas Vytautas Landsber
gis. 

Del ka r iuomenės išvedimo 
Vicepremjeras Zigmas 

Vaišvila telefonu kalbėjosi su 
SSRS Gynybos ministru Euge
nijum Šapošnikovu. Pokalbyje 
aptartos Sovietų armijos dalinių 
išvedimo iš Lietuvos bei jos pa
sienio apsaugos apginklavimo 
problemos. J. Šapošnikovas 
pripažino, kad negalima ilgiau 
vilkinti kariuomenės išvedimo 
ir pažadėjo gruodžio 16 d. 
atsiųsti savo įgaliotąjį atstovą 
tartis šiuo klausimu. Sutarta, 
kad Vilniuje vyksiančios Šiau
rės Atlanto asamblėjos seminaro 
dalyviai galės aplankyti Šiaurės 
miestelį, ku r dislokuotas 
sovietų armijos dalinys. 

Oficialus J T O dokumentas 
Baltijos šalių ambasadoriai 

Jungtinėse Tautose atkreipė 
dėmesį, kad Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos teritorijoje 
tebelaikoma Sovietų Sąjungos 
kariuomenė. Čia išleistame laiš
ke JTO generaliniam sekreto
riui t rys Baltijos valstybių 
nuolatiniai atstovai primine, jog 
SSRS, pripažinusi jų nepriklau
somybe, nesiėmė priemonių, 
kad iš šių salių teritorijos būtų 
išvesti dideli kariuomenės kon

tingentai kartu su gausybe 
ginkluotės. Dabar, kai žlunga 
Sovietų valstybė, visiškai gali 

atsitikti, kad buvusi Sovietų 
Sąjunga nebeįstengs vadovauti 
Baltijos valstybėse dislokuotų 
savo ginkluotųjų pajėgų veiklai. 
Laiškas JTO būstinėje išplatin
tas kaip oficialus Saugumo 
Tarybos dokumentas. 

Europos s a u g u m a s ir 
Baltijos vals tybės 

Šiandien į Vilnių renkasi 
Šiaurės Tarybos Asamblėjos 
rengiamo seminaro Baltijos 
valstybių saugumo klausimais 
dalyviai. 

Anksčiau panašūs seminarai 
vykdavo tik jos tikrųjų narių 
teritorijoje. Seminare dalyvaus 
16 valstybių — Asamblėjos 
tikrųjų narių atstovai, Baltijos 
valstybių delegacijos, taip pat 
stebėtojai iš Rusijos, Ukrainos, 
Baltarusijos. Atvyks keietas 
aukštų NATO, SSRS gynybos 
ministerijos generalinio štabo, 
šiaurės Vakarų kariuomenės 
grupės vadų, taip pat Lietuvoje 
dislokuotų SSRS kariškių dali
nių atstovai. 

Pagrindinė rytoj prasidedan
čio seminaro tema — Europos 
saugumas ir Baltijos valstybės. 
Jame taip pat bus diskutuojama 
santykių su SSRS ir buvusiomis 
jos respublikomis, SSRS kariuo
menės išvedimo iš Baltijos 
kraštų, tautinių karinių pajėgų 
formavimo klausimais. 

T rumpos ž inutės 
Iki Kalėdų į Lietuvą turėtų 

būt i a tgabenta pirmoji 50 
tūkstančių lietuviškų pasų par
tija. Tačiau dar teks palaukti, 
kol juos pripažins atitinkamos 
užsienio valstybių institucijos. 

A t k u r i a n t ind iv idua l ius 
ūkius Vilkaviškio rajone, tiki
masi Olandijos žemdirbystės 
specialistų paramos, kurie atvy
ko susipažinti su esama padėti
mi. Sovietiniais metais čia kaip 
ir kituose Lietuvos regionuose 
buvo stambinami ūkiai, kuria
mos centrinės gyvenvietės, 
naikinamos viensėdijos — dabar 
gi vyksta atvirkštinis procesas. 

Kanados užsienio reikalų mi
n i s t r ė Barbara M a k d u g a l 
penktadienį pranešė, jog yra 
nuspręsta skirti 2,7 milijono 
dolerių techninė paga lba 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pieninei gyvulininkystei ir ve
terinarijai. 

Kultūros k ron ika 
P l a t e l i u o s e (Plungės ra

jonas), grafo Šuarelio dvaro 
rūmų ūkiniuose pastatuose įsi
kūrusi uždara akcinė bendrovė 
turės keisti verslo pobūdį. 
Miestelis įeina į Žemaitijos tau
tinio parko teritoriją, todėl čia 
draudžiama remontuoti auto
mobilius, teršti aplinką. 

V i l n i a u s un ive r s i t e to 
kamerinis teatras ..Minimum" 
kartu su Paryžiaus 8-ojo univer
siteto teatru kuria bendrą 
spektaklį „Melo įkaitai". 
Trupė, kurioje vaidina tik 
h u m a n i t a r i n i ų specialybių 
studentai, įsikūrė tik prieš 
metus . Savo pas ta tymuose 
kolektyvas nenaudoja dekora
cijų, puošnių kostiumų, sudė
tingos scenos technikos. Yra tik 
minimumas — aktoriai. 

Apie du tūks t anč ius kon
certų surengė senųjų liaudies 
instrumentų ansamblis „Sutar
tinė", švenčiantis 35-erių metų 
jubiliejų. Jei daugelyje Europos 
šalių liaudiškus instrumentus 

Penkių Azijos buvusių sovietinių respublikų prezidentai skelbia savo nutarimą jungtis j naująją 
Slavų Bendriją. Iš kaires matyti Kirgizijos Respublikos prez. Askar Akayev, Kazachstano 
Respublikos prez. Nursultan A. Nazarbayev, Turkmėnijos Respublikos prez. Saparmurat Niyazov, 
Uzbekistano Respublikos prez. Islam Karimov ir Tadžikistano Respublikos prez. Rachmon 
Nabiyev. 

5 Azijos respublikos jungiasi į 
Slavų Bendriją 

Maskva . Gruodžio 15. — 
Reuterio žinių agentūra praneša, 
jog praėjusį penktadienį penkios 
centrinės Azijos vyriausybės 
nutarė jungtis į naująają Slavų 
Bendriją, tuo būdu sudaryda
mos buvusius Sovietų Sąjungos 
respublikų daugumą, o Sovietų 
prezidentui M. Gorbačiovui 
suduodamos paskutinį smūgį. 

Tačiau Gorbačiovas šeštadienį 
kalbėjo apie kažkokią, neaiškiai 
formuluojamą savo sąjungą. Pa
galiau Sovietų vyriausybės liku
čių spaudai atstovas Andriejus 
Gračevas pasakė, jog Gorbačio
vas yra patenkintas jų apsis
prendimu, bet dar nemano pasi
traukti iš prezidento posto, 
kuris turėdavo nemažos įtakos 
ir kitoms pasaulio valstybėms. 
Bet kitas kalbėtojas iš tų pačių 
viršūnių — Aleksandras Licho-
tal pasakė, jog Gorbačiovas tu
rėtų pasilikti pareigose bent tol, 
kol JAV Valstybės departamen
to sekretorius baigs vizitą 
Maskvoje. 

Pirmadienį James Baker III 
pirmiau susitiko su Rusijos 
Respublikos prezidentu Borisu 
Jelcinu, o vėliau ir su prez. M. 
Gorbačiovu. Šiuo metu nebuvo 
žinoma, kokie tų susitikimų 
rezultatai. 

galima pamatyti tik muziejuo
se, tai Lietuvoje entuziastų 
pastangomis kankles, birbynes, 
skudučius bei daugelį kitų 
pavyko išsaugoti muzikiniame 
gyvenime. „Sutartinė", kurioje 
groja aukštąjį muzikos mokslą 
baigę atlikėjai, apvažiavo daug 
užsienio šalių, jai muziką kūrė 
žymieji Lietuvos kompozitoriai. 

Kaune paminėtos Klaipėdos 
krašto kultūros puoselėtojo, jo 
praeities tyrinėtojo, ka'bininko 
ir pedagogo Jono Užpurvio gimi
mo 100-osios met inės . Jo 
likimas panašus į daugelio 
Klaipėdos krašto inteligentų 
likimus — kartu su kitais šio 
kraš to šv iesuol ia i s buvo 
ištremtas į Sibirą. Grįžęs » 
Lietuvą ir neradęs nei morali
nės, nei materialinės paramos, 
J. Užpurvis emigravo į Vokie
tija. „Mažosios Lietuvos" fon
das, įsikūręs Kanadoje, neseniai 
išleido jo knygą „Trys kalbinės 
studijos", kurioje pateikta jau 
išnykusios Saugų ta rmės 
apžvalga. 

Š v e d a i gerai įvert ino 
lietuviškus kalėdinius suveny
rus ir greitai juos išpirko vienoje 
Upsalos parduotuvėje. Klaipė
dos tautodailininkų darbus į 
Švediją atvežė „Umbrijos" fir
ma kuri savo parduotuves ati
darys ir mūsų uostamiestyje. 

Laikas deputa tams 
pas i t raukt i 

Gorbačiovas manąs, kad tai 
esąs konstitucinis procesas, 
kuriam reikia daugiau laiko, 
kad jis pasitrauktų, tačiau 
neminįs jokios rezignavimo da
tos, skelbia tie patys Kremliaus 
šaltiniai. Šiandien Kremliuje 
įvyksta Aukščiausiojo Sovieto 
(Parlamento) sesija ir jei joje 
būtų nubalsuota deputatams 
išsiskirstyti, Gorbačiovui būtų 
laikas taip pat pasitraukti. Pasi
traukus deputatams, jis nebetu
rėtų įstatymus leidžiančio orga
no ir tuo pačiu prezidentinio au
toriteto. 

Į slavų Bendriją neįstojo tik 
Armėnijos, Azerbaidžano, Gru
zijos ir Moldavijos respublikos. 
Politinių žinių komentatoriai 
svarsto įdomų musulmoniškųjų 
respublikų — Kazachstano, Kir
gizijos, Tadžikistano, Turkmėni
jos ir Uzbekistano nutarimą 
jungtis į slavų Bendriją, bet ne 
savo bendruomenės sudarymą 
ir atsisukimą i Iraną, kaipo mu
sulmonų centrą. 

Diskusijos su Washingtonu 
Valstybės sekretorius James 

Baker III dar Washingtone 
būdamas atsisakė žurnalistams 
ką nors spėlioti apie Gorba
čiovo ateitį ir jo statusą greitai 

besikeičiančioje situacijoje. 
„Nebus naudinga ką nos sakyti 
apie asmenis buvusiose sovietų 
respublikose". pasakė Bakeris. 
Jis pavartojo žodį „buvusiose", 
taigi, pripažindamas Sovietų 
Sąjungos . . la idotuves" ir 
pripažindamas atskirų respub
likų buvimą. 0 Rusijos prezi
dento Jelcino ;staiga pranešė, 
kad jis kalbėjos: jau du kartus 
telefonu su JAV prezidentu G. 
Bushu. O Baltieji rūmai prane
šė, kad prez. Bushas kalbėjosi 
telefonu ir su prez. Gorbačiovu. 

Aplankys Bendriją 
Maskvoje „Tassas" pranešė, 

jog JAV Valstybės sekretorius 
lankysis ne tik Rusijoje, bet ir 
Kazachstane. Kirgizijoje ir 
Ukrainoje. Jis norįs savo akimis 
pamatyti branduolinius gink
lus, kurie turi būti centro 
kontrolėje, nes tai surišta ir su 
Sovietų-Amerikos neseniai 
padarytu susitarimu. Beveik 
tuo pačiu metu buvo televizijo
je Sovietų Gynybos ministras E. 
Šapošnikovas ir Ukrainos Gy
nybos ministras K. Morozovas, 
kurie pasakė, kad susitarta dėl 
bendros tų ginklų kontrolės, 
kurie yra Ukrainos teritorijoje. 

Vokietija pasiryžusi 
pripažinti Kroatijos ir 
Slovėnijos respublikas 

Prez. Bushas atsisako tai padaryti 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— „Bil l of R i g h t s " 200 metų 
sukak t i s min ima A m e r i k o s 
vyr iausybės į s t a igose , no r s 
daugelis amerikiečių nežino.ką 
tai reiškia. Užsieniečiai t a i daug 
geriau žino, rodo apk laus inė 
jimų duomenys. 

— E u r o p o s banko t a r y b a , 
kuri rūpinasi a ts ta tyt i buvus ių 
sovietinių kraš tų ekonomiją, 
v ienbals ia i n u b a l s a v o , kad 
Lietuva, Latvija ir Est i ja bus 
p r i imtos n a r ė m i s i r g a l ė s 
naudotis to banko kap i t a lu , ku
ris s iekia 10 bilijonų dolerių. 

— P a n E u r o p a prez. O t to von 
Habsburg buvo pakv ie tęs Lie
tuvos prez. V. Landsbergį j 
Strasbourgą, kuris savo vizito 
metu tarėsi su juo bendradar 
biavimo k l a u s i m a i s . P o to 
Landsbergis per Varšuvą sugrį
žo į Vilnių. 

— U k r a i n o s R e s p u b l i k o s 
prez. Leonidas Kravč iukas , kai 
paskelbė, kad jis yra vyr iaus ias 
k a r i n i ų pajėgų U k r a i n o j e 
viršininkas, susi laukė iš ten 
esančių aukštųjų k a r i n i n k ų 
pritarimo. O ten esantis kar in ių 
pajėgų vadas pasakė : „Mes 

jaučiamės esą Ukra inos gink
luotųjų pajėgų dal is" . Gi Rusi
jos pulkininkas, kai jį užsienio 
žurnalistas paklausė, kodėl j is 
pasiliko Ukrainoje, a t s a k ė , „O 
kodėl ne? Aš esu profesionalas 
kariškis ir noriu t a r n a u t i civili
zuotame pasaulyje". 
— Est i jos Užsienio r e ika lų 

ministerija pasiuntė protes to 
notą Sovietų Užsienio r e ika lų 
ministerijai prieš prez. Gor
bačiovo pasakymą, kad es ta i pa
žeidžia mažumų teises Estijoje 
ir paprašė įrodymų. Gorbačio
vas pasakė, kad rusai ir ukra i 
niečiai yra skriaudžiami ir per
sekiojami Baltijos vals tybėse . 

— P a b a l t i j o karinį d i s t r ik tą 
prezidentiniu įsaku n u t a r t a pa
vadinti „Šiaurės-Vakarų grupių 
pajėgos" pavadinimu, š i a termi
nologija Sovietai vadina visas 
sovietų kar ines pajėgas, esan
čias Vokietijoje ir ki tuose kraš
tuose. Gen. pik. Valerii Mironov 
vavadovauja toms pajėgoms ir jo 
būstinė dar Latvijoje. 

— A r m ė n i j o s ir Azerbaidža
no prezidentai susitarė praėjusį 
trečiadienį atnaujinti pas i ta r i 
mus, kad jų kraujuotas konflik
tas būtų pagaliau išspręstas. At
rodo, kad tai p r i sk i r i ama Gor
bačiovo diplomatiniam sugebė
jimui, kaip praneša A P žinių 
agentūra. Anksčiau juos buvo 
suvedęs pasitarimui ir Boris Jel
cinas, bet vėliau tie pas i t a r imai 
iširo. 

B e r l y n a s . Gruodžio 15. — 
Vokiečių žinių agentūra paskel
bė, jog Vokietija nusprendė 
n e a t s i s a k y t i savo p lano 
pripažinti Jugoslavijos Kroati
jos ir Slovėnijos respublikų 
nepriklausomybės ir ryšių plė
timo su tų respublikų vyriau
sybėmis. 

Kanclerio Kohl spaudos sekre
torius Dieter Vogei pranešė, jog 
Bonos vyriausybė lauks iki 
pasibaigs Briuselyje Europos 
Bendrijos užsienio reikalų pasi
t a r i m a i ir tik tada skelbs 
pripažinimą, kadangi Amerika 
ir Jungtinių Tautų vadovybė 
nenori, kad toks pripažinimas 
būtų pareikštas šiuo metu. 
Bonos sprendimas galutinai 
būsiąs padarytas po šio ministrų 
posėdžio, žinoma, kad ir Europos 
Bendrijos ne visos valstybės yra 
už Kroatijos ir Slovėnijos 
pripažinimą. Tačiau Vogei iš
sitarė spaudos konferencijoje, 
jog „mes eisime su pripažinimu 
tolyn, nežiūrint, kad visos arba 
nė viena Europos Bendrijos 
va l s tybė neprisijungs p r ie 
mūsų". 

