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Tebūna Naujieji 1992 Metai Tėvynėje ir išeivijoje 
mūsų vienybės ir Lietuvos nepriklausomybės stiprinimo metais! 

Lietuvai žengiant į 
Naujuosius Metus 
Pirmadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Gruodžio 30. (Elta) — 
Neseniai įkurtai Tarptaut inių 
ekonominių santykių ministeri
ja i Lietuvos V y r i a u s y b ė s 
pavesta koordinuot i k i t ų 
Respublikos minis ter i jų i r 
žinybų veiklą santykiuose su 
tarptautinėmis ekonominėmis 
bendrijomis, bankais ir kitom ; s 
finansinėmis organizacijomis, 
ieškoti naudingų Lietuvai bend
radarbiavimo partnerių visame 
pasaulyje, ruošti ekonominio 
bendradarbiavimo sutartis. 

„Pradedame r ea l i zuo t i 
strateginę programą tiesiant 
per Lietuvą ekonominio ben
dradarbiavimo t i l t ą t a r p 
Vakarų ir Rytų šal ių" — 
pasakė min i s t r a s V y t e n i s 
Altškaitis, vienas jauniausių 
Vyriausybės kabineto narių. 
Diplomuotam ekonomistui ma
tematikui 38 metai. Pavyzdžiui, 
Olandija pasirengusi finansuoti 
Klaipėdos uosto bei m ū s ų 
Respublikos sausumos kelių 
rekonstrukcijos projektus, nes 
olandai suinteresuoti savo tran
zitu per Lietuvą su kai kur ia is 
buvusios SSRS regionais. Pa
ruošta ir palanki prekybinio 
bendradarbiavimo su Suomija 
sutartis. Beje, suomiai svariu 
indėliu prisidės ir prie automa
gistralės ,,Via B a l t i c a " 
( H e l s i n k i s - T a l i n a s - R y g a -
Vilnius-Varšuva) tiesimo. Pa
ruošta ir labai reikšminga Lie-
tuvos-Vokietijos prekybinio 
ekonominio bendradarbiavimo 
sutartis, kuri atveria kelią 
laisvam kapitalo ir prekių 
judėjimui. Solidžios techninės 
paramos sulauksime iš Europos 
laisvosios prekybos asociacijos 
(EFTA) šalių. Deklaracija dėl 
bendradarbiavimo su š ia 
organizacija neseniai pasirašyta 
Genevoje . 

Lietuvai milijonai 
EEB šalys ateinančiais metais 

Lietuvai neatlyginamai skirs 
bemaž 100 milijonų dolerių. Šios 
lėšos, realizuojant suderintus 
projektus, bus panaudo tos 
aplinkos ir sveikatos apsaugai, 
žemės ūkio bei transporto sis
temų, energetikos vystymui, 
įvairiai techninei pagalbai . 
Panašiems tikslams skirta dar 
apie 7,2 milijono dolerių iš 
šiemetinių fondų, kurių nespėta 
panaudoti Sovietų Sąjungoje. 

Atsakydamas į klausimą, su 
kokiais sunkumais dažniausiai 
susiduriama praktiniame dar
be, min. Aleškaitis pastebėjo, 
kad bene opiausia problema — 
užsienio partnerius dar neten
kinantis investacijų garantijų 
apsaugos įstatymas. Vyriausy
bės pateiktos pataisos dėl jo 
patobulinimo įstrigusios Parla
mente. 

Ministras pasidžiaugė nau
jausia žinia — nuo ateinančių 
metų pradžios Europos ekono
minės bendrijos šalys sutiko 
lengvatinėmis są lygomis 
įsileisti į savo rinką ir Lietuvos 
gaminius. Mūsų verslininkams 
atsiveria galimybės užsidirbti 
valiutos, modernizuoti gamybą. 

Maistas už t a l o n u s 
Norint geriau aprūpinti Lie

tuvos Respublikos gyventojus 
didesnės paklausos maisto pro
duktais 1992 metų pirmą ket
virtį Vyriausybės potvarkiu įve
d a m i t a lona i kai k u r i e m s 
maisto produktams. Už talonus 
bus parduodamas cukrus, drus
ka, sviestas, miltai. 

Kr ik šč ion ių Demokra tų 
konferenci ja 

K a u n e , Vytau to Didžiojo 
universi tete, įvyko Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos 
ataskai t inė — rinkiminė konfe
rencija. 