Kai j i s apie pripažinimą 
kalbėjo reporteriams, kovos vėl 
prasidėjo Kroatijoje po trumpos 
pertraukos. Tūkstančiai y ra 
žuvusių tame civiliniame Ju
goslavijos kare. Jungtinės 
Tautos žada siųsti taikos dalinį, 
kad būtų nors kartą vykdomos 
paliaubos, tačiau to dalinio dar 
ten nėra. 
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P r a n e š i m a s Jungtinėms 
Tautoms 

Praėjusį savaitgalį Vokietijos 
diplomatai pranešė, jog Vokieti
jos Užsienio reikalų ministras 
Hans-Dietrich Genscher įteikė 
Jungtinių Tautų Generaliniam 
sekretor iui laišką, kuriame 
pranešama, jog Vokietija pri
pažins tas dvi respublikas ne
priklausomomis respublikomis, 
k u r i o s pasiryžo išeiti iš 
Jugoslavijos federacijos. Serbu 
kariškiai, kurie valdo Jugosla
vijos kariuomenę, ypač be 
atodairos naikina Kroatiją. 

Jungtinių Tautų Generalinis 
sekretorius Javier Perez de 

— Vengrijos Prekybos mi
nistras Belą Kadar pasirašė 
prekybos sutartį su Lietuvos 
Ekonomikos ministru Albertu 
Šimėnu Budapešte gruodžio 10 
d. Tai Vengrijos pirmoji sutar
t is su Baltijos respublikomis, 
kurioje yra paragrafas, kad bus 
s te ig iama ir bendra verslo 
įmonė. 

— Aškabade . Turkmėnijos 
sostinėje, susirinko Kazach
stano, ir musulmoniškųjų Kir 
gizijos. Tadžikistano. Uzbekis
tano ir Turkmenistano respub
likų vadai diskusijoms, a r 
prisidėti prie naujosios slavu 
sąjungos. Nutarta vienbalsiai 
j u n g t i s į Slavų Bendriją 

Cuellar kreipėsi į Vokietiją, kad 
susilaikytų nuo pripažinimo, bi
jodamas, kad Europoje nekiltų 
t ikras karas. Jungtinu Tautų 
Saugumo taryba veda diskusi
jas, kad būtų priimta rezoliucija 
nesikišti į Jugoslavijos vidaus 
reikalus, ir kad nė viena vals
tybė neturėtų sudrumsti Jugos
lavijos balanso. Busho adminis
tracija taip pat įspėjo Europos 
Bendriją, kad Kroatijos ir Slovė
nijos pripažinimas išplėstų 
karą. Panašiai sako ir britų lor
das Carrington. kuris yra Ju
goslavijoje tarpininku. J i s sako, 
jog Vokietijos pripažinimas 
pakenktų Jugoslavijos vientisu
mui ir taikos pasitarimams, 
kurie yra prasidėję Hagoje. 

Ukra ina j au pripažino 
K a i Slovėnija ir Kroatija 

paskelbė savo nepriklauso
mybes birželio mėnesį, tai 
Vokietija pritarė Europos Bend
rijos valstybėm pripažinti jas, 
bet Britanija ir Prancūzija pasi
priešino, tada Vokietija pasili
ko sau teisę daryti sprendimsą 
„iki Kalėdų". Tik Italija viešai 
pareiškė, kad paseks Vokietiją 
ir pripažins tas dvi respublikas. 
Taip pat ir Austrijos kancleris 
Franz Vranitzky pasakė, kad 
Austrija pripažins Kroatiją ir 
Slovėniją. Bonoje vyriausybes 
nariai sako. jog Belgija. Danija 
ir Olandija jas gali vėliau pri
pažinti. 

Žinių agentūros pranešė, kad 
Ukrainos Respublika pripažino 
jau Kroatiją ir Slovėniją. Lau
kiama ir Vengrijos pripažinimo. 

Ir Kipras žada padėti 
Vilnius. Lapkričio 26. (Elta) 

— Mes susižavėję Lietuva, čia 
vykstančiais procesais ir norime 
jai padėti, pareiškė Andras A. 
Nicolaides. Kipro Respublikos 
prezidento specialus pasiunti
nys, ambasadorius. Su dviejų 
dienų vizitu jis lankėsi Lie
tuvoje. 

Svečią iš Kipro priėmė Lietu
vos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Kipro 
diplomatinės tarnybom atstovas 
perdavė Kipro respublikos 
prezidento Georgios Vassiliou 
laišką ir sveikinimus lietuvių 
tautai , iškovojusiai Nepriklau
somybę. Svečias pareiškė, kad jo 
vizito tikslas — paruošti dirva 
Lietuvos ir Kipro diplomatinių 
santykių nustatymui. 

Andras A. Nikolaidas infor
mavo, kad Kipras norėtų ben
dradarbiauti su Lietuva ekono
mikos, prekybos srityje. Ši šalis 
taip pat galėtu teikti parama 
Lietuvai, kuriant šiuolaikinę 
turizmo sistema, organizuojant 
menedžmentą ir modernizuo
jant lengvąja pramone. 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

NESUPLĖSYK ŠIRDIES -
NEREIKĖS JOS LOPYTI 

Klausimas. Mano vyras yra 
laimingas po širdies atakos. 
Laiku nuvykome ligoninėn. Vos 
pajutęs krūtinėje ties krūtin
kauliu skausmus, jis žinojo, kad 
delsti nėra ko. Gydytojai jį gydė 
nuo širdies atakos. Už poros 
savaičių jis jau buvo namuose. 
Aš juomi rūpinuosi taip, kaip 
gydytojas p a t a r ė : n i e k a s 
namuose nerūko, butel iuko 
nelenkia, kavos puodelio netuš
tina; aš sviestą su grietinėle 
palieku krautuvėje, jų net nepa
lietus, o dėl t aukų — jau 
užmiršome jų vardą. Anksčiau 
jis mėgo kiek virš normos gar
džiuotis saldžiais pyragaičiais, 
aštriomis pizzomis. Dabar tik 
liespienį geria ir vaisiais su 
daržovėmis besigardžiuodamas 
pasitenkina (aš jas taip skaniai 
su prieskoniais paruošiu, kad 
net liežuvį gali nuryti!) 

Kaip mums reikia dar išsa
miau saugotis nuo labai galimos 
antros širdies atakos, kuri, kaip 
gydytojas sakė, daugelį tokių 
pirmąją atlaikiusiųjų aplanko? 
Ar užteks gydytojo prirašytų 
vaistų: Procardia, lipinukų ir 
aspirino? 

Atsakymas. Gerai elgiatės, 
bet gerumui nėra galo. Tiesą, 
kad nesuplėšius nereikia lopyti, 
visada turite prieš akis laikyti. 
Taip jau esti neišmintingųjų 
gyvenime: jie be sustojimo plėšo 
savas širdis, o tik po to mėgina 
lopyti — ir taip visose srityse 
elgiasi. Štai, katalikais save lai
kantieji vadai mėgina „naujai 
elgtis" — jie kviečia jaunimą 
prie „skanios pizzos", o ten toks 
kitas prašo ateiti jo kalbos pa
klausyt i p r ie „ k a v u t ė s su 
pyragaičiais". 

Taip druskai gendant, mėsai 
artinasi ne kokios dienos: juk 
tie dalykai plėšo širdį. Todėl 
reikia liautis leidus galvai gesti, 
nes neišmintingu elgesiu suar
dytos š i rd ies lopymas y r a 
nepalyginamai sunkesnis negu 
tokiai negerovei užbėgimas už 
akių. Todėl visi patys auklėki-
mės ir nuo mažens saviškius 
auklėkime savo pavyzdžiu taip, 
kad mūsų tarpe imtų sparčiau 
gausė t i i šmin t ingų jų (ir 
apsišvietusiųjų) skaičius. Tik 
tada širdžiai ir kitoms žmogaus 
kūno dalims ateis laimingesnės 
dienos. 

Nors tū l i mūs i šk ia i y r a 
apsileidėliai, vienok jie yra 
mūsų broliai ir laukia iš mūsų 
pagalbos: reikia suplėšytą širdi 
lopyti. Štai tas jos lopymas po 
atakos. 

Jau keliolika rytu išaušo po 
vyro atlaikytos širdies atakos. 
Jo ir Tamstos džiaugsmas yra 
neišmatuojamas, nes brangiau
sią dalyką įvertinate tik jo 
netekę. Tamsta domies, kaip 
jam reikia dabar po širdies 
etakos gyventi. 

Medicina žengia pirmyn ir per 
paskutinį dešimtmetį šiame 
krašte vyrų ir moterų vyrau
janti giltinė atšipino savo dalgį 
netoli t rečdalio — 28%; o 
nesveiką savo elgesį sveikesniu 
pakeitė dauguma žmonų ir 
vyrų. jų draugu bei gydytojų. 
Todėl dabar daugiau žmonių 
atlaiko širdies atakas ir ima 
džiaugt is gyven imu , kur į 
pradeda vert int i labiau už 
viską. 

Čia yra pamoka mums vi
s iems, kad dar gyvybės 
nepraradę — dar širdies atakos 
nesulaukę imtume vertinti savo 
gyvybę daugiau, negu ką kitą. 
Gaila, kad tokia pamoka padeda 
tik išmintingajam — pajėgian

čiam eiti sveiku gyvenimo 
keliu, nekenkiant nei sau, nei 
kitam, nei aplinkai. Todėl dabar 
jau pats laikas užgimti naujam 
gyvenimui: apsieinant be dūmų, 
be svaigalų, nepataikaujant 
gomuriui riebalais ir saldumy
nais, užlaikant gerą, linksmą, 
giedrią nuotaiką ne išorinėmis, 
dirbtinėmis paskatomis, o tik 
atliekant didelius gerus darbus 
bei pasitarnaujant pagalbos rei
kalingiausiems. 

Kasdien padarymas svarbaus, 
naudingo darbo užtikrina gerą 
nuo t a iką visokio amžiaus 
žmonėms. Ne raminančios 
tabletės (kurių visi taip trokšta), 
bet vidinį pasitenkinimą tei
kiantys atlikti sau, artimui ir 
aplinkai geri darbai yra mūsų veikimo nitrogliceriną kas 12 
gyvenimo druska — stipriausi valandų. Dar ir kitokie vaistai 
saugotojai nuo įvairių kūno, padeda širdžiai veiksmingiau 
proto ir dvasios (asmenybės) dirbti. Už tai dabar po širdies 
negerovių. Tik nuo mažens atakos est i mažiau širdies 

Naudingiausia širdies nesuplėšyti, t ada nereikės jos lopyti. Be t po širdies 
atakos bū t ina širdį lopyti. Aišku, lietuviui būtiniausias yra IŠVENGIMAS 
širdies raumens sužlugimo, vadinamo širdies ataka (rnyocardial infarction). 
Širdies raumenį žudo sklerozė: p r i skre t imas širdies arterijų cholesteroliu ir 
kitokiais krešuliais. 

Tokį priskretimą tolina ovo-lacto vegetariškas maistas - ALVUDO dieta. 
Jai širdies raumenų apsaugoti, arterijas atskretinti padeda padieniui ima
mas aspirinas ir kasdier niai š ie dalykai: cinkas, be vaistų aptur :»na gera 
nuotaika, statininio -vorio iškei t imas j kibirinį, tinginystės paver t imas j 
skruzdė bites darbštumą, išskridimas j mėnulį nuo dūmo ir svaigalo, kraujo 
riebumo cholesteroliu sul ies inimas ik i 130, o gerojo cholesterolio 
pagausinimas iki virš 42 ir visų tur imų negalių, ypač pakelto kraujospūdžio, 
cukraligės ir podagros išmintingas sutvarkymas. 

Tuos širdies apsaugai ta lkininkus kiekvienas savo užantyje laikykimės, 
jais nuolat naudokimės — tada mūsų dienos bus k u r kas šviesesnės. 

sust iprėkime taip, kad pa-
mėgtume iš širdies dirbti gerus 
darbus. 

Gerėja širdininko gyvenimas 

Prieš dešimt metų ar anksčiau 
jei atlaikei širdies ataką (kitas 
jo? vardas yra „rnyocardial in
farction", trumpiau — MI), 
turėjai apie dvi savaites gulėti 
ligoninėje, o į darbą grįžti tik po 
kokių 3 ar 6 mėnesių. Dabar to
kiems širdininkams daug anks
čiau patariamas aktyvumas: po 
nekomplikuotos širdies atakos 
(tokios 70^ pasitaiko) pacientas 
la ikomas ligoninėje apie 8 
dienas, o 80^-90^ tokių širdies 
ataką atlaikiusiųjų grįžta į dar
bovietę po 2-3 mėnesių, o kar
tais raštinėn grįžta net ir po 
šešių savaičių. Mat, įtampa ir 
dėl jos širdžiai žala namuose 
pasilikusiems esti didesnė, negu 
grįžus į raštinę dirbti. O įtampa 
labai trukdo kiekvienai ligai 
reikiamai gyti. 

Gydytojai dabar yra mažiau 
senoviški — jie pakeitė savo 
nusistatymą api" pagyjimą po 
širdies atakos todėl, kad pacien
tai atlaikiusieji tokią i .aką turi 
stipresnę širdį — esti sėkmin
giau gydomi, negu anksčiau. 
Netrukus po širdies atakos 
duodami krešulius tirpinantys 
vaistai sumažina žalą širdžiai. 

Žinoma, ir visi kiti taip sune
galavę turėtų elgtis taip, kaip 
Tamstos vyras: tuojau vykti li
goninėn, kad nepraėjus ketu
rioms valandoms jie jau gautų 
krešulius tirpinančius vaistus, 
nes jų nauda mažesnė, juos 
gavus pavėluotai 'po 9-12 va
landų), kas dabar dažniausiai 
pasitaiko. Todėl visi pažinkime 
širdies atakos sukeltus nege
rumus ir nedelsdami, kad ir 
labai nenoriai (o kas nori?) 
prašykime, kad būtume nedel
siant nugabenti ligoninėn, nes 
pavėlavimas sumažina galimy 
bę pagyti ir priartina mirtį. 

Gydytojai dabar visiems to
kiems ligoniams, kaip taisyklė, 
naudoja naują techniką užsi
kimšusioms širdies arterijoms 
pravalyti: angioplastija (angio-
plasty). Tai per kateterį į širdies 
raumens arteriją įvestas plonas 
balionėlis, kuris, pasiekęs rei
kiamą vietą, yra pripučiamas 
ir tuomi atidaromas arterijos 
spindis. 

Suprantama, kad geriau tų 
arterijų nepriskretinti. O tai 
pasiekti galima šitaip. Reikia 
valgyti ovo-lacto vegetarišką 
maistą — Alvudo dietą, imant 
pradieniui aspiriną, kasdien 
cinką, vi tamino E ir ilgo 

apsilpimų ir komplikacijų. 
Toks po širdies atakos širdi

ninkas, išėjęs iš l igoninės 
įsijungia į ambulatorišką širdies 
atstatymą (outpatient rehabili-
tation program). Pacientai ten 
ateidami 3 valandas per savaitę 
išmoksta kaip gyventi širdžiai 
sveiką gyvenimą: paliaujant 
rūkius, reikiamai darbuojantis 
— makštinantis, tvarkantis su 
įtampa ir valgant liesą ir mažai 
cholesterolio turintį maistą. 

O išmintingas lietuvis supran
ta, jog visiems mums bus daug 
geriau, kai tokį gyvenimą 
praktikuosime gerokai prieš 
širdies ataką — nuo dabar. Tada 
lietuvis daug rečiau jos 
susilauks ar visai jos neturės. 
Mat, užbėgimas ligai už akių 
yra pats geriausias bet kurios 
ligos gydymas. 

Po širdies atakos ligonis gali 
tartis, a r nereikia keisti savo 
darbo pobūdžio (vocational 
counseling), ar kokius pakei
timus daryti turimame darbe. 
Šita širdies atstatymo pro
gramos dalis gali trukti nuo 
trijų iki 12 savaičių. Po to 
ligonis t i nkama i užsilaiko 
namuose b ū d a m a s (home 
program). 

Žinoma, po širdies atakos 
namie gyvendamas pacientą? 
privalo negrįžti į seną balą: į 
įvairiopai nesveiką elgesį, pvz.. 
vienas po širdies operacijos 
rūko, kitas po širdie? atakos per 
barzdą taukus varvina, nes tas 
jam patinka, l o k i e stokoja 
išmintingumo, todėl nepajėgia 
elgtis kaip no m žmogui 
dera. 

Pradinė mankšta po širdies 
atakos turi būti griežtai gydyto
jo sekama (monitored). Senesni 
pacientai gali pradėti formalią, 
pamažu didėjančk užsiėmimo 
programą vieną ar dvi savaites 
po širdies atakos ar širdies 
operacijos (bypass surgery). Pa
cientui besitaisant jo mankštos 
priežiūra esti mažinama. 

Reikia i š r au t i daugelio 
žmonių tu r imą klaidingą 
įsitikinimą širdies priežiūros 
atžvilgiu. Jie mano, kad kuo 
daugiau ilsėsies, tuo daugiau 
širdžiai padėsi. Tai klaida! 
Tyrinėtojai susekė, kad po šir
dies atakos besimankštinantieji 
žmonės daugiau pasitaiso, negu 
nesimankštinantieji: širdis ir 
kraujagyslių sistema geriau dir
ba, nes išmankštinti širdies 
raumenys reikalauja mažiau 
deguonies (taigi kraujo), negu 
neišmankštinti. Todėl mankšta 
padeda sužeis ta i š irdžiai 
lengviau prisitaikyti, nors ji tuo 
laiku Beeiti pilnai pajėgi. 

Daugelis žmonių po širdies 
atakos grįžta į pirmykštį sporta
vimą, o kiti lengvesniu būdu 
širdį stiprina — pirmą kartą 
pradeda kasdieninį pasivaikš
čiojimą. 

Kai kuriems širdies ataką 
tu rė jus iems p a c i e n t a m s 
didžiausia užduotis y r a ne tiek 
jų fizinis atsistatymas, kiek jų 
emocinis sus t ip rė j imas . 
Suprantama, kad daug širdies 
ataką turėjusių pacientų bijosi 
an t ros širdies a t akos , nuo 
kurios jau mirtų. O penkių 
metų laikotarpyje po širdies 
atakos tai pasitaiko kas penktai 
moteriai (20^ I ir kas septintam 
vyrui (15%). Bet tokia antros 
atakos ir mirties ba imė suma
žėja, apleidus ligoninę ir ten 
esančius širdininkus. Bijančius 
antros atakos nuramins ir tas 
faktas, kad atlaikiusieji širdies 
atakas yra „išrinktieji" — jie 
turi stipresnes širdis. 

Štai kartus gyvenimo faktas. 
Septyniasdešimtmetis pensinin
kas po širdies a takos buvo 
gydytojų parinktas jo stovio me
diciniškam stebėjimui. Pirmą 
širdies ataką turėjo, būdamas 
55 metų (myocardial infarction). 
Po to turėjo dar ketur ias tokias 
atakas ir trijų širdies raumens 
arterijų pakeitimą venomis (tri-
ple bypass surgery). J i s tvirtina, 
kad nusiminimas gavus širdies 
ataką yra neišvengiamas; dau
guma pacientų jaučiasi sumen
kinti, tarsi netekę kontrolės 
savo gyvenime. Tas pats pa
cientas tvirtina, kad po pirmos 
širdies atakos jis manęs tapsiąs 
invalidu, bet taip neįvyko. J i s 
su žmona keliavo, žaidė golfą ir 
buvo dar judresnis negu kad 
buvo prieš išeidamas į pensiją. 

Tokių pacientų usiminimą 
gali sumažinti gydytojo nusitei
kimas paciento link. Dabar 
medicina turi daug priemonių, 
padedančių pacientą gražinti į 
normalų gyvenimą. Tik reikia 
jam jas teikti, o pacientui priim
ti: savo iškreiptą gyvenimo 
liniją ištiesinti, nes be tokio 
ištiesinimo — be išmintingos 
elgsenos visokia pagalba esti 
labai ribota. 

Paskutinės širdies atakos 
minėtas širdininkas susilaukė 
keliaudamas po Kiniją, <o kiek 
mūsiškių iš Chicagos ir Kana
dos jau guli Rasų kapinėse 
Vilniuje, kai,būdami širdinin
kai be gydytojo leidimo keliau
ja). Ketvirtą dieną jam gulint 
Šanhajaus ligoninėje, jo gy
dytojas paklausė: „Ar tiki į 
Dievą? Jei taip — ta i pradėk 
melstis, nes greitai mirsi..." 

Ligonis vėliau prisipažino, 
kad tokia žinia jį labai sukrėtė, 
bet jis netikėjo, kad mirsiąs. Na, 
ir po aštuonių dienų jo širdis 
taip sunormalėjo, kad jis pajėgė 
18 valandų skristi iš Kinijos iš 

savo namus. Dabar jis tvirtina, 
kad teigiama nuotaika yra labai 
svarbi norint pasitaisyti po 
širdies atakos. Jis sakėsi esąs 
amžinas optimistas, todėl taip 
gerai j am sekėsi. Ten gydytojas 
gali kalbėt i apie stebuklą. 
Faktas, kad tikintieji į Dievo 
pagalbą gauna ir teigiamą nusi
teikimą net ir sunkiausioje 
padėtyje (prisiminkime mūsų 
Sibiro kankinių nuotaikas!). 

Todėl medicina vertina neme
luotą, autentišką įvairų religinį 
tikėjimą, tik neapmėtytą viso
kiais purvais (kaip čia dabar 
dažnai matome). Tos tiesos joks 
išmintingas lietuvis neturėtų 
pamiršti, privalėtų ją pasisavin
ti ir savo aplinkoje nepaliau
jamai ją skleisti. Taip elgdama
sis jis naudingiausiai padės ar
timui ir dėl to susilauks di
džiausio vidinio pasitenkinimo, 
kuris užtikrins jam ilgalaikę 
sveikatą. 

Šia tiesa pasinaudos tik iš
min t ingas i s mūs išk i s , nes 
kitoks, kad ir protingiausias yra 
jai alergiškas. Jo neigiami nusi
teikimai prieš tikėjimą jį suvar
žo ir j is , gyvenimo klystekliais 
eidamas, ir toliau nesiryžta 
siekti Biliūno „Laimės žiburio" 
— lipti į Laimės Kalną. Tokie 
protingi neišmintingieji savais 
elgesiais nevertina savo svei
katos — jie kar tu su varlėmis 
velija šokti balon ir net 
matydami gražiausia pievą — 
psichologiškai teisingą elgseną, 
pasirenka klaidingąją. 

Po širdies atakos pacientams 
vieną normalaus gyvenimo dalį 
sudaro intymumas. Daugelis 
širdies ataką turėjusių vyrų bi
jos savo žmonų, kad jei negautų 
kitos širdies atakos intymau-
dami. Taip pat daugelis buvusių 
intymiai aktyvių moterų po 
širdies atakos niekada negrįžta 
prie intymumo. 

Taip baiminasi žmonės, nes jie 
mano, kad intymumas labai ap
sunkina širdį. Iš tikrųjų taip 
nėra: intymumas prilygsta užli-
pimui laiptais du aukštus. Dau
gelis gali intymiai gyventi 
praėjus tik dviem savaitėm po 
širdies atakos; bet čia reikal
ingas perspėjimas: kiekvienas ir 
kiekviena tur i atsisakyti šalia 
šeimos intymaus ir dairymosi, 
nes t a s žadina kaltės jausmą ir 
baimingumą, kas kartais prive
da prie širdies atakos. 

„Coca Cola" 
Lietuvoje 

Vilnius. Lapkričio 30. (Elta) 
— Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko pavaduotojas Kazimie
ras Motieka šiandien priėmė 
Jungtinių Amerikos valstijų fir
mos „Coca Cola" viceprezi
dentą Tore Kr. Bu. 

Pokalbyje aptartos Jungtinių 
Amerikos valstijų firmos ir 
gamyklos „Utenos gėrimai" 
bendradarbiavimo perspekty
vos. I š r e i k š t a s abipusis 
pasitenkinimas, kad amerikie
čių firma ir Lietuvos įmonė 
pasirašė protokolą dėl bendros 
įmonės steigimo. „Coca Colos" 
viceprezidento nuomone, Lietu
vos gamyklą reikia moderni
zuoti ir išplėsti, kad ji taptų di
džiausia Baltijos kraštuose. 

„Coca Colos" atstovas susitiks 
ir su Lietuvos tautinio olimpi
nio komiteto vadovais. Bus ap
tarta parama sportininkams. 
Vykstantiems į olimpines žaidy
nes. Latvijos Olimpiniam komi
tetui „Coca Cola" skyrė 10 
tūkstančių JAV dolerių. 
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Intymumas, ypač po širdies 
atakos, yra sunkus reikalas tiek 
pacientams, tiek ir gydytojui. 
Gerai, kad šiandieniniai gydyto
jai yra laisvesni aptarti inty
mumą su pacientu ir jo žmona 
ar vyru. 

Atsimintina, kad ne vien pa
cientas kenčia, gavęs širdies 
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Nusiginklavimas ir 

GRIŪVANČIOS 
IMPERIJOS 
ŠELPIMAS 

Prieš kelerius metus, jeigu 
kas būtų dabartinius įvykius 
numatęs ir apie juos kalbėjęs — 
tai visi būtų pamanę, kad j is 
turi aukštą temperatūrą. Tad 
nė temperatūros nematavę, 
būtume davę porą aspirinų. O 
dabar niekas tuo nė nesistebi. 
Atrodo, kad taip ir turi būti , 
kaip tuose gražiai nuspalvotuo-
se paveiksluose, ku r l iūtas 
avinėlį laižo. Chruščiovas, gal 
tik tūkstantį atominių bombų 
teturėjo, o batu į stalą daužė ir 
žadėjo palaidoti. Tada vyravo 
atominio pavojaus panika, 
žmonės slėptuves rengės i , 
mokyklose vaikus mokė, kaip 
po stalu palįstį. Jeigu stalo ne
būtų, t a i a t s igu lus b e n t 
rankomis galvą užsidengti. Gal 
jis ir būtų palaidojęs, bet net 
neturėjo nesulūžusio kastuvo. 
Valstybės sekretoriai iš sostinės 
į sostinę skraidė, NATO ir 
SEATO organizavo. Buvo sta
toma užtvanka prieš komuniz
mo tvaną. Kasmet išleisdavo 
šimtus bilijonų, kad sulaikytų 
tą raudonąją grėsmę. 

Dabar viskas apvirto aukštyn 
kojomis. Du didieji, kurie vienas 
kitą ir gal net visą pasaulį 
sunaikinti žadėjo, dabar apsi
kabino ir „Du broliukai..." kar
tu dainuoja. Skaitančiajam šias 
eilutes gal viskas labai keistai 
ir nesuprantamai atrodys. Taip 
ir yra! Kadangi tai, kas dabar 
vyksta, dar niekas aiškiai nesu
pranta. Tad ir rašyti rimtais 
sakiniais negalima. Dešimt
mečiais buvo galandami kirviai 
ir peiliai. Kiekvienas dikta
torius, kuris t ik globos ir 
paramos norėjo — į bendrą 
frontą šliejosi. Ir niekas nežiū
rėjo, ar jo rankos švarios. Dabar 
imperijai pradėjus byrėti, Vaka
ruose kilo panika. Rodomas 
didelis susirūpinimas, kad di
dysis „Centras" išsilaikytų. 
Pasaulis atrodė normalus ir 
suprantamas, kuomet Raudono
joje aikštėje šimtai tankų ir 
tarpkont inent inės r ake tos 
važiavo. Ir kuomet vergų sto
vyklose bevardžiai kaliniai į 
darbus lingavo. O dabar niekas 
nebežino, ką rytojus žada. 

Dabar visuotinai prisibijoma 
naujo perversmo grėsmės. O 
jam įvykti yra didelė galimybė. 
Dešimtys tūkstančių Raudono
sios armijos generolų, admirolų 
ir pulkininkų yra aiškiai nepa
tenkinti esama padė t imi . 
Niekas nenori savo privilegijų 
nustoti, o už generolų dar visa 
armija buvusių partijos dar
buotojų. Tad ir kyla susirūpi
nimas. Gorbačiovas, jausdamas 
tą nervinę įtampą ir pamėgdžio
damas Goeringą, rodė išverstus 
tuščius kišenius. Nebėra net 
popierinių rublių generolams 
algas mokėti. Čia jau r imtas 
reikalas! Jeigu būtų kalbama 
apie vaikus ar našlaičius, ku
riems trūksta maisto, t a i 
nebūtų tokios skubos. O dabar 
— generolai! Su jais daug pokštų 
krėsti negalima, nes jie jų 
nesupranta. Kuomet ap i e 
generolus buvo pradėta kalbėti, 
tai susirūpino ir Pentagonas; 
jo žmonės žinojo, kad pavedus 
reikalą Atstovų rūmams ir Se
natui, viskas įklimptų į kalbų 
pelkę. O per tą laiką ko gero 
Centras galėtų subyrėti. Tad 
reikia skubios veiklos. 

Tad buvo sugalvota iš Penta
gonui paskirtų sumų paimti pu
santro bilijono Raudonosios ar
mijos gelbėjimui. Tik reikia 
pagalvoti - Pentagonas ateina 
į pagalbą Raudonajai armijai. 

DU MĖNESIAI 
SAVANORIŠKO DARBO KAUNE 

Pagal normalią ir visiems 
kalamą patriotiškumo koncep
ciją toks elgesys yra valstybinė 
išdavystė. Vienas iš didžiausių 
nusikaltimų prieš valstybę tai 
davimas „pagalbos ir paslaugų 
priešui" (aid and comfort to the 
enemy). Karo metu už tokį veiks
mą yra neišvengiamas karinis 
teismas. Ir tai nebuvo numa
toma atlikti „iš po skverno", bet 
viešai diskutuojama. Bet pa
galiau kažkas susiprato ir 
pamatė tokio projekto absur
diškumą. Visi susirūpinę atomi
niais ginklais ir kad jie nepa
tektų į atsiskiriančių respubli
kų ar nepatikimas rankas. 
Tačiau neteko girdėti, kad kam 
nors būtų atėję į galvą, kodėl by
rančiam ir taikos siekiančiam 
Centrui reikalinga trijų ir pusės 
milijono armiją. Prieš ką? 

Jeigu prieš Ameriką, tai kaip 
tik norintieji Centrui į pagalbą 
ateiti nusikalsta jau minėtam 
įstatymui. Visi žino ir kalba, 
kad Sovietų Sąjungos didžiau
sias rūpestis y ra ne maisto 
stoka, bet nesugebėjimas jo pri
statyti. Visi žino ir kad yra 
dešimtys tūkstančių tankų ir 
tankistų. Bet niekas nepasiūlė 
ir nepareikalavo, kad išformuo
tų nereikalingas tankų divizijas 
ir jų vietoje suformuotų sunk
vežimių b r igadas . Je i jie 
prašo išmaldos, jie turi žino
ti, kad elgeta neturi pasirin
kimo. Tačiau niekas is nedrįs
ta to jiems pasakyti. Net Japo
nija, kurios salas ji tebelaiko 
okupavusi, nedrįsta ar nemoka 
su jais griežčiau kalbėti. Atrodo, 
kad didiesiems t rūksta tos 
drąsos, kurią turėjo Vilniuje 
televizijos bokšto gynėjai. O tai 
yra dėl to, kad visi bijo galuti
nio Centro subyrėjimo. 

Dar nenorima pripažinti, kad 
imperijos jau nebėra, teliko tik 
krauju nušlakstyti jos prisimi
nimai. Dabar t iek Pabaltijui, 
tiek Ukrainai ir kitoms respub
likoms atsiskyrus nuo Maskvos, 
visi pradėjo rūpintis mažumų 
teisėmis. Net Amerika, kuri di
džiuojasi, jog jos satelitai mato 
net automobilių numerius, 
nematė vergų stovyklų. Dabar 
jos sąžinė pabudo ir pradėjo 
rūpintis rusų „mažumos" tei
sėmis. O kas yra tie rusai? Tai 
nėra mažuma, bet kolonistai. 
Amerika nesirūpino prancūzais 
Indokinijoje, nes i rūpina ir 
baltųjų mažuma Pietų Afrikoje, 
bet juodžiais, kurie sudaro di
džiumą. Čia aiškiai matyti dvi
guba moralė ir dvigubi 
standartai. 

O Amerika ir Vakarai bend
rai neturėtų garsiai kalbėti, 
kadangi jų sąžinė nėra švari. 
Tik Vakarų, o ypač Amerikos 
dėka, Rusija ir išaugo į tokį 
„monstrą". Kuomet buvo naiki
nami Pavolgio vokiečiai, Krymo 
totoriai ir Pabaltijo tautos, 
jie visi, lyg susitarę, tylėjo. 
Jungtinėse Tautose niekas to 
klausimo nekėlė ir juo nesi
rūpino. 0 dabar visi suskato 
rūpintis „skriaudžiamųjų rusų" 
teisėmis. Remiantis tarptautine 
teise, okupantų teisės yra la
bai ribotos. Okupanto administ
racinio ir priespaudos personalo 
visos teisės baigiasi kartu su 
okupacinės kariuomenės išvy
kimu. Taip pat jokia valstybė, 
kuri atsikratė priespaudos, dar 
nėra mokėjusi okupanto skolų 
ar stačiusi išvykstančiai okupa
cinei kariuomenei patalpų. Tad 
ir Lietuva neturi tokių įsiparei
gojimų daryti. 

J. Ž. 

1991 metų vasario mėnesį, 
bepie taujant Seklyčioje i r 
besišnekučiuojant su Birute 
Jasaitiene, priėjo dr Sigitas 
Dumčius, tuo metu Amerikoje 
renkantis aukas Kauno Caritui. 
Bekalbant paminėjo, jog Caritui 
reikalinga laborantė padėti 
K a u n e įrengti laboratoriją 
Caritas diagnostiniam centrui. 
Pasisiūliau važiuoti ir šioje 
srityje pagelbėti. Susisiekusi su 
dr. Jonu Valaičiu, pradėjau rū
pintis važiavimo dokumentais. 