P a ž y m ė t a , kad Lie tuvos 
Krikščionių Demokratų partija 
pr i imta į Europos Krikščionių 
Demokratų sąjungos narius ste
bė to jus . Par t i jos a t s t ova i 
Respublikos Parlamente rūpi
nasi Lietuvos valstybingumo 
stiprinimu, doroviniu visuome
nės auklėjimu. 

Į vyko part i jos t a rybos 
valdybos rinkimai. Valdybos 
pirmininku išrinktas Kauno 
miesto tarybos deputatas P. 
Kati l ius . 

Bažnyč ios provincijos 
s u t a m p a su Lie tuvos 

s ienomis 
Šventasis Sostas paskelbė, kad 

arkivyskupas Audrys Bačkis, 
Vatikano pronuncijus Olandijo
je, paskirtas Vilniaus arkivys
kupu. 

Šventas is Sostas taip pa t 
pertvarkė Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios provincijos reikalus. 
Klaipėdos prelatūra prijungta 
p r i e Telš ių vyskupijos, o 
V i l n i a u s a rk ivyskup i j a pir
m ą k a r t ą istorijoje į t r a u k t a į 
L i e t u v o s bažny t inę s t ruk tū
r ą . Bažnyčios provinci jos 
teritorija pirmą kartą atit inka 
Lietuvos sienas. 

Ats te ig ta Lie tuvos 
d a r b o Federac i ja 

Vilniuje įvyko Lietuvos Dar
bo Federacijos a tkur iamasis 
suvaž i av imas . P e r s k a i t y t a s 
pranešimas ..sietuvos darbo 
federacijos krikščioniškosios 
veiklos programinės kryptys 
š i a n d i e n " . Suvaž iav imo 
dalyviai išrinko Darbo Federa
cijos vadovaujančius organus, 
p a t v i r t i n o programą. Pro
gramos projektas prieš tai ap
t a r t a s Lie tuv ių K a t a l i k ų 
Mokslo akademijos seminare. 
Pagrindiniai Lietuvos Darbo 
federacijos uždaviniai — plėtoti 
Bažnyčios mokslą apie darbą, 
puoselėti bendražmogiškus do
roves ir krikščioniškosios mo
ra les principus. 

Žurna l i s tų į ku r tuvės 
Kaune 

Kauno spaudos darbuotojai, 
susirinkę šv. Kalėdų proga, 
a tšventė įkurtuves. Senasis 
pastatas Putvinskio gatvėje Nr. 
48 nuo šiol — Kauno žurnalistų 
namai . 

Kaune leidžiama per pusšimtį 
periodinių leidinių, jų redakci
jose dirba beveik šimtas Lietu
vos žurnalistų sąjungos narių. 
Švenčių proga čia buvo pagerb
t i žurnalistai, labiausiai pasi 
žymėjusiems įteiktos premijos ir 

Tai ne Sausio 13-osios karstai, bet naujų kraųj< aukų ui Lietuvą karstai — nužudytųjų 
Medininkuose laidotuvės Vilniuje rugpjūčio 3 dieną. 

Vytauto Butkaus nuotrauka 

JAV valdžia dovanoja 
pašarinius grūdus 

Lietuvai 
W a s h i n g t o n a s . 1991 

gruodžio 27 — L ietuvos ambasa
dorius Jungtinėms Amerikos 
valstijoms Stasys Lozoraitis, 
gruodžio 23 d. kartu su JAV 
Žemės Ūkio ministerijos užsie
nio skyriaus atstovu pasirašė 
sutartį, kuri nurodo, kad JAV 
valdžia iš savo a tsargų 
padovanos Lietuvai 100,000 
metrinių tonų pašarinių grūdų, 
praneša Lietuvos ambasada 
Washingtone. 