Dėl įvairių priežasčių Cari
tas kvietimą atvykti gavau 
tik liepos mėnesį. Deja, rusų 
konsulatas vizos nedavė. Lai
mei Lietuva pasiskelbė ne
pr ik lausoma ir a š t u rbū t 
b u v a u viena iš pirmųjų 
vykstanti Lietuvon be jokių 
kvietimų, t ik užsienio pase už
spaustu Lietuvos Respublikos 
štampu. Birutės Zalatorienės 
(Travel Advisers) aprūpinta do
kumentais ir bilietais, 1991 m. 
rugsėjo 23 d. iš Chicagos O'Hare 
aerouosto SAS lėktuvu pakilau 
kelionei Kopenhaga-Ryga. Iš 
t en automobiliu į Kauną. 
Nepavykus susisiekti nei su 
Caritu, nei su giminėm, per 
kitus pranešiau giminėms, kada 
atvažiuoju. Nežinojau, atva
žiuos kas manęs pasiimti ar ne. 
Važiuoju į nežinią. 

Apsikrovusi knygom (dr. Dai
nos Variakojytės, Onos Koto-
vienės, dr. J . Valaičio dovanos), 
savo knygom, reagentais ir mik
roskopu (dr. J. Valaičio dovanos, 
Lietuvai), dr. Mildos Budrienės 
įgaliojimu (namas Kauno medi
cinos Akademijos svečiams) 
leidausi kelionėn. 

Kopenhagoje persėdom į SAS 
lėktuvą Rygon. (Ačiū Dievui, 
jau be Aeroflotu, be rusiškų 
tikrinimų, be drebėjimų). Po 
maždaug pusantros valandos 
pasiekėm Rygą. Vargšai 
ruseliai! Vartė, vartė mano pasą 
ir Latvių Legation pravažia
vimo per Latviją dokumentą, 
kažkur ėjo, kažkieno klausinėjo, 
vėl grįžo, pagal iau išrašė 
popieruką (gal tai viza?), grąžino 
mano pasą ir liepė eiti. Sunkūs 
mano krepšiai, bet doleris 
perneša ne tik iš lėktuvo ran
kinį lagaminą ir mikroskopą, 
bet perveža per muitinę ir pa
krauna į giminių autmobilį. 
(Nenuostabu, Rygoje tuo metu 
doleris buvo ver tas 50, o 
Lietuvoje 30 rublių). Giminės 
gavo mano siųstą pranešimą ir 
laukė Rygos aerouoste. 

BIRUTĖ KOŽICIENĖ 

Grįžtam Lietuvon. Latvijos 
-Lietuvos s iena Jau savi 
muitininkai, sava kalba. Niekas 
nieko netikrina. Matau skirtu
mą ta rp Latvijos ir Lietuvos. 
Latvijoj keliai ir gamtovaizdis 
skurdesnis. Įvažiavus Lietuvon, 
lyg viskas gražiau, žolė žalesnė 
ir keliai geresni. 0 gal tai tik 
man?... 

Sustojam Kėdainiuose. Noriu 
sustoti prie geležinkelio stoties, 
prie kažkada gyvento namo. Ar 
tai čia tas pats namas? Didelis, 
raudonų plytų, su veranda? Kur 
sodelis? Kur veranda? Einu 
aplinkui. Prie namo sėdi senutė. 
Pradedam kalbėti. Taip, taip! 
Čia t as pats namas, tik nudažy
tas geltonai. Verandą seniai 
nugriovė — buržuazinis paliki
mas. Iš sodelio padarė daržus — 
reikėjo gi valgyti' Ji pamena 
Valę — ji gailestingoji sesuo 
Naujoj Vilnioj. Regina? — taip, 
pamena ir ją. Regina gyvena 
Kėdainiuose. 

Nepaleidžia manęs senutė. 
Dar vis yra kas pasakoti, yra 
kas parodyti... 

Pavakare pasiekiam Kauną. 
Ne pirmą kartą aš Lietuvoje, 
bet lyg lengviau kvėpuoti, kai 
matai savą lietuvišką policijos 
uniformą.. Rusų kareivių dar 
labai daug, bet lietuvių kalba 
vyrauja t iek gatvėse, tiek 
parduotuvėse. Kaunas lietuviš
kas, Laisvės Alėja graži! 

Dar tą patį vakarą aplankau 
savo senuką dėdę ir grįžtu 
nakvynei į Žaliakalnį pas gi
mines. 

Kitą rytą nuvažiuoju į Caritas 
centrą Vilniaus gatvėje. Prie
šais — buvę prezidentūros 
rūmai, šalia —.Maironio vardo 
mokykla (ar ne čia buvo Mari
jos Pečkauskaitės mergaičių 
gimnazija?) Prisistatau. O, taip. 
Laukiame. Prašau pas Caritas 
pirmininkę dr. Albiną Pajers-
kaitę (visų čia vadinama Albi-
nute).Pristato Caritas diagnos
tinio centro direktorę dr. Elvą 
Marčiulionienę. Kartu nuva
žiuojam į man skirtą butą Seinų 
gatvėje. Patogu. Prie pat Zana
vykų turgaus, o kitoje Savano
rių prospekto pusėje — Aukštai
čių gatvė, mano darbovietė. 
Šiandien dar mano laisva diena, 
o rytoj nuo ryto darbas. 

Kitą rytą, aštuonios trisde
šimt prie mano durų dr. Elva. 
Po kavutės žygiuojam į diagnos
tinį centrą. Pirmas ir trečias 

aukštai dar tebėra infekcinė 
ligoninė, bet antras aukštas grą
žintas Caritui ir ten pradėta 
steigti diagnostinis centras. 
Apsidairau. Nuo ko reikės 
pradėti? Čia bus nevien labo
ratorija, bet ir kiti kabinetai: 
dantų, akių, širdies, ginekolo
ginis, pediatrinis, bet šiuo metu 
čia tik dėžės, dėžės... 

Pradedam kraustyti. Tai vis 
atsiųstos dovanos, daugiausia iš 
Amerikos, bet yra ir iš Vokieti
jos, Danijos, Suomijos. Stebiu. Iš 
Vokietijos atsiųsti instrumentai 
nauji. Ta pati elektros srovė 
įgalina instrumentais naudotis 
tuojau pat. Gal amerikičiai, 
siųsdami instrumentus, galėtų 
kartu siųsti ir transormatorius 
bei rozetes, kurių Lietuvoje taip 
pat labai didelis trūkumas. 
Žinau, Katalikų religinė šalpa 
bando siųsti, bet jei viskas 
ateitų kartu su instrumentais 
(pridėkime dar ir reagentus), 
paruošti naudojimui, būtų kur 
kas paprasčiau. Siunčiant in
strumentus gal nevertėtų pasi
kliauti ligoninėmis, kad in
strumentas „tvarkoje", bet gal 
vertėtų pasikviesti tos srities 
specialistus, kurie tas mašinas 
pažįsta, su jomis yra dirbę a r 
teberdirba. Nebūtinai instru
mentai turi būti nauji, bet kad 
dar būtų galima bent kelerius 
metus panaudoti. Pridėkime in
strukcijas, kaip tas mašinas pri
jungti, kaip naudoti ir kaip 
taisyti. 

Man bebūnant Kaune, iš New 
Yorko atvyko Ka ta l ikų 
re l ig inės šalpos d i rek torė 
specialiems reikalams Rasa 
Razgaitienė. Kol ji buvo Lie
tuvoje, gyvenome kartu, nors 
mūsų darbas ir skyrėsi. Vakare 
sus i t ikus ios aptardavome 
dienos darbus, planus ateičiai ir 
savo bejėgiškumą. Norėtųsi 
daug daugiau padėti, pagelbėti, 
bet... lėšos... Tie nelemti pinigai, 
o be jų — nė žingsnio! 

Rasa pasakojo, kaip kraunami 
konteineriai. Religinei šalpai 
ateina iš visur paruoštos dėžės 
ir jos kraunamos tiesiog siun
timui. Religinė šalpa neturi nei 
žmonių, nei pinigų jas tikrin
ti. Kas labiausiai Lietuvoje rei
kalinga? Sakyčiau, viskas. La
bai reikalingi akiniai. Siųskite 
akinius su rėmais ir stiklais. Su
vyniokite akinius taip, kad tiek 
rėmai, tiek stiklai nenukentėtų. 
Tas tinka ir visiems siunti
niams. 

Vaistai. Jautri vieta. Pilnas 

turgus Caritas vaistų — girdė
jau tiek Amerikoje, tiek ir Lie
tuvoje. 

Rasa Razgaitienė važiavo 
vaistų ieškoti į Geriunų turgų 
Vilniuje, ir Aleksotą, o aš išėjau 
į Zanavykų ir Stoties turgų. Nei 
j i , nei aš t u rgu je va i s tų 
nematėme, bet nenustebčiau, jei 
kitom dienom jų ir bū tų . 
Nemaža sukrautų vaistų ma
čiau lankydamas i šeimose. 
Vaistai prisiųsti asmeniškai iš 
Amerikos, Vokietijos, pirkti 
Čekoslovakijoje, Lenkijoje, 
Rusijoje. Vieni tuos vaistus 
taupo ir laiko, „kai reikės ir 
nebus" , kiti panaudoja ir 
likučius parduoda. Vienoje 
šeimoje radau vaistų nuo 1983 
metų... Veikimas jų išsibaigęs, 
bet... „O jei kada reikės"... 

Caritas gaunami vaistai yra 
dalinami kasdien pagal gydy
tojų išduotus receptus. Vedama 
atskaitomybė ir stebima vaistų 
veikimo data. Jei mėnesis, kitas 
ir išsibaigę, vaistai vistiek 
duodami (kitų nėra!). Jei recepte 
nurodytų vaistų nėra, budintis 
gydytojas duoda kitu vardu, bet 
panašiai veikiančius vaistus. 
Naudojama PDR knyga (vaistų 
vardai ir nuo ko vaistai), naudo
jama ir Merck Manual (sutrum
pinti ligų aprašymai). Abiejų 
knygų didelis t rūkumas ir jos 
labai saugomos. Kl inikose 
vienas gydytojas siūlė duoti 
didesnes dozes vienam ligoniui, 
o nedalyti keliems. Paaiškinus, 
jog vaistų veikimas per tą laiką 
gali išsibaigti, sutiko, jog gal ir 
geriau duoti keliems. 

Su Rasa Razgaitienė teko ap
lankyti Marijampolės ligoninę, 
vyskupą J. Žemaitį ir Marijam
polės Caritas. Prieš ta i jau 
buvau aplankius Kauno Raudo
nojo Kryžiaus ligoninę, (vyr. 
gyd. dr. Biliūnas, pavaduotoja — 
dr. Rūta Garšvienė). Ši ligoninė 
gauna pagalbos ir iš Tarp
tautinio Raudonojo Kryžiaus. 
Man gavosi įspūdis, kad nuo 
vyriausio gydytojo aktyvumo 
daug priklauso, kiek ir ko 
ligoninė gauna. 

Šios ligoninės laboratorijoje 
teko dirbti kar tu su laborato
rijos vedėja dr. Leščinskiene. 
Čia bandėm pravesti kraujo 
ėmimą iš venų, kurio laborantės 
čia neima. Lyginom kai kurių 
tyrimų skirtumus tarp periferi
nio ir veninio kraujo. Jei reikia 
veninio kraujo, jį čia paima 
gailestingosios seserys, kurios, 
mano manymu, ir taip yra per
krautos darbu). Kauno antrojo
je ligoninėje teko dirbti su dr. 
Nijole Čegiene. Klinikose teko 
kalbėti apie Medicinos techno
logiją Kauno rajono laboratorijų 
vedėjų susir inkime. Kauno 

Medicinos akademijoje teko 
lankyt is pas rektor ių prof. 
Grabauską . Dėl medicinos 
technologijos programos teko 
kalbėtis su prof. Mickiu ir 
kitais. Čia nėra tokio specialaus 
paruošimo kaip Amerikoje med. 
technologams. Laboratori jų 
vedėjų vietas užima gydytojai, 
kurie nebūtinai tam pasiruošė. 

Laboratorijos palyginti su 
Amerikos laboratorijom atsi
likusios bent 25 metais, bet nėra 
ta ip blogai, kaip man buvo nu
piešta. Turi šiek tiek instru
mentų, gamintų Rusijoje, Vokie
tijoje ar Danijoje. Vilniuje gami
namas hemoglobino nustatymo 
aparatas, kurį surado mūsų 
gydytoja Maskvoje. Man jo 
neteko matyti, bet Kauno ligo
ninės jau bando juos gauti. Pro
blema su mokėjimu: rublių 
niekas nenori, konvertuojamos 
valiutos (dolerių, markių) nėra. 
Trūksta visko, pradedant in
strumentais, baigiant chemika
lais (reagentais). 

Teko lankyt i s ir kituose 
ligoninių skyriuose. Visur visko 
t rūks ta . Labai gerą įspūdį 
paliko Marijampolės ligoninė. 
Nauja, moderni, švari. Kauno 
antrosios ligoninės vyr. gydytojo 
pavaduotojas dr. Stasys Kučins
k a s ieško paga lbos savo 
ligoninei. Ieško pagalbos fizinei 
terapijai, histologijai ir t.t. Siūlo 
maistą ir butą, tik ten vykti 
reiktų savo lėšomis. 

Mane žavėjo jaunųjų gydytoj'4 
idealizmas. Dirba ligoninėse, 
kiti dar dėsto akademijoje, o va
karais dirba Caritas: stumdo ir 
atidarinėja dėžes, dalina daik
t u s l igoninėms, p lanuoja 
Caritas centrą, dalina vaistus, 
budi vaistinėse. Automobilių 
neturi. Daugiausia laksto pės
tute, nes jie „greitesni už tro
leibusus". Nemaža medicinos 
knygų.; ir audio juostelių, gau
tų iš Caritas, atiduota akade
mijos bibliotekai ir studentų 
naudojimui. 

Mano gyvenimas Kaune šį 
sykį labai skyrės i nuo 
ankstyvesnių lankymųsi, kada 
KGB net pas dėdę. lankėsi, 
ieškodami „užsieniečių" (mud
viejų su seserim). Vaikščiojau ir 
kalbėjau laisvai. Kur noriu, ten 
važiuoju, kur noriu — einu. Net 
Palangon nuvažiavus viešbutyje 
prašė „asmens pažymėjimo". 
Viskas, ką turėjau prie savęs, 
buvo važiavimo leidimas ir 
socialinio draudimo numeris. 
Sunkiai patikėjo, kad tai visi 
„a smens dokumen ta i " . Už 
vieną dolerį gavau kambarį su 
vonia ir „salonu"... 

Vilnius. Viešbutyje,,Lietuva" 
(čia vieną naktį nakvojau) ligi 
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Manau, kad jis tik norės pažaisti, išsiblaškyti, igauti 
tam tikro vyro patyrimo... Jis rimtai negalvoja, nes nori 
tik laiką praleisti, pažinti kitas merginas. 

— Tau patiko jo fizinis grožis, išviršinis patrauklu
mas, gal ir mokėjimas elgtis. Atsimink, kad svarbu 
ne išvaizda, Aušrele, o žmogaus siela, širdis, -ąžinė. 
būdas ir protas. Bet... nenusimink, kad tave ta. jžeidė 
ir sudarė skausmo! Manau, kad kaip t ik atvirkščiai — 
turėtum džiaugtis, kad taip išėjo! Įsivaizduok — kas 
būtų, jeigu tu išardytum jo sv ižadėjimą su Rebeka? 
Isigytum jos asmenyje didžiausią priešą! Be to, 
nustatytum prieš save ir visą žydų bendruomene Jeigu 
bristum vis gilyn... — įsimylėtum į Henrį taip. kad jau 
būtų reikalas vesti... tada, gal, Henry ir negalėtų tave 
vesti, kadangi jo tėvai, ir net rabinai, uždraustų jam 
vesti ne jų tikėjimo merginą! Jie tau pastatyta sąlygą 
ir tu rė tum pri imti jų tikėjimą, o a ts isakyt i 
katalikybės!.. 

Aušra klausosi motinos net atvira burna. Jos akyse 
augantis susidomėjimas. 

— Nejau taip būtų, mama? 
— Nežinau, kaip ten bebūtų, bet labai džiaugiuo

si, kad tavo santykiai su Henriu pairo!... Net esu 
dėkinga tai jo Rebekai! Be to. Aušrele, kasgi bus su 
Algiu? Juk jis kada nors grįš iš karinės tarnybos! 

Aušra nuleidžia galvą. Mergaitė buvo visai už
miršusi savo draugą. Kaip drugelis skrajoja nuo vienos 
gėlės žiedo prie kito, tai ir ji žavėjosi sutiktojo jaunuolio 

patrauklumu. 
— Mamyte... Aš manau, kad daugiau taip nebus... 

Aš būsiu rimta. Tokia, kaip tu, mama! Tu tokia gera! 
Ir mane myli, ir supranti... 

Aušra apkabina motiną. Abi moterys pajunta 
esančios labai artimos šią akimirką viena antrai. 
Abiejų akyse ašaros. Susijaudinusios krūt inės 
nebesulaiko atodūsių. 

— Prižadėk man, Aušrele, kad visada būsi man 
atvira. Viską turi mamai pasipasakoti. Juk tu dar esi 
labai jauna ir gyvenime nepatyrusi... Tu neįsivaizduoji 
visų pavojų, gresiančių jaunoms merginoms! O aš tau 
visada patarsiu kaip ir kokiu atveju pasielgti geriau, 
protingiau. Gerai? Ar prižadi? 

— Prižadu, mamyte! 
— O dabar viską pamiršk! Negalvok nei apie 

Henrį, nei apie susidariusį nemalonumą. Tiesiog iš
brauk viską iš savo galvos ir iš širdies, gerai? Dar turi 
pusvalandį laiko pasiruošti šeštadieninės mokyklos 
pamokas. 

— O, mama!... Aš visiškai jas užmiršau! 
Birutė pabučiuoja dukterį ir išeina virtuvėn tvarky

tis, o Aušra ima vadovėlius ir užrašus. Sklaido, tikrina 
užduotas vietas ir palengva įsitraukia į skaitymą. 
Stengiasi įsigilinti į tėvų žemės grožį, suvokti istorijos 
įvykius, priimti kalbos plonybes ir tautos papročių grožį 
ir įvairumą. Akių perštėjimas dar primena išgyventą 
skausmą, krūtinę dar slegia kažkoks slogutis, bet pro
tas diktuoja viską atmesti ir užmiršti. Viską kas 
neįeina į mokslą ir ateities planus. 

Po pusvalandžio Birutė žvilgteri vėl į dukters 
kambarį. Mato ją linguojančią su vadovėliu rankose. 
Nusišypso. 

„Šiuo atžvilgiu ji panaši į mane. Moka prisiversti, 
kai yra reikalas, ir ima save į rankas..." 

O Arūnas, baigęs ruošti pamokas, jau plačiomis 

akimis stebi televizijos ekraną. Ten kalnuose joje 
skrybėlėti vyrai, šaudo, žudo, muša ir kankina savo 
priešus indėnus. Be žodžių Birutė prieina ir išjungia 
aparatą. 

— Laikas gulti. Be to, sakiau, kad tų visų niekų 
nežiūrėtum! Už tave jie neparuoš užduotų pamokų! 

Arūnas nepatenkintas laisvės varžymu ir nu
t rauktu malonumu, bet tyli. Juo labiau, kad akys j au 
pačios merkiasi,kviesdamos į kitą karaliją. Nespėjęs 
nusirengti j au miega sveiku jaunatvės miegu. 

Birutė patikrina dukters pasiruošimą gulimui. Tik 
tada užgesina šviesą virtuvėje. Savo miegamojo neturi, 
nes miega kar tu su Aušra. O mergaitė jau išsimėčiusi 
ir netrukus paseka brolio pėdomis į miego užsimiršimą, 
atkalbėjusi vakarines maldas. Birutė žvelgia į prie 
lovos pakabintą Nukryžuotąjį. Nenori trukdyti 
dukteriai miegoti, todėl mintimis ir siela skrenda į 
Viešpatį, o maldos žodžiai švyti jos prote. 

„Ačiū Tau, Viešpatie! Išgelbėjai dukrą iš didžios 
nelaimės! Juk Tavo ranka atsiuntus Rebeką drąsiam 
žygiui, sulaikė Aušrelę nekrist į nelaimę! Tu viską 
gražiai pramatai! Tu viską, o Dieve, žinai! Turiu t ik 
Tavim aš tikėti, gerbti Tave ir mylėti. Tik reikia mums 
Tave suprasti, ką rodai ženklais. Pažint reikia Tavo 
stebuklus! Kasdien jų yra juk daugybė, milijonai! 
Teisybės akis nemari , tik reik ją pažinti. Apsaugok 
Aušrelę, neleisk jai nukrypti ir vėl nuo Tavojo kelio! 
Atleisk man kaltes... tą mano silpnybę šiandien... ir 
gundymams pasidavimą... Ne! Neisiu ten, kur nedori 
žmonės, kur minint Dievą veidai raukos... Ne man ten 
sėdėt! Tegul kas tik nori ten eina... Padėki, o Dieve, 
toliau man išvengti žabangų!" 

Staiga savaime susideda mintys į eilutes ir susi
tvarko rimais. Pakilusi susiieko pieštuką ir užsirašo 
sukurtą padėkos maldelę: ._ , 
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; išmokti", man 
Prie keltų — 

Jaunieji Audra (Kontrimaitė) ir Darius Tullat-Kelp«ai 

ATRASKITE VIETĄ 
TĖVŲ ŽEMEI 

Audros Kontrimaitės ir Dariaus 
Tallat-Kelpšo sutuoktuvės 

Jaunos širdys įveikia nuoto
lius, laiką ir kitas kliūtis ir 
suranda viena antrą. Taip ir 
Darius Tallat-Kelpša iš Chi-
cagos Mission Viejo, Califor-
nijoje, susirado Ričardo ir 
Raimondos Kontrimų dukrą 
Audrą Mariją, ir jų sutuoktuvės 
įvyko lapkričio 23 d. Garsiojoje 
Mission San Juan Capistrano 
bažnyčioje, santuoką palaimino 
prel. Vytautas Balčiūnas iš Pat-
namo, o vestuvinės vaišės įvyko 
puošnioje The Turnip Rose 
Plaza. 

San Juan Capistrano misiją 
XVIII amžiaus viduryje įkūrė 
palaimintasis kun. Junipero 
Serra,OFM, ir čia kasmet šv. 
Juozapo dieną, kovo 19, iš pietų 
sugrįžta kregždės. Šįkart čia at
skrido kitokia kregždžių pora, 
Audra ir Darius, ir nors nebuvo 
kovo 19 d., bet sutuoktuvių data 
gana simboliška šiam įvykiui: 
lapkričio 23 yra Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo diena, o 
jaunasis Darius kaip tik yra 
garsiosios žemaičių karių ir 
medikų giminės atžala, o Audra 
savo šaknis rastų finansiniuose 
(iš Kontrimų) ir rezistenciniuo
se (iš Binkių) podirviuose. 

Gražiai išpuoštoje bažnyčioje 
puikiu vestuviniu rūbu apsiren
gusią nuotaką būsimam vyrui 
perdavė tėvas dr. Ričardas Kon
trimas, moterystėje surišo ir pa
laimino iš Putnamo specialiai 
atvykęs prel. Vytautas Bal
čiūnas, s tebint aštuonioms 
palydovų poroms. Prelatas ne 
tik sutuokė ir palaimino, bet ir 
labai šiltu žodžiu palydėjo 
jaunuosius j naują gyvenimą. 
Mišių metu giedojo LA vyrų 
kvartetas, vedamas muziko 
Viktoro Ralio. Turbūt pirmą 
kartą šioje istorinėje bažnyčioje 
šalia Mozarto muzikos skambė
jo lietuvių kompozitorių — 
Budriūno, Strolios, Šimkaus ir 
Šležo giesmės. 

Sutuoktuvių apeigas stebėjo 
jaunųjų tėvai, seneliai, broliai, 
seserys, iš toli ir arti suvažiavę 
giminės ir trejetas šimtų draugų 
ir artimųjų. Tie patys šimtai 
susirinko ir į priėmimą-vaišes. 
Vaišės buvo tokios, kad galima 
rašyti didžiosiomis raidėmis. 
Aptarnavo būrys uniformuotų 
padavėjų. Svečius pasveikino 
lietuvių ir anglų kalbomis 
jaunosios tėvas Ričardas Kon
t r i m a s , puotos programą 
pravedė Ričardo artimas jaunų 
dienų draugas Vaclovas Kleiza, 
dabar Lietuvos gen. garbės kon
sulas Chicagoje. 

Su duona ir druska bei vynu 
jaunuosius sutiko jaunosios 
tėvai Ričardas ir Raimonda ir 
jaunojo — Algis ir Dana. 
Dalyvavo Audros seneliai — 
Jadvyga Kontrimienė. Edmun

das ir Anastazija Binkiai iš 
Philadelphijos ir Dariaus senelė 
Elena Jucevičienė iš Chicagos. 
Gausi giminė susirinko iš visų 
pasviečių: jaunosios broliai, se
serys, Audrius, Paul ius , Lina 
ir iš Italijos atvykusi Vilija, 
pusbroliai, pusseserės Vincas, 
Lisa ir Rasa (Griggs) Kailiai ir 
teta Nijolė Kailienė. Jaunojo 
brolis Raimis, pusbroliai — An
drius ir Altis, puseserės — 
Candy ir Marty, t e t a Anė 
Nutautienė ir dėdė Kęstut is 
Kelpša. Daugelis išvardytųjų ir 
neišvardytųjų dalyvavo su „an
tromis pusėmis", taip kad vien 
iš giminių būtų susidariusios 
gausios vestuvės. Bet giminių 
skaičių kelis kartus padidino 
šių šeimų draugai ir bičiuliai. 

Sutuoktuvių liudininkų-paly-
dovų aštuonias poras sudarė pa 
mergės — S. Danunzio, L. ir V. 
Kontrimaitės, R. Kungytė,. A. 
Acquino, L. Polikaitienė. D. Če
kanauskaitė. R. Briggs, pabro
liai — R. Kelpša, A. Kaunas . A. 
Polikaitis, A. Kazlauskas, V. 
Markevičius, L. Matonis. A. 
Kelpša, R. Blinstrubas. 

Savo vaikus į naują 
gyvenimą trumpais žodžiais 
palydėjo jaunųjų tėvai dr. Ri
čardas Kontrimas ir Algis 
Tallat-Kelpša bei prel. Vytautas 
Balčiūnas. Padėkos žodį tėvams 
ir giminėms t a r ė j a u n a s i s 
Darius. Ričardas Kontrimą? 
paaiškino ceremonijų prasme. 
Jaunimo ansamblio vadovė 
Danguolė Varnienė, kuriom gru
pėje jaunoji daugelį metų šoko, 
pasveikino jaunuosius ir paaiš
kino šokių prasmę, o tada grupė 
pašoko tradicinius vestuvių 
šokius — Sadutę ir Rezginėlę. 
Puotos svečiai nelietuviai su 
dideliu susidomėjimu sekė apei 
gas ir buvo sužavėti šokių at
likimu ircermonijų prasmingu 
mu. 

Jaunieji Audra ir Darius susi 
pažino moksleivių ateit ininkų 
stovykloje Dainavoje 1981. 
Dešimtmetį iki vedybų sunau
dojo mokslams: baigė vidurines 
mokyklas ir u n i v e r s i t e t u s 
Darius Chicagos universitetą. 
Audra Loyola Marymount uni 
versiteta Los Angeles. Darius 
priklausė skautams, šoko tau
tinių šokių grupėje, L i ths 
komandoje Chicagoje žaidė 
europietiška futbolą. Audra pri 
klausė ateitininkams ir skau 
tams, baigė 10 metų l i tuanis 
tinę mokyklą ir šoko ,,Spin 
dūlio" ansamblyje Los Angeles 
Ji labai muzikali ir gera spor 
tininkė. Šiais gabumais reiškėsi 
gimnazijoje ir universitete. 

Reikia pasidžiaugti vestuvių 
puotos pravedėju gen. konsulu 
Vaclovu Kleiza, kuris rimtą 
jaunų žmonių žingsnį į gyve 

nimą nepavertė vien pokštų rez
giniu, bet humorą derino su 
prasmingais linkėjimais. Jo žodį 
jauniesiems, reikia tikėtis, jie 
prisimins ir tada, kai susidurs 
su atsakingais šeimos uždavi
niais. 

Ve. Kleiza kalbėjo: „Išeinate 
į naują gyvenimą, kuris ves jus 
plačiais ateities keliais. Jūs 
išaugote iš lietuviškų šaknų ir 
b rendote l i e tuv iškų šeimų 
šilimoje. Šiandien Lietuva yra 
laisva ir džiaugiasi savo nepri
klausomybe. Ir jūs savo nauja
jame gyvenime visuomet atras
kite vietą savo tėvų žemei. Jūs 
tuo t inkamiausiai atsidėkosite 
savo tėvams už jų rūpestį ir 
triūsą, o savo tauta i būsite gyvi 
jos vaikai, nors ir gyvenate 
išeivijoje. To mes visi jums lin
kime, tokias viltis dedame į jus, 
išleisdami į šeimos gyvenimą ir 
tikime, kad jūsų laimė ir jūsų 
jaunystė liks graži ir spinduliuo
janti. Dieve jums padėk". 

J - Kj. 

(Atkelta iš 3 psl.) 
šiol sveikinimai svečiams yra 
rusų, lenkų ir anglų kalbomis. 
Aplinkui girdit i rusų, lenkų, 
bet ne lietuvių kalba. Net prie 
registracijos man buvo duota 
rusų kalba reg; st racijos lapelis, 
pasakiau , jog 
nemoku. „Laik?.-
buvo atsakyta 
rusiškai, telev :ija — rusiškai. 
O jau beveik dveji metai 
Lietuva nepriklausoma' Žiūriu 
televiziją Lietuvos viešbutyje, o 
pranešėjas: „Lietuvos viešbutyje 
apiplėštas užsienietis"... Nors 
kelk ir bėk... 

Vilnius svetimas. Net tak
si man pradžioje pasako kainą 
lietuviškai, bet kai įsėdu — 
kalba rusiškai ..Nesuprantu" 
(vertėjo man nereikia rusų 
kalboje, bet gi čia — Lietuva!). 
Pirštais parodo Kainą. Pakarto
ju lietuviškai. 

Vilniuje lankausi operoje. Vėl 
žiūriu „Lietuvius". Noreika kur 
kas geresnis nei buvo antrame 
spektaklyje Chicagoje, bet du 
„gaidukai" buvo labai žymūs. 
Milkevičiūtė — gera. Keletas 
pakaitų scenoje visą veikalą 
padarė suprantamesnį (pvz. 
Kerniaus mirtie? scena su vėlių 
choru perkelta j priekį). 

Jaunimo teatre mačiau Če
chovo „Žuvėdra", režisuota 
Algirdo Latėno Nors dalis 
vilniečių lietuviu pyko, kad dar 
neatsikratyta rusų autorių, bet 
man „Žuvėdra" labai patiko. Ir 
aktoriai i r režisūra nauja. 
Aktoriai geri, lietuvių kalba 
gera, įdomios dekoracijos. 

Mano vakarą; Kaune buvo 
laisvi. Nors ir sunkoka buvo su 
bi l ie ta is , bet teko matyt i 
, ,Balius Savojoj" (Kauno 
muzikiniame teatre). Tai buvę 
Operos rūmai miesto sode, 
„Linksmoji našlė", „Rigoletto", 
„Don Žuanas" Suprantu, kodėl 
be Malikonio nėra Don Žuano. 

CLEVELANDO-KAUNO 
MIESTŲ RYŠIAI? 

A U R E L I J A M. BALAŠAITIENĖ 

Lapkričio 12 dienos vakare pabrėžė, kad tai, kas naudinga 
Kaunui, bus naudinga visai 
Lietuvai ir bus pavyzdžiu 
ki t iems pradėti panašią 
programą. 

Kitas darbotvarkės punktas 
buvo komiteto prezidiumo rin
kimai. Po trumpo ir vienbalsio 
balsavimo i prezidiumą buvo 
išrinkti šie asmenys: Gražina 
Kudukienė — pirmininkė, dr. 
Viktoras Stankus — vicepirmi
ninkas, Aurelija Balašaitienė — 
korespondencine ryšių sekreto
rė. Dar neturint iėšų, iždininko 
rinkimas atidėtas kitam posė
džiui. 

Po rinkimu kiekvienas posė
džio dalyvis buvo paprašytas 
prisistatyti , nusakan t savo 
atstovaujamą sritį: Rita Balytė 
— šviet imas, pedagogika, 
Vytautas Staškus ir Kęstutis 
Steponavičius — prekyba ir 
pramonė, Gaila Klimaitė — dar
bo unijų reikalai ir lietuvių-
žydų santykiai. Dalia Puškorie-
nė, Gailė Mariūnaitė — pro
tiniai atsilikusių ir skriau
džiamų asmenį problemos, 
Dana Čipkienė - senų žmonių 
globa, Salomėja Knistautienė — 
atvykusio jaunimo globa, Aure
lija Balašaitienė — žurnalistė, 
ryšininkė, dr. Viktoras Stankus 
— medicina. Amerikiečiai ats
tovavo spaudai, filmų pramonei 
ir profesionalų lėšų telkimui bei 
viešųjų reikalu ir santykių sri
čiai, propaguojant ir populiari
nant tarpmiestinių ryšių prog
ramą. 