Pagal planą, sausio mėnesį iš 
JAV uosto turi į Lietuvą 
išplaukti pirmas laivas su 
25.000 metrinių tonų grūdų. Po 
to. maždaug kas savaite iš Mek
sikos įlankos uosto t u r i 
išplaukti antras, trečias ir 
ketvirtas laivai. Pramatoma, 
kad pirmas laivas Klaipėdą pa
sieks ne vėliau kaip 60 dienų 

Bus nauji 
žemėlapiai 

Geogra f i jo s inst i tuto 
žemėlapių direktorius Bill Got-
thardt skundžiasi nesuspėjąs 
keisti žemėlapį, nes situacija 
pasaulyje labai greitai pasikei
čia. Daugeliu atvejų esą 
grąžinami pavadinimai, kurie 
buvo prieš 300 metų. Kai kurie 
pavadinimai penktadienį buvo 
tvarkoje, bet pirmadienį jau yra 
nauji — kiti vardai. 42 žemėla
piai turi būti pakeisti. Norima, 
kad kiekviena valstybė turėtų 
bent š iek t iek sk i r t ingas 
spalvas. Jis sako. jog Estijai bus 
duota ruda spalva. Latvijai — 
oranžinė, o Lietuvai — žalia 
spalva. 

padėkos raštai . Žurnalistų 
sąjungos nario bilietai įteikti 
spaudos veteranui, buvusiam 
nepriklausomos Lietuvos Res
publikos karininkui Stasiui 
Ruzui, kitiems žurnalistams. 

Savo namuose žurnalistai 
turės konferencijų sale, ateity
je naudosis tarptautinių ryšių 
priemonėmis. Čia bus apgyven
dinami užsienio žurnalistai, 
veiks kavinė. 

bėgyje po sutarties pasirašymo 
datos. 

Lietuvos Žemės Ūkio ministe
rija, per valstybinę akcinę firmą 
„Malyba", koordinuos grūdų 
pardavimą Lietuvoje. Pagal 
sutartį grūdus galima parduoti 
kooperatyvams, p r iva t iems 
naminių gyvulių ir naminių 
paukščių sav in inkams bei 
malūnams. 

Grūdų pervežimo išlaidas iš 
JAV į Klaipėdos uostą padengs 
JAV valdžia. Sutartyje nusta
tyta, kad išlaidos, susijusios su 
grūdų transportavimu, sandė
liavimu ir išskirstymu Lietuvo
je, bus padengiamos iš parduotų 
grūdų pajamų. Likusios paja
mos turi būti skiriamos 1) pri
vačioms lietuviškoms ar ameri-
kietiškoms labdaros organizaci
joms, kurios Lietuvoje maistu 
šelpia nepasiturinčius ir 2) 
privatiems ar mažiems žemės 
ūkio kooperatyvams. 

Apskaičiuojama, kad grūdų 
vertė sieksianti nuo 10 iki 11 
milijonu JAV dolerių, o jų 
pervežimo iš JAV į Klaipėdą 
išlaidos — maždaug 3 milijonus 
dolerių. 

— Romoje būdamas Rusijos 
Respublikos prez. B. Jelcinas 
žurnalistams išsireiškė, jog gali 
būti, kad reikės trejų metų, kol 
galės išvesti karines pajėgas iš 
Baltijos valstybių. Daliniai 
turės sugrįžti į Rusijos teri
toriją. Tik butų stoka sulaikanti 
jų išvežimą. Formalus susitari
mas turėsi i s būti padarytas tuo 
klausimu vėliau 

— Amerikos Peace Corps 
direktorė yra kinietė Elaine 
Chao. Ji plačiai ir labai aiškiai 
sekmadienj McLaghlin televi
zijos programoje išaiškino tos 
institucijos veiklą užsienio 
šalyse. Ji taip pat pranešė, kad 
Peace Corps atstovai vasario 
mėnesį vyks jau į Baltijos 
respublikas, kurie yra kvie
čiami tų kraštu vadovybių. 

— Ukrainos Respublikoje bus 
pakeista maždaug 90% pavadi 
nimų miestams 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— J A V prez . G. B u s h a s iš
vyko į Australiją ir Azijos 
kraštus. Paklaustas, koks šį 
kartą jo kelionės tikslas, atsakė 
— „ekonominiai reikalai". 

— Šveicarijos vyriausybė 
paskelbė, kad uždaro savo 
ambasadą Teherane, kai Irano 
pareigūnai sulaikė ir neleido 
išvykti šveicarų ambasadoriui. 
Šveicarija ta ip pat atstovavo ir 
Amerikos reikalams Irane nuo 
1979 metų, kai buvo užimta 
JAV ambasada. 

— Lietuvoje nuo Naujų Metų 
pakeliamos kainos lėktuvų 
skrydžiams iš Vilniaus. 