įdomios ir draugiškos diskusi
jos bei sugestijos tolimesnei 
veiklai išryškino komiteto narių 
entuziazmą. Kiekvienas 
pasižada rimta; dirbti ir savo 
darbo rezultatus pranešti kitam 
posėdyje. Būtinai yra narių tar
pusavio bendravimas, sudarant 

Clevelando miesto rotušėje 
mero posėdžių kambaryje įvyko 
C leve l ando-Kauno mies tų 
seserystės patariamojo komiteto 
posėdis, k u r i a m e dalyvavo 
Clevelando miesto mero įgalio
tinis tautybių reikalams Ri-
chard Konisievvicz. vienuolika 
lietuvių visuomenės atstovų ir 
šeši amerikiečiai profesionalai. 
Posėdžio darbotvarkę pristatė ir 
s u s i r i n k u s i u s pasve ik ino 
Richard Konisiewicz ir juos 
supažindino su giliai išmąstytu 
komi te to darbo planu, ji 
konkrečiai pavaizduodamas 
originaliai nubraižytoje schemo
je. Konisievvicz iškėlė Clevelan
do lietuviu taut inės grupės 
aukštą lygį kaip pavyzdį ki
tiems. J i s užtikrino susirin
kusius, kad Kauno-Clevelando 
seserystės programa gali turėti 
didelę reikšmę visos Lieluvos 
gyven imo lygio kė l imui , 
paminėdamas kelis pavyzdžius 
iš jau egzistuojančios miestų 
seserystės programos su kitų 
saliu miestais. Pagrindiniai ko
miteto uždaviniai yra tarpmies 
t in ių ryš ių s u s t i p r i n i m a s , 
švietimo, prekybos, kultūrinių 
mainų išvystymas, jaunimo ir 
kultūrinių mainų programa, 
lėšų telkimas ir profesinė bei 
techniška pagalba. Kalbėtojas 
pabrėžė, kad Kauno-Clevelando 
seserystės programos pataria
masis ir vykdomasis komitetas 
t u r i ve ik t i ka ip savistovi 
organizacija. 

Toliau posėdžiui pirminin 
kavo Gražina Kudukienė, mies
tų seserystės projekto iniciatorė. 
Padėkojusi Konisiewicz už jo 
pastangas ir iniciatyvą, ji visų 
susir inkusių vardu perdavė 
sveikinimus Clevelando merui 
Michae! White. Ji taip pat 

Balsas pradžioje spektaklio lyg 
taupomas, bet vėliau pasirodo pil
numoje. Ir vaidyba puiki. Gali 
lygintis su bet kuriuo pasauli
nio masto Don Žuanu. 

Leporelis (V. Christauskas) 
lyg visą laiką prikimęs. Tuo 
metu Kaune siautęs gripas gal 
paveikė ir solistą. 

Režisieriaus padėjėjo Gede-
mino Bliudžiaus dėka apžiū
rėjau teatrą, sceną ir užkulisius. 

„Mirtis katedroje", „Smėlio 
k lavyra i" , , ,Kalnų ka lba" 
(paskutiniai du režisuoti J. 
Jurašo) sunkūs, dvelkiantys 
mirtimi... Puiki vaidyba, nauji 
pastatymai — Jurašo fantazija 
plati! „Smėlio klavyruose" — 
tikras smėlis, kapai... „Kalnų 
kalba" — įdomu būtų pamatyti 
vasaros metu, kada nereiktų 
šildytis prie statinių... Veiks
mas vyksta lauke, — lapkričio 
mėn., sėdėti lauke nėra labai 
malonu. Manau, ne vienas žiū
rovų atsigulė po spektaklio su 
sloga! Jų tarpe ir aš... 

Krautuvės tuščios. Prie 
maisto eilės ilgos. „Vagnorkų" 
(talonų) gali pirkti kiek nori. Po 
80 kapeikų! Kavos nė arbatos 
nėra nei komercinėse (spekulia
cinėmis kainomis), nei 
krautuvėse. Žmonės kalba: 
„Bus blogiau, kol pagerės". 
Rusų kareiviai, persirengę 
civiliai, siaučia. Neatsilieka ir 
spekuliantai... Vakarais žmonių 
gatvėse mažai. Girtų daug. 
Moterų gal net daugiau nei 
vyrų. Lenkai ir rusai velka iš 
Lietuvos viską, ką gali. Bet 
mūsų žmonės laikosi... „Neba-
dausim", sako, nors Kaune jau 
ir prie duonos buvo eilės. „Ma
nai, kad jiems reikia duonos?", 
juokėsi man giminės. „Pamatė 
eilę ir stoja. Ką veiks?" Gal taip 
ir nėra, bet toji viltis geresnių 
dienų... 

„Ar dar važiuosi ten dirbti?" 
— klausia manęs draugai. Taip. 
Važiuosiu. Man atrodo, kad šį 
kartą labai mažai tepagelbėjau. 
„Pro Patria" išpiautos raidės 
gimnazijos sodelyje išnyko, bet 
jausmai gyvi! Važiuokime, kas 
galime dirbti ligoninėse, vaikų 
prieglaudose, senelių namuose, 
vėžininkų ligoninėje. Važiuo
kime ne kalbėti, ne „mokyti" 
(ne kiekvienas tam paruoštas), 
bet nuplauti ligonį, parašyti 
laišką seneliui, panešioti naš
laitį vaikų namuose... Darbo 
daug, o rankų maža. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

s> GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavime? 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalb? 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida 

FLORIDA 
ST. PETERSBURG BEACH 

Apsigyvenkite tarp draugų Belle 
Vista apyl. Žavus namas tik 1 mylia 
nuo įlankos, 3 mieg., 2 vonios 
kamb.: didelis kampinis sklypas. 
Nauji namų apyvokos reikmenys if 
centr. šaldymas: prijungtas 2 auto 
garažas . Viskas naujai atremon
tuota. Tikras svajonių namas pietų 
saulėje! Kaina ne per aukšta. 

Detaliai informacijai kreiptis 

Chicagoje Diek Inman 
tel. 708-251-9587 

Floridoj*, Paul Traxier, 
tol. 813-867-3100 
Kalbėti angliškai 

HELP VVANTED 

Reikalingi stuvajal/os kasdieniniu 
suknelių siuvimui iš sukirptų medžiagų 
Užmokestis nuo išdirbio (akordinis) Kreip
tis: 312-868-9236. Kalbėti lenkiškai arba 
angliškai Palikti žinią (message) 

FOR RERT, 

tinklą ir pasinaudojant vienas 
kito paslaugomis ir žiniomis. 
Sekretorę susirinkimas įparei
gojo skubiai susisiekti su Kauno 
miesto meru ir miesto tarybos 
pirmininku, juos skatinti kuo 
skubiausiai sudaryti pataria
mąjį komitetą Clevelando komi
teto pavyzdžiu ir užmegzt ryšius 
su Clevelando komiteto 
prezidiumu bei jo nariais, suve
dant į kontaktą su panašių inte
resų asmenimis. Kitą posėdį 
nutarta daryti ateinančių metų 
sausio 9 dienos vakare tose 
pačiose miesto mero konferenci
jų patalpose. 

Iš pa t i r t ies žinant , kad 
Clevelando miesto vadovybė 
visada buvo palanki lietuviams, 
netenka abejoti, kad Kauno-
Clevelando miestų programa 
labai pozityviai palies Kauno 
gyventojus. Amerikiečių 
profesionalų talka susitiprins 
paramą Kaunui, programą pro
paguojant didžiųjų korporacijų 
tarpe. 

Taip pat r andu re ikalą 
pabrėžti , kad šiuo atveju 
„seserystės" sąvoka turi išlikti, 
nors lietuvių kalboje žodis 
„miestas" yra vyriškos giminės, 
o miestų pavadinimai yra įvai
rūs, charakteringi mūsų gražios 
kalbos originalumui: Marijam
polė, Šeduva ar Klaipėda yra 
moteriškos giminės tikriniai 
daiktavardžiai , o Kaunas , 
Vilnius ir daugumas kitų mies
tų — vyruškos giminės. 

FOR RENT 
5 rm. apt. 73 St & Richmond Ave 
Clean, wall to wall carpet; 2-flat bldg 
Tol. 312-925-3596 

ANTRAS KAIMAS: VEIDAI IR 
TEKSTAI - stambi knyga su 
daugelio autorių straipsniais, 
humoristiniais ir satyriniais 
škicais, atsiliepimu ištrauko
mis, penkiais šimtais ilius
tracijų, gražiai išleista Am. 
Lietuvių Bibliotekos leidyklos 
(Littiuanian Library Press). 

Kaina su persiuntimu $22.00 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. lt 60629 

Illinois gyventojai m(>kj $2100 

REAL ESTATE 

m ̂  
BFLL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzto Ava. , 

Chicago, IL 00629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Narrvj pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų (vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agantal kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

a MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, f ealtor 
lr«na Bllnstrublene. 

Realtor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas Income Ta*, 

5953 S. Kedzla Ava. 
Tei. 436-7878 

Vilniuje parduodamas baigiamas 
statyti namas su žemės sklypu 
Teirautis: 904-446-2543 (Florida) ar
ba 212-752 0329 (New York) 

MISCEl LANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

M . 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugmes ir automobilio 
Das mus. u l i . 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 We»t 95th Stret 
Tai . — (708) 424 -8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Tonu ( hitngos nuėsto leidtiną DirDu ir 
užmiesty Dirbo g'e tai. yaraniuotai ir sąži
ningai 

312-77'*-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Ar jū* patenkinti savo drauda Ir Inves
tavimais? PaskamblnkKa ir pstyglnfclta. 
Gal mes galėsime sutaupyti jums pinigų 

Angele Kavakas 
(708) 579-5585 arba (708) 257-8652 

ThePrudential 

Dail . Augustino ir Raimundo 
Savickų paveikslai parduodami labai 
prieinama kaina Kreiptis: ta i . 
708-448-9256 

U.S. SAVINGS BOMDS 

DĖMESIO 
visiems norintiems susigrąžinti 

išlikusį nekilnojamąjį turtą 
L I E T U V O J E ! 

1 9 9 1 m e t ų b i r ž e l i o 18 d i e n ą iš le is tu L I E T U V O S 
RESPUBLIKOS Į S T A T Y M U , l ietuviai ror lntys susigrąžinti 
Išlikusi nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, kaip: 

1. Žemę 
2. Miškus 
4. Ūklnlus-komercinius pastatus 
4. Gyvenamuosius namus 

TURI BŪTINAI PADUOTI prašymus dėl turto atgavimo iki 1991 
metų gruodžio 31 dienos. 

šiuo skubiu reikalu jums gali patarnauti Juridinė Agentūra 
„JusCon" Lietuvoje ir jos atstovai Kanadoje. Visi dokumentai pri
statomi į vietines savivaldybes, pagal turto vietą L ietuvoje. per 3-4 
dienas nuo jų užregistravimo. Suinteresuoti asmenys prašomi 
kreiptis: 

tel. (416) 767-8711 
FAX (416) 536-1263 Toronte. 



« 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, FL 

GAUSUS, GYVAS 
LB SUSIRINKIMAS 

LB Sunny Hills apylinkės 
metinis visuotinis susirinkimas 
įvyko gruodžio 8 d. Šv. Teresės 
parapijos salėje. Prasidėjo antrą 
po pietų ir užtruko t r i s valan
das . Dalyvavo 56 apylinkės 
nariai ir svečias iš Atlantos prof. 
dr . Pranas Zunde. 

Protokoliškai ka lbant , buvo 
šitaip. Atidarė valdybos pirm. 
Vytas Macys, poetiškai skam
bančią, savo sukur tą maldą 
sukalbėjo kun. Leonardas Mus
t e ik i s , pe re i to s u s i r i n k i m o 
pro toko lą p e r s k a i t ė O n ė 
Adomaitienė. Apie Lietuvos am
basadas užsieny, pabrėžtinai 
apie ambasadą Washingtone bei 
reikalingumą ją remti , labai 
karštai ir įtikinančiai kalbėjo V. 
Macys („Aukokime kas ir kiek 
galime! Bet tie, kurie aukoti ne
gali ar nenori, bent patylė
k i te , neskleiski te negatyvių 
gandų!..)" J is t a ip pat per
skaitė vėliausius ambasados 
pranešimus apie naujas išeivi
jos lietuvių į Lietuvą vykimo 
t a i syk l e s , o t a i p pa t ap ie 
giminių ar kitokių lankytojų iš 
Lietuvos a ts ikvie t imą. Iždi
ninkas Jurgis Savaitis ne tik vi
s i ems d a l y v i a m s i šda l ino 
finansinės apyskaitos lapus, bet 
da r ir žodžiu paaiškino. Svar
biausi skaičiai: per metus bū ta 
10,172 dol. pajamų, 10,235.06 
dol. išlaidų, su pernykščiu 
likučiu kasoje t u r ima 916.65 
dol. „Dovana Lietuvai" JAV LB 
kr . v-bai išsiųsta 6,250 dol., o 
Vasario 16-sios proga surinkta 
ir veiksniams išsiųsta 1,445 dol. 
S i ū l a u p a s i s k a i t y t i ir pa
skaičiuoti didžiųjų telkinių va
dovams, kiek š imtinė tautiečių 
čia suaukoja. Ką sakau šimtinė: 
i r pas mus yra pasiturinčių 
skrudžių, kurie aukoja labai 
mažai a r išvis neaukoja. 

Parengimų vadovė Valė Zuba-
vičienė įvardijo moteris, kurios 
j a i ta ikine met in io pobūvio 
va i še s r u o š i a n t i r v i soms 
padėkojo. Olga Mamait ienė iš
skaičiavo, kiek nuo 1987 iki šių 
metų trečio ketvirčio surinkta ir 
išsiųsta aukų Vasario 16-sios 
gimnazijai (iš viso 1312 dcl.,). 
Vincas Derenčius pranešė, kad 
šio rudeninio Balfo vajaus metu 
j i s su Ju le Nakiene surinko ir 
Balfo centrui pas iuntė 817 dol. 
Iš jo dar sužinojome, kad dabar 
Balfas daugiausia remia Lietu
von grįžusius iš Sibiro trem
tinius, ligotus, be sąnarių. 

Reviz. komisi jos a t s tovas 
Jonas Ratnikas paskelbė aktą, 
iš kurio sužinojome, kad visi 
veiklos skaičiai, protokolai ir t.t 
r a s t i be kla idų ir išreiškė 
padėką kadenciją baigiančiai 
valdybai, ypač jos pirmininkui . 
P i rmin inko praneš imą apie 
apylinkės metinę veiklą pasili
k a u pabaigai. Nors be datų ir 
konkrečių skaičių, o t ik su ką 
nors atlikusių pavardėmis, jo 
pranešimas buvo išsamus ir 
keliantis pasididžiavimą, kad 
ne tik valdybos, bet ir jos para
gintų asmenų buvo tiek daug 
padaryta. 

Ačiū Dievui, ak, ir V. Maciui, 
kad gaišti laiko dėl naujos v-bos 
r inkimų neteko. J i s surado 
kandidatus , juos pr is tatė , o 
paprašius, kad dar kas kandi
datuotų, tokių neatsirado. Nau-

SEIMA GAUS 5.6 MIL. 
KOMPENSACIJOS 

Gracie Smith, 38 m. susirgusi 
širdimi, buvo gydoma Mercy li
goninėje, bet ji po trejeto 
savaičių mirė. Gydytojas apkal
tintas nedavęs re ikiamo kiekio 
deguonio ir todėl gydytojas ir li
goninė, teismo sprendimu, turės 
sumokėti šeimai 5.6 mil. dol. 
kompensacijos. 

ja valdyba y ra ši: Genė Gečienė 
(nauja narė), Vytautas Gečas 

i (pasiliko i š pereitų metų), 
Gražina Milerienė (nauja), Jur
gis Savaitis (pasiliko) ir Alfon
sas Vėlavičius (prieš kelerius 
metus buvęs pirmininkas, dabar 
naujas). Ar ir kaip jie pasiskirs
tė pareigomis, rašydamas dar 
než inau. Išėjo, ka ip sakė, 
poilsiui: O. Adomaitienė, V. 
Macys ir V. Zubavičienė. Reviz. 
komisija pasiliko dar viene
riems metams: Ona Baltutienė, 
Aldona Dula i t ienė ir J . 
Ratnikas. 

Formalioji susirinkimo dalis 
baigėsi lygiai pusvalandžio prof. 
Pr. Zundės paskaita. Jis, anks
tesnių ir XIII JAV LB tarybos 
narys, papasakojo apie minimos 
tarybos rudeninę sesiją ir kai 
ku r iuos nu ta r imus bei 
pas iūlymus. Iškėlė dvi ten 
spręstas problemas: kaip geriau
siai būtų galima teikti fizinę — 
socialinę globą senstančių tau
tiečių telkiniams (tokiems, kaip 
mes Sunny Hills esame) ir kaip 
geriausiai mažus telkinius, 
nuošaliai nuo didžių centrų e-
sančius, aprūpinti kultūrinėmis 
vertybėmis, apraiškomis ar pan. 
(naudoju čia savo, ne profeso
r iaus žodžius), kaip koncertais, 
paskaitomis ir t.t. (tai irgi tinka 
S. Hills gyventojams). Kvietė 

tokius dalykus pasvarstyti, LB 
tarybai teikti pasiūlymų. 

Po šios paskaitos diskusijų ne
bebuvo, nes laukė dar viena 
atrakcija, užsitęsusi daugiau 
kaip pusantros valandos. Tai 
pereitą vasarą Lietuvoje įvyku
sios olimpiados vaizdajuostė. 
Nors vaizdajuosčių jau daug 
matę, šioje radome labai įdomių, 
jaudinančių momentų, ypač kad 
olimpiada veikė ir Medininkų 

tragedijos metu, pačiose Lietu
vos nepriklausomybės pripa
žinimo išvakarėse. 

Kone pamiršau ambasadai 
rinkliavos rezultatus. Dar susi
rinkimui nesibaigus, buvo su
aukota 1950 dol. Manau, kad tai 
ne galutiniai rezultatai. 

NAUJAUSI SUNNY HILLS 
GYVENTOJAI 

Pavardę jau esu minėjęs, bet 
keliais sak in ia i s norėčiau 
konkrečiai jais pasidžiaugti. Tai 
anglų ki lmės Dorothy ir 
mūsiškis suvalkietis Algirdas 
Savickai. Jie prieš tris mėnesius 
atsikėlė iš Chicagos. Pasidairę 
nusipirko amerikiečio archi
tekto sau statytą labai įdomų 
dviaukštį namą Sunny Hills 
bulvare. Ant kalvos, apsuptos 
medžių bei krūmų, panėšint} į 
mažą pilį, taigi pilaitę. Taip aš 
jų namą visada pravažiuodamas 
vadinau, nenujausdamas, kad 
kada nors teks į šį patekti, jį 
apžiūrėti. 

Progą davė Algirdo Savicko 
gimtadienis gruodžio 8 d. Jį 
naujakuriai sujungė su namo 
šventinimu, kurį at l iko 
klebonas kun. F . Szcykutowicz, 
dalyvaujant puskapiui svečių. 
Seimininkui sugiedoję „Ilgiau
sių metų", užgėrę šampanu, 
vaišinomės šeimininkės paruoš
tomis gėrybėmis. Antro aukšto 
grakščiai išlenktame balkone 
mirgėjo Kalėdų eglutės švie
selės, tad kartu buvo ir kalėdinė 
nuotaika. 
Alg. Savickas turi didelės vertės 
numizmatinį rinkinį ir kitokių 
retenybių, apie kurias gal kada 
nors teks atskirai pakalbėti. 
Džiaugiamės naujais LB Sunny 
Hills apylinkės bei Šv. Teresės 
parapijos nariais. Linkiu jiems 
ilgai čia gyventi ir gyvuoti! 

Alfonsas Nakas 

A.tA. 
Dr. JONUI JUSIONIUI 

mirus, jo žmonai JADVYGAI ir jo sūnums VY
TAUTUI ir REMIGIJUI su šeimomis reiškiu nuošir
džią užuojautą ir kartu liūdžiu. 

Stasys Jankus 

Mylimam pusbroliui 

A.tA. 
STASIUI MICKEVIČIUI 

užbaigus žemiškąją kelionę, jo žmonai MARYTEI ir 
visai jos šeimai reiškiu širdingą užuojautą. 

Andrius Žilinskas 

A.tA. 
STASĮ MICKEVIČIŲ 

malda palydime į Amžinybę. Velionio žmoną MARI
JĄ, mūsų draugijos narę , ir visus velionio artimuo
sius nuoširdžiai guodžia 

Lietuvos Dukterų draugija 

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 1992 METŲ! 

V i s i e m s tau t i eč iams ir visiems L ie tuv ių Tau t i n ių 
K a p i n i ų sklypų s a v i n i n k a m s l ink i 
CHICAGOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ VADOVYBĖ -
DIREKTORIAI: 
Pirmininkas — Julius R. Kuzas, vicepirm. Grožvydas Lazauskas, 
sekr. Motiejus Batutis, ižd. Robert Sebastian, direktoriai — Peter 
Dapser, dr. Vytautas Jankus, Bruno Matelis, Emma Petraitis, 
Hildė Kuzas, Rūta Šimėnas. Administratorius — Saulius Balsys. 

(Kapinės įsteigtos 1911 metais) 

LIETUVIŲ TAUTINĖS KAPINĖS 
8201 South Kean Avenue 

Justice, Illinois 00468-1720 

„Mano kūną galite užkasti kur norite, aš tik trokštu, kad 
mane nuolat atsimintumėte prie Viešpaties altorių". 

(Šv. Monika) 

Mūsų mylimas Tėvas, Uošvis ir Senelis 

A.tA. 
POVILAS GAUČYS 

buv. konsulas, rašytojas, vertėjas, visuomenės veikėjas mirė 
lapkričio 12 d. Kaune, palaidotas lapkričio 25 d. Petrašiūnų 
kapinėse Sv. Mišios už jo siela bus aukojamos gruodžio 21 
d., šeštadieni, 1 v. p.p. palaimintojo arkiv. J. Matulaičio 
bažnyčioje Lemonte. 

Gimines, draugai ir pažįstami maloniai kviečiami at
silankyt: ir jungtis maldoje. 

Norintieji vietoje gėlių gali aukas skirti Vytauto Didžio
jo universitetui Kaune. 

Po Mišių pietūs Bočių salėje Lemonte. 

Liūdintys: sūnus Algimantas-Jurgis, marti Nijolė ir 
tmitkam Petras. 

„Paskutinioji diena mums atneš ne sunaikinimą, o tik 
gyvenimo pakeitimą". 

(Cicero) 
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A.tA. 
EVALDAS KNOPP 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. gruodžio 14 d., sulaukęs 78 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune — Šančiuose. Amerikoje išgyveno 

34 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elena Kaselytė, duk

terys: Evelyn, Angelika ir Lois; anūkai: Adam ir Andre; dvi 
seserys Vokietijoje. 

Priklausė Lietuvių Ev. Liuteronų Tėviškės parapijai. 
Kūnas pašarvotas gruodžio 16 d., pirmadienį, nuo 3 iki 

9 v.v. Fortūna Funeral Home koplyčioje, 4401 S. Kedzie Ave. 
Budėtuvės antradienį, gruodžio 17 d. Tėviškės parapijos baž
nyčioje, 6641 S. Troy Ave. 

Laidotuvės įvyks gruožio 18 d., trečiadienį. Po 10 vai. ryto 
pamaldų velionis bus palaidotas Bethania kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, dukterys ir anūkai. 

Laidotuvių direkt. Fortūna Bros. Tel. 312-523-7781. 

Brangiai Mamytei 

A.tA. 
ROZALIJAI ŠILIENEI 

mirus , nuoširdžiai užjaučiame dukras ALDONĄ ir 
RASĄ, sūnų VYTENĮ ir jų šeimas. 

Liucė ir Algis Avižieniai 
Rūta ir Albertas Bartkai 
Nijolė ir Stasys Bikulčiai 
Ona ir Robertas Cepelės 
Rūta ir Jonas Spurgiai 
Aldona ir Pranas Totoraičiai 

Š. m. gruodžio 19 d. sueina dešimt metų, kai su šiuo 
pasauliu atsiskyrė mano mylimas Sūnelis 

A.tA. 
Inž. LAISVŪNAS SKEIVELAS 

Už jo vėlę šv. Mišios bus aukojamos š.m. gruodžio 19 d. 
8:30 vai. ryto i r gruodžio 22 d., sekmadienį 11:15 vai. ryto. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Draugus ir pažįstamus prašau prisiminti a.a. Laisvūną 
savo maldose. 

Nuliūdęs tėvas Antanas. 

Pilnas kambarys Tavo gestų ir alsavimo... 
įdubimas pagalvėj — dar šiltas —, 
kur gulėjo Tavo galva, balta ir pavargusi 
nuo įtemptos kovos 
tarp nevilties ir vilties... 

„ . . , , . J Degutytė 
Brangiai Mamytei 

A.TA. 
ROZALIJAI ŠILIENEI 

mirus , skaudžios netekties valandoje nuoširdžiai už
jaučiame mūsų mielą sese ALDONĄ KAMINSKIE
NĘ, jos šeimą, artimuosius ir kar tu liūdime. 

„Kunigaikštienės Gražinos" 
vyresniųjų skaučių būrelis. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4005-07 South Hermitage A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 merų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

Mylimam Vyrui 

A.tA. 
Mykolui Lukui 

mirus, reiškiame gilią užuojautą skausmo valam' ie 
Jo žmonai, choro narei , ELENAI, taip pat jo šeimai 
sūnui VYTUI su žmona, dukrai RITAI su vyru ir 
vaikams. 

„Antrosios Jaunystės" choras, 
vad. muz. Vincas Mamaitis 

Sunny Hills, Florida 

Padėkos ir Prašymo Pamaldos 
ruošiamos iv. Kalėdų motu — 

gruodžio 25 d., iki sausio 1 d. Imtinai 
Marijonų koplyčioje orio „Draugo" 

Prašau įjungti mano atžymėtas intencijas i kalėdines oktavos šv Mišias ir 
maldas: 

Padėka Dievui už šiuos metus 7Z Prašant laiming. ateinančiu metu 
] Padėka Marijai ui globa • Prašant sveikatos 
- Padėka už gautas malones C Prašant ramybes šeimoje 

G Padėka už taika pasauly G Prašant santūrumo malonės 
I Už lietuv.iis Sibire, gyv ir mir Prašant Lietuvai laisvės 

D Už šeimos mirusius , Prašant pašaukimų į dvasinį luomą 
G Už vaikus Ypatinga intencija 

Mano kalėdinė auka Oktavai 

Vardas, pavardė 

Adresas 

MARIAN FATHERS, 6336 S. Kllbourn Ava. 
Chicago, IL 60629 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hil ls 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hi l l s 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago. Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 

Visus laidotuvių n a m u s gal i te pa s i ek t i 
skambindami l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

file:///1arquette
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x Žurnal. Jurgis ir Veroni
ka J a n u š a i č i a i . gyv. Port 
Orange. Fla., yra užsakę ir jau 
eilė metų atnaujina ..Draugo" 
prenumeratas, kaip šv. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų dovanas, savo 
dukrų šeimoms: Rasai ir Bene
diktui Skvirbliams Chicagoje, 
Ramune: ir Ričardui Badaus-
kams Atlantoje, ir dukraitei 
Vanessai Varnaitei, studentei, 
Kalifornijoje. Tai gražus pavyz
dys — tėvų ir senelių pastangos 
lietuvišką spausdintą žodį išlai
kyti jaunose šeimose. Atnaujin
damas prenumeratą J. Janušai-
tis rašo: Stiprinkime, išlaikyki
me spausdintą žodį išeivijoje, 
nes be jo mirs Lietuvai ir mūsų 
jaunosios kartos... 

x Mary Kavai iš Chicago. 
111., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 50 dol. 
auką. Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Linas Lauraitis iš Inver-
ness. 111., pratęsdamas prenu
meratą, parėmė „Draugą" 55 
dol. auka. L. Lauraitį skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
mielą paramą lietuviško žodžio 
stiprinimui tariame nuoširdų ir 
didelį ačiū. 

x Šakių apskrities klubas 
per J. Jurkšaitį, Chicago, 111., 
ž inodamas „ D r a u g o " fi
nansinius sunkumus. įteikė 
administracijai 50 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x J u s t a s Lieponis, Lock-
port, Iii., atsiuntė pratęsimo 
mokestį už dvi „Draugo" 
prenumeratas, o už kalėdines 
korteles ir kalendorių dar 
pridėjo 40 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū. 

x S. Kiršinąs iš Toronto, 
Kanada, dažnai „Draugą" pa
remia aukomis. Už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
50 dol. auką. Nuoši rdus 
ačiū. 

x NIDA, delikatesų par
duotuvė, 2617 W. 71 St., tel. 
312-476-7675, Kūčių ir šv. Ka
lėdų stalui kviečia jus užsi
sakyti įvairių maisto gaminių: 
kimšta lydeka, žuvys pomidorų 
padaže, įvarios silkės, stintos, 
rūkytos žuvys, ungurys. Didelis 
pasirinkimas mėsos patiekalų 
bei vyniotinių. Saldumynų sta
lui: tortai, sausainiai, eglutės, 
grybukai, šližikai, su aguonų 
pienu, kisielius ir kt. gaminiai. 
Darbo vai.: 8 v.r.—6 v.v. Par
duotuvė bus atvira: sekmd.. 
gruodžio 22 d. ir pirmad. gruo
džio 23 d. Kūčių dieną dirbsime 
iki 4 v. p.p. Skanių švenčių jums 
linki NIDOS savininkai! 

(sk.) 

x Muz. Faustas Strolia pra
ves tradicinę Kalėdų eglutes 
puošimo popietę gruodžio 18 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. Vyresnių
jų lietuvių centre Seklyčioje. 
Programoje — giesmės, laimės 
šulinys, pietūs — obuoliniai 
blynai. Kviečiami visi dalyvauti 
ir šventiškai praleisti popietę. 

x Mara ir Vytautas Vygan
tai bei jų dukros Monika ir Kris
tina iš Dalias, Texas, siunčia 
savo artimiesiems, draugams 
bei pažįstamiems sveikinimus 
Šv. Kalėdų proga bei linki visa
pusiškos sėkmės Naujuose Me
tuose. Vietoj šventinių kortelių 
skiria auką lietuviškai spaudai. 

x Laišką iš Lietuvos, pašte 
nusitrynus adresui, prašomas 
atsiimti iš tėvų jėzuitų t tel. 
312-737-8400) I. Krasauskas, 
Crystal Lake. IL. 

x Onai Kaidošiūtei atėjo 
laiškas iš Lietuvos, adresuotas 
Šv. Antano parapijos klebonijos 
adresu. Cicero. IL. Prašom atsi
liepti, skambinant 708-652-0231 
arba rašant: St. Anthony Recto-
ry, 1515 S. 50 Ave., Cicero, IL 
60650. 

x Muz. Stasys Sližys, žur 
nalistų A. Griniaus ir A. Su-
kausko pagerbimo Detroite 
ruošimo komiteto vardu, 
renginiui sėkmingai praėju-
siuntė 50 dol. čekį „Draugo" 
spaudos reikalams paremti. Už 
šį žurnalistišką spaudos reikalų 
supratimą ir dovaną nuoširdžiai 
dėkojame. 

x JAV LB East St. Louis IL 
apylinkės pirmininkas Zigmas 
Grybinas. rašo: kiekvieną 
rudenį man tenka maloni parei
ga pasiųsti „Draugui" apy
linkės lietuvių skirtą auką. Štai 
dvidešimtpenkinė, mie las 
„Drauge". Nuoširdus ačiū. 

x Alina Žuras iš Rochester, 
N.Y., pratęsė prenumeratą, pri
dėjo 20 dol. auką ir kitą 20 dol. 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių. A. Žurą skelbiame garbės 
prenumeratore. o už auką ir 
linkėjimus tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Talman Deli sveikina Šv. 
Kalėdų šventėje, ir l inki 
sveikų ir lietuviškai darbingų 
1992 metų. Kviečiame apsilan
kyti ir pasirinkti mūsų gaminių 
Jūsų Kūčių ir Kalėdų stalui. 
Pri imami užsakymai telef. 
312-434-9766. Talman Deli dar
bo valandos: kiekvieną dieną 
nuo 8 v.r. iki 6 v.v. Sekmadie
niais nuo 9 v.r. iki 2 v. p.p. 
Kūčių dieną, gruodžio 24 d., nuo 
8 v.r. iki 4 v.p.p. Kalėdų dieną 
— uždaryta. 

Sveikiname ir linkime gerų 
švenčių! 

'sk.) 

x Ateitininkų kūčios — sek
madienį, gruodžio 22 d. 3 v. p.p. 
JC didžiojoje salėje. Vietas 
rezervuoti reikia skambinti jau 
dabar Valerijai Žadeikienei 
708-424-4150. 

(sk) 

x TIK 79 et. SVARAS už 
siuntinių persiuntimą j Lietu
vą su pristatymu į namus. Sve
čiams iš Lietuvos tik 69 et. 
svaras. Savo daiktus siųskite 
mums paštu arba UPS. Mini
mumas - $20. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

'sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl«la 

Dengiant* Ir taisoma 
vist) rūšių »togu*. 