— Chicagos Simfoninio or
kestro dirigentas George Solti, 
iškėlęs šį orkestrą į pasaulinio 
garso viršūnes, oficialiai baigė 
savo pareigas, išbuvęs jose 22 
metus. Naujuoju orkestro diri
gentu yra Daniel Barenboim. 

— Sausio 2 dieną Rusijoje 
įsigalioja kainų kontrolės pa
naikinimas. Laukiama įvairių 
prekių pristatytojų, kurie buvo 
sulaikę savo produktus, kad 
krautuvėse pasirodytų daugiau 
prekių naujomis kainomis. 

— St. P e t e r s b u r g e , kaip 
pranešė , ,Tassas" , š imtai 
įpykusių žmonių su tuščiais 
krepšiais užblokavo centrinę 
gatvę 90 minučių, kai negalėjo 
už n a i s t o korteles gaut i 
produktų. 

— R u s i j o s P a r l a m e n t a s 
priėmė rezoliuciją, kad būtų ap
saugoti mažai uždi rbantys 
žmonės, kai sausio 2 d. padidės 
gaminių kainos. įsakyta savi
valdybių vadovybėms atidaryti 
veltui valgyklas vargšams. Taip 
pat kreipėsi į ūkininkus ir 
fabrikus bei įmones, kad 
dovanotų maisto, vaistų ir pa
dėtų neturtingiesiems. 

— Kremliuje buvo išleistas 
viešas pareiškimas, jog po 
norėto perversmo rugpjūčio 
mėnesį, j a m e da lyvavus ių 
saugumiečių KGB agentų di
džioji dalis dar pasiliko tar
nyboje, o kiti net buvo paaukš
tinti pareigose. Pavyzdžiui spe
ciali komisija, i š tyrusi tą 
klausimą, pranešė, jog tik 7 iš 
32 KGB agentų buvo atleisti iš 
pareigų. 

Baltijos valstybių 
laimėjimas Jungtinėse 

Tautose 
Sprendimas birželio mėnesį 

New Yorkas , 1991 gruodžio 
21. (Lietuvos misija Jungtinėse 
Tautose). — Beprecedentimu 
atveju Baltijos valstybėm 
pavyko atidėti jų Jungtinėms 
Tautoms mokesčių klausimą į 
ateinančius metus, kai išeis 
Tarptautinio piniginio fondo (In
ternational Monetary Fund; 
studija apie Baltijos valstybių 
ekonominę padėtį, praneša Lie
tuvos misija Jungtinėm Tau
tom. 

Baltijos valstybės protestavo 
Jungtinių Tautų naudojamą 
piniginį kursą sprendžiant 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
mokesčius. P a s a k misijos 
patarėjos Gintės Damušytės, JT 
finansų komitetas nustato nario 
mokestį atsižvlegdamas į krašto 
paskutinio dešimtmečio ekono
minį stovį. Baltijos valstybių 
atveju buvo naudotasi tikrovės 
neatitinkančiu 0.65 rublių į 
dolerį kursu. 

Todėl JT užskaitė Baltijos 
valstybėm neįmanomus ir jų 
nuomone, neteisingus mokes
čius: Lietuvai — 0.13% JT 
biudžeto, Latvijai — 0.11% ir 
Estijai — 0.06%. Piniginėmis 
sumomis Lietuvai tai būtų 
kainavę apie 1.400,000 JAV dol. 
į metus. Tačiau Jungtinėms 
Tautoms naudojant trijų Balti
jos valstybių parūpintu daugiau 
tikrovę atitinkančiu komerciniu 
kursu — 1,5 rublių į dolerį — 
kartu su paskutinio dešimtme
čio ekonominiais duomenimis, 
mokestis Lietuvai nukristų iki 
0.04% JT biudžeto (440.000 
dol.). Latvijai — 0.03% ir Esti 
jai - 0.02%. 

Kompromisas 
Vakar vakare Generalinės 

Asamblėjos paskutinė šių metų 
plenarinė sesija patvir t ino 
rezoliuciją, k u r i Baltijos 
mokesčių klausimą pavadino 
išimtiniu atveju ir jo sprendimą 
atidėjo į biržel io mėnesį. 
Numatoma iki tada pasinaudoti 

Boutros Ghali. 
Egipto diplomatas ir teisininkas, nuo 
sausio 1 naujasis Jungtinių Tautu 
Generalinis sekretorius. 

— Libijos diktatorius M Qad-
dafi pakvietė Vakarus atvykti 
į Tripolį į teismą, kuriame bus 
teisiami du vyrai, apkaltinti 
dalyvavimu subombarduojant 
PanAm lėktuvą virš Škotijos 
1988 m., kuriame žuvo 270 
žmonių. 

IMF išvada, turėsiančia nusta
tyti ekonomiška i t e i s i n g ą 
rublio-dolerio kursą. Tikimasi, 
kad IMF skaičiai daugmaž ati
tiks Baltijos valstybių duome
nis. 

Rezoliucijos mokesčių skalėje 
Baltijos vals tybių a tve j i s 
nurodomas kaip vienintelis dar 
sprendžiamas. Pažymėta, kad 
Baltijos valstybių mokesčiai bus 
nuimti nuo sovietų JT metinio 
mokesčio, kuris padengia 9.41% 
JT biudžeto. Tai buvo kompro
misas, kurį naudodami Baltijos 
kraštai nieko nepraranda. 

Geros valios p a r o d y m a s 
Geros valios ženklan. Baltijos 

valstybės 1992 m. sausio 2 d. 
įneš i JT iždą simbolinę pradine 
sumą. kuri bus atskai tyta nuo 
jų 1991 mokesčio. Lietuva. Lat
vija ir Estija jungsis su Kanada 
ir skandinavų kraštais, norin
čiais parodyti gerą pavyzdį 
kitom JT narėm, kurios dažnai 
nesumoka mokesčių laiku. 

Sprendžiant šita klausima 
buvo nugalėtos didelės kliūtys. 
Neabejojama, kad šio preceden
to pavyzdi seks ir išsilaisvi
nusios sovietu respublikos. Šis 
Baltijos valstybių atvejis davė 
pradžią pakeisti JT naudotą 
politinį piniginį kursą teisin
gesniu ekonomiškai pagrįstu 
kur su Lietuvos poziciją 
Jungtinių Tautų Penktajame 
komitete, kuris svarsto biudže
tinius klausimus, gynė misijos 
atstovas Darius Sužiedėlis. 

Nauji respubl ikų 
pavadinimai 

L o n d o n a s . Kai Sovie tų 
Sąjungos buvusios respublikos 
tapo nepriklausomomis valsty
bėmis, tai kai kurios truputį 
pakeitė savo pavadinimus ir pa
skelbė, kad juos naudos savo 
diplomatiniuose pranešimuose. 
Jos pasirinko angių kalbai ar
timus pavadinimus. Tai penkios 
respublikos, kurios turės anglu 
kalbos versijos pavadinimus ir 
oficialiai bus visur tai naudo
jama. Gudija arba Bieiarusija 
vadinsis Belarus Respublika. 
Kirgizija bus Kyrgys tanas . 
Moldavia bus Moldova. Tadži
kistanas rašysis Tajikistanas ir 
Turkmėnija vadinsis Turkme-
nistanu. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 31 d.: Silvestras. 
Gedgantas. Melanija. Mingaile. 

1992 m. sausio m ė n . 1 d.: 
Mečislovas. Eufrozina. Arvai-
das. 

S a u s i o 2 d.: Mažvydas . 
Gailute. Fulgentas, Stefanija. 

Saus io 3 d.: Florencijus. 
Genovaitė. Liesnelė. Vvda. 

ORAS C H K A G O J E 

Saulė teka 7:17. leidžiasi 4:29. 
Temperatūra trečiadienį 39 1.. 

ketvirtadieni 36 1 . penktadienį 
38 1. 

I 
' 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS } SVEIKATĄ. 6515 S o . Cali fornia Ave.. Chicago. III. 60629 

JONAS ADOMAVIČIl S, M.D. 

IR PER ŠVENTES SVEIKAI 
MAITINKIMĖS! 

Klausimas 
per šventes. 

Kaip man verstis 
kada visi mane 

vaišina tryniais ir saldumynais. 
o aš per visą laiką liesai mai
tinuos, visai cukraus nenaudo
dama ir bijau per šventes visų 
metų mano pastangas sumesti 
į krepšį? 