Tai. 312 434 9656 arba 
312-737-1717 

x Petro Dadūros, Jono sū
naus, kilusio iš Tauragės ra
jono, ieškojo sesers duktė. Da-
dūra gyveno Kanadoje 1930-40 
m. Jis arba apie jį žinantieji 
prašomi rašyti: Genė Balsevi-
čienė. Dariaus ir Gir< .o 
19-12, Panevėžys, 235309, Li-
thuania. 

(sk.) 

x 55 SVARŲ MAISTO siun 
tinys KALĖDOMS yra pats 
mėgstamiausias Lietuvoje: 
mėsa, dešros, sūris, aliejus, ka
va, cukrus, r iešutai ir kt. 
ŠVENTINĖ NUOLAIDA -
TIK $85. Turime ir kitokių. 
TRANSPAK. 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 
x Firma „Stumbras" siūlo 

geras paslaugas! Atvykusiems 
iš Lietuvos organizuojame 
ekskursijas: „Great America", 
Niagaros krioklys. Florida fDis-
neyland, Daytona Beach). 
Atvežame ir nuvežame į New 
York ir VVashington aerouostus 
atvykstančius j svečius gimines 
ir draugus. Vaikams nuolaida: 
iki 5 m. 60^, iki 10 m. - 2W<. 
Kreiptis: tel. 312-847-3824. 

(sk) 

x Dr. Ferd. Vyt. ir Vanda 
Kaunai sveikina v isus 
sulaukusius šv. Kalėdų, linkė
dami sveikiausių 1992 Metų. 

x Anelė Šulaitienė.Cicero, 
111., šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga sveikina gimines, drau
gus ir pažįstamus. Vietoj kalė
dinių kortelių aukoja „Drau
gui" paremti. 

x Mečys ir Elena Krasaus
kai iš saulėtos Floridos Kalėdų 
švenčių proga sveikina savo gi
mines ir visus draugus bei pa
žįstamus, linki linksmų švenčių 
ir laimingų Naujųjų 1992 metų. 

x Elena Šniokaitė-Marcin-
kevičienė šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga širdingai sveikina 
gimines, draugus,-ges ir pažįs 
tarnus ir visiems linki nuotai
kingų švenčių ir kuo laimin
giausių 1992 metų. Vietoj siun
tinėjimo sveikinimo kortelių 
aukoja 50 dol. „Draugui" — lie
tuviškai spaudai paremti. 

x Anastazija Bukšnienė, 
Chicago, 111., Kalėdų švenčių ir 
Naujųjų 1992 metų proga svei
kina savo gimines, draugus ir 
pažįstamus. Vietoj siuntinėjimo 
kalėdinių kortelių skiria auką 
40 dol. paremti „Draugą". 

x LB Melrose Park, 111., 
apylinkės kasininkas J. Rugelis 
atsiuntė 50 dol. čekį valdybos 
vardu su tokiu p r i e ra šu : 
„Siunčiame Jums LB paramą 
„Draugo" geresnės sveikatos 
išlaikymui. Linkime „Draugui" 
dar ilgai, ilgai gyvuoti!" Dėko
jame už mielus linkėjimus ir 
auką, kuri tikrai prisidės prie 
dienraščio stiprinimo. 

x Jadvyga Poška, Chicago, 
111., parėmė „Draugą" 25 dol. 
auka. B. Sakalas iš Toronto, 
Kanada, pakeisdamas „Drau
go" s iunt inė j imo adresą 
atsiuntė 20 dol. B. Pečiulis iš 
Munster , Ind., „ D r a u g ą " 
parėmė taip pat 20 dol. auka. 
Labai dėkojame. 

x Kun. Valdemaras M. Cu-
kuras, Putnam, Conn., Alfon
sas Končius, Livonia, Mich.. V. 
Viltrakis, Chester, Pa., Aldona 
Andriušienė, Dorchester, Mass., 
Stasys Alisius, Westchester, 111., 
Adela Friedrich, Lagūna Ni-
guel. Cal., už kalėdines korteles 
ir kalendorių, k i ekv ienas 
atsiuntė po 25 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x ATLANTA IMPORT EX-
PORT PRANEŠA, jog, pabai 
gus siųsti Kalėdinius siun
tinius, ir toliau priima skubius 
siuntinius į Lietuvą; kaip ir 
anksčiau, ne tokiems skubiems 
siuntiniams, taikomas daug 
pigesnis tarifas. Sunkiems 
laikams Lietuvoje atėjus, pasi
teiraukite dėl maisto siuntinių 
(skubus pristatymas). Skubus 
pinigų pervedimas giminėms 
Lietuvoje. ATLANTA IM
PORT EXPORT, 2719 W. 71 
ST., Chicago, IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. Dirbame nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 9 v.r. ir 5 v.v., šeštadienį 
nuo 10 v.r. iki 3 v.v. 

(sk.) 

Illinois gubernatorius Jim Edgar su žmona Brenda tarp Chicagos pabaltiečių vaikų Chicagos 
miesto centre Pabaltijo vėliavų pakėlimo iškilmėse. Dešinėje — visuomenininke Daiva Meilienė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŲ PROuRAMA 

MOKSLO MUZIEJUJE 

Mokslo ir pramones muziejaus 
teatro salėje gruodžio 15 d. 
buvo lietuvių kalėdinė pro
grama, kurią atliko Lietuvos 
Vyčių šokėjai, vadovaujami 
Frank Zapolio. Scenoje buvo 
apie 25 jaunuoliai ir vaikai, jau 
kelintos kartos Amerikos lietu
viukai, visi tautiniais drabu
žiais pasipuošė, ypač mergaitės 
atrodė labai spalvingai. Jie 
auditorijon susirinkusius daly
vius supažindino su lietuviškų
jų Kūčių ir Kalėdų papročiais. 
Supažindino su Kūčių patieka
lais, čia pat parengt Kūčių stalą 

x V. G u d a i t i s . Toronto, 
Kanada, per mūsų oendradarbį 
Stasį Prakapą pratęsė „Drau
go" prenumeratą, praėjo 50 dol. 
dienraščio stiprinimui ir 35 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. V. Gudaitį ge ibiam gar
bės prenumeratorium, o už 
mielą paramą savai spaudai ta
riame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x P . M. Palys , Richmond 
Hill, N.Y., „Draugo" artimas 
bendradarbis, pratęsė prenume
ratą, pridėjo 20 dol. auką ir kitą 
20 dol už kalėdines korteles ir 
kalendorių su tokiu laiškučiu: 
„Kadangi šventės jau nebe už 
ka lnų , le iski te m a n J u s 
pasveikinti ir palinkėti, kad 
Aukščiausias ir toliau teiktų 
Jums geros sveikatos ateičiai, 

besidarbuojant gan nelengvose 
dienraščio ..Draugo" redak
toriaus pareigose. Mano šven
tinius linkėjimus prašau per
duoti ir Jūsų štabo nariams". 
Labai dėkojame už malonius 
linkėjimus ir aukas. 

x Alicija J. Tamulis iš Sand-
wich. Mass.. už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 30 
dol.. laiške padėkojo už šiais me
tais teiktas l;e*; viskas žinias 
apie Lietuvą, linki ir toliau 
Draugui laikytis ant stiprių 
kojų. Labai dėk' jame už viską. 

su šienu ir galėjo traukdami 
šiaudelius burti, kurie ilgiau 
gyvens ir kurios greičiau 
i š t e k ė s . Ant stalo matės i 
l ie tuviškas kryžius, sienoje 
kabojo Vytis, sienos apvestos 
ža l iu vainiku. Skambėjo 
lietuviškos dainos ir giesmės. 

Antroji programos dalis — 
Kalėdų papročiai. Daugybe tau
t i n i ų šokių, kaip kubi las , 
malūnas, suktinis ir daug kitų. 

x D r . Adol fas i r Algė 
Šležai, Flossmoor. 111.. Sigutė 
Mikrut, Lake Bluff, 111., Ofelija 
Baršketytė, Chicago, 111., už ka
lėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 50 dol. aukų. Nuo
širdus ačiū. 

x Dr. Aldona L. Balteh-
Gravrogkas, Menanda, N.Y., 
dr. R. V. Vienužis, Michigan Ci
ty, Ind., Rasa 0. Plioplys, Chica
go. 111., G. ir V. Maciūnai, 
Ph i l ade lph ia , Pa., Anna 
Kazlauskas, Chicago, 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Lietuvos valdovo D.L.K. 
Gedimino paminėjimo komi
tetas, kurį sudarė Detroit, Mich. 
Lietuvos kultūros klubas, St. 
Butkaus šaulių kuopa ir Vil
niaus krašto Lietuvių sąjunga 
likusius nuo renginio 200 dol. 
paskyrė Lietuvos našlaičiams, o 
per A. Grinių „Draugui" pri
siuntė auką 20 dol. Dėkojame. 

x Dr. Vytautas Tauras, 
Chicago, 111.. išvykdamas žiemai 
l Miami Beach, Floridą, pakei
tė Draugo siuntimo adresą, o už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
pridėjo 30 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Sol. Algerd ir Aldona 
Braziai, Palos Hts„ Ill„ Mrs. 
Salomėja Nyerges, Santa 
Monica, Cal.. 0. E. Reingoldas, 
Worcester. Mass.. už kalėdines 
korteles ir kalendorių kiekvie
nas paaukojo po 25 dol. Labai 
dėkojame. 

Atvyko ir Kalėdų senelis, 
apdovanojęs mergaites kve
piančiu muilu, o berniukus — 
obuoliais. Dėmesį patraukė 
mažytės mergaitės solo daina, ir 
akordeono grojimas. Jaunieji 
Vyčių n a r i a i įgudę šokt i 
t a u t i n i u s šokius, drąs ia i 
jaučiasi scenoje, programa 
švytėjo dideliu įvairumu. įvesta 
ir juoką sukeliančių dalykų. 
Viskas gerai suplanuota ir 
renginiui rūpestingai pasiruoš
ta, tad viskas vyko be jokių su
trikimų. 

Pabaigoje tos grupės vadovas 
Frank Zapolis pažymėjo, kad 
Lietuva buvo 50 metų pavergta, 
kad dabar atgavo nepriklauso
mybę ir kad šiame muziejuje per 
visus tos vergijos metus vis buvo 
lietuviškoji Kalėdų programa, 
drauge su dailiai lietuviškais 
šiaudinukais papuošta lietu
viška eglutė tarp daugelio kitų 
tautų. 

Fr. Zapolis pranešė pabai
goj, kad tėvą vaidino E. Dam
brauskas, motiną L. Ringienė, 
vaikus D. Ringutė, I. Damb
rauskas. J. Adickas, J. Anta
naitytė, E. Jokubauskaitė, Ka
lėdų senelį — J. Radevich, akor
deonu grojo T. Strolia ir D. Rin
gutė, smuiku — A. Mikaitis, 
elektroniniu pianinu A. Utz, 
fleita G. Butts. Dainavo E. 
Dambrauskas, R. Partikaitė ir 
A. Zapolis. Lietuvos vyčiai ver
ti didelio pagyrimo, kad tokia 
kultūrine programa taip sėk
mingai garsina Lietuvą, o 
Frank Zapolis vertas didelio 
pagyrimo, kad taip patraukliai, 
spalvingai, įvairiai suorganizuo
ja lietuviška kalėdinę programą 
šioje mokslo įstaigoje ir tą 
programą su dideliu sklandumu 
praveda, gabiai įtraukdamas į 
lietuvišką veiklą jau nebe nau
jai atvykusių, o ankstyvesnių 
Amerikos lietuvių šeimų jau-
.įimą. Programa tęsėsi apie va
landą laiko ir visi ją sekė su di
deliu susidomėjimu. 

Juoz. Pr. 

x Sutinkame New Yorko ir 
Washingtono aerodromuose 
jūsų gimines ir pristatome į 
Chicagą, arba išvežame pigiau, 
negu lėktuvu. Skambinti: (312) 
890-4902. 

(sk) 
x Lietuva Parcel Service 

praneša, kad nuo gruodžio 16 d. 
persikelia į naujas didesnes pa
ta lpas . Adresu: 4457 So . 
Talman, Chicago. IL 60632. 
Tel. (312) 847-2614. Darbo 
valandos tik pagal susitarimą. 

(skj 
x Norėdami atšvęsti įvai

rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašom kreiptis į Baltijos res
toraną, 8100 Robertą Rd., 
Justice, D. tel. 1-708458-1400. 

(sk) 
Dalis lietu v ,. lapčkričio 1 d. dalyvavusių Baltųjų Rūmų konferencijoje Pabaltiečiam3. 

Nuotr J o n o Urbono 

IS ARTI IR TOLI 
K A N A D O J E 

— Dr. Jonas Žmuidzinas, 
buvusio generalinio konsulo 
sūnus, lapkričio 3 d. Toronto Šv. 
Jono kapinėse pastatė didingą 
paminklą savo t ėvams . 
Paminklo projektą darė velionio 
vaikaitis archit. Petras Žmui-
dzinas, gyvenąs Los Angeles, 
Cal. Paminklas buvo atga
bentas į Kanadą. Dr. J . Žmui-
dzinas, konsulo sūnus, yra ato
minis specialistas ir ateinan
čiais metais vyks profesoriauti 
į Vilnių. 

KAS NAUJO PAS NAMU 
SAVININKUS 

Prieš penkiasdešimt ketve
rius metus įsteigta Marąuette 
Parko Lietuvių namų savininkų 
organizacija gyvuoja ir dabar. 
Pirmieji steigėjai anų laikų 
sąlygose norėjo suburti visus 
namų savininkus į vieną didžiu
lę organizaciją, k u r , reikalui 
esant, galėjo kalbėti jos vardu. 
Tais laikais visas Marąuette 
Parkas buvo daugiausiai lietu
vių apgyventas. Keitėsi laikai, 
keitėsi ir apylinkė. Štai prieš 
kelerius metus kaip siaubas nu
siaubė mūsų gražų Marąuette 
Parką. Pardavė gražius namus 
pigiai ir bėgo kur kas galėjo. 
Šiandieną dauguma jų gailisi 
taip padarę, kai kur ie grįžta 
atgal arba nori grįžti. Naujose 
vietose brangūs namai, nepake
liamai aukšti namų taksai ir 
blogas susisiekimas su lietuvių 
sostine Chicaga. Jau daug kartų 
buvo rašyta ir įspėta nepalikime 
mūsų gražaus Marąuette Parko 
su jo bažnyčiomis, muziejais, 
ligoninėmis, valgyklomis ir 
kitais lietuviškais pastatais. 
Šiandieną likusieji jaučiasi 
gana gerai. Vagysčių, užpuldi
nėjimų yra ne tik Chicagoje, bet 
ir priemiesčiuose. Todėl tupėki
me savo „lizde" ir jo lengvai ne
palikime. 

Štai dabar turime 15 Wardo 
gerą aldermaną, kuris labai sie
lojasi Marąuette Parku ir jo gy
ventojais. Skaitėme „Drauge", 
kad lapkričio 17 d. jis turėjo 
pagerbimą, kuriame dalyvavo 
daugiau 200 žmonių. Visi, kurie 
pasidarbavo Marąuette Parko 
gerovei, buvo apdovanoti žyme
niu. Tokį žymenį gavo ir mūsų 
Namų Savininkų organizacijos 
pirmininkas Juozas Bagdžius. 
Visi tenai dalyvavę pasakoja, 
kad baltieji buvo pirmutiniai 
pagerbti. Visi kalbėtojai ragino 
visus vieningai dirbti ir kovoti, 
kad šis miestas būtų pavyzdžiu 
kitiems. Aldermanas stengiasi 
visokiais būdais pagražinti šį 
miestą: pataisyti gatves, išva
lyti parkus, kovoti su gaujomis, 
narkotikais ir vagiliais. Alder-
manui tėra tik geri žmonės ir 
blogi žmonės, kaip pereitais 
metais jis pats tą pasakė. Mes 
turime kovoti su blogaisiais. 

Namų Savininkų organizaci
ja deda visas pastangas, kad 
pagerintų žmonių gyvenimo 
sąlygas. Todėl susirinkimuose 
matote visokių politikierių, k.t. 
policijos, miesto ir kitokių 
atstovų, kurie išklauso namų 
savininkų skundus ir pataria, 
ką tokiu atveju daryti . Todėl 
reikėtų visiems burt is į šią 
organizaciją, nes „vienybė — 
galybė". 

Šiais metais paskutinis susi
rinkimas gruodžio 20 d., penk
tadienį. 6:30 vai. vakare para
pijos salėje. Šiame susirinkime 
bus prirenkama pusė valdybos 
dviejų metų kadencijai. Po rin
kimų ir pranešimų bus prieška
lėdinės vaišes. Visi nariai ir 
svečiai kviečiami dalyvauti. 
Dalyvaukime! ^ ^ . . ^ 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad 9 v.r. iki 1 vai. d. 