Atsakymas . Ne Tamsta 
viena taip dejuoji: visi svajojame 
apie Kalėdų ir kitų švenčių 
gardumynus, kurie yra per
krauti cholesteroliu, cukrum ir 
gyvuliniais riebalais ir taip ali
name savo širdis nejuntamai. O 
kai pajuntame, tada jau esti 
šaukštai po pietų. Kad taip 
neatsitiktų, elkimės maždaug 
sekančiai. 

Dauguma mūsiškių laukia 
švenčių, įsivaizduodami gar 
džius ir gausius valgius, kurie 
mirks ta gyvuliniuose rie 
baluose. Jei taukai valgant ne
varva per barzdą, tai tas valgis 
ne lietuviui. Valgyklos yra biz
nio vietovės — pataikauja jų 
lankytojų skoniui. Taip ir bai
giamos lietuviškos širdys. 

Kodėl negalima valgyti 
gyvulinių riebalų 

Kai valgai tokius riebalus 
(sviestą, t a u k u s , gr ie t inę , 
lašinius, lajų), tada kūnas 
pagamina cholesterolio pertek
lių. Toks perteklius yra žalingas 
visiems, ypač tiems, kurių 
širdies ar ter i joms gres ia 
užakimo pavojus, o taip pat ir 
tiems, kuriems vėliau tokį 
užakimą pagreitina per riebus 
kraujas, atsiradęs dėl per rie
baus maisto. Še tau ir šventės! 

Bet tu rask nors vieną iš 
mūsiškių, kuris paklausys, o 
paklausęs vykdys medicinišką 
tiesą, kad liesas valgis yra vi
siems daug sveikesnis už riebų, 
nes maisto liesumas padeda iš
vengti širdies kraujagyslių ligos 
vėlesniame žmogaus amžiuje. 

Ar aš galiu valgyti visus savo 
mėgstamus valgius? — dažnas 
klausia. Taip beveik visus, tik 
kiek kitaip pagamintus. Įprask 
valgyti be sviesto, be grietinės, 
be lašinių 'ak tie lašinuočiai — 
tirpstą burnoje!), be taukų ir 
kitokių gyvylinių riebalų. 

Canola aliejus ar liesas mar
garinas (low-fat diet margarine) 
yra puikūs pakaitalai sviestui. 
kepant pyragus ir pyragaičius. 
Dar tuos leistinus naudoti rie 
balus galima kiek sumažinti, 
naudojant kiaušinio baltymą, 
kapotus vaisius, liesą pieną ir 
jogurtą. 

Yra dar ir kitų geru gyvulio 
riebalams pakaitalų, būtent: 
mėgstami vaisiai, ypač per šven
tes naudotini apelsinai ir tan-
gerinai. Džiovintos vynuogės ir 
slyvos turi tirpstančias sėlenas 
ir yra be riebalų. Sušaldyti vai
siniai patiekalai 'sorbets, free-
zes) yra skanus trečiasis valgis 
— desertas. Spalvingas span
guoles galima naudoti užšaldy
tiems skanumynams ar gami
nant padažą prie paukštienos ir 
kitų pagrindinių valgių. 

Kokie svarbiausi pagrindiniai 
valgiai šventėse paruoštini? — 
toliau teirausis kitas. Keptas 
kalakutas ar viščiukas yra 
geras pagrindinis valgis. Nekep
ta taukuose žuvis irgi yra savo 
vietoje. Be odos balta paukš
tienos mėsa, nuėmus taukus 
tur i mažai gyvulinių riebalų 

Nevalgykime kalakuto, kuris 
yra iškeptas su sviestu ar su 
aliejumi; aliejus, paprastai, 
nededamas prie šviežios kalaku
to mėsos. 

Galvok apie liesus kalaku
tienos priedus. Sviesto vienas 
valgomas šaukštas turi 7 gra
mus gyvulinių riebalų (satura-
ted fat). Vartok prie bulvių liesą 
margariną (lovv-fat diet mar
garine i. kuris turi l gramą (ar 
mažiau) gyvulinių i^ebalų 
valgomajame šaukšte. 

Ant trečio pamėgink ..angel 
cake" Jis kepamas be riebalų 
ir skanus, valgant su braškė
mis. Vietoje sviesto valgyk rie
balų neturintį šaldytą jogurtą 
'nonfat ar lovv-fat frozen yoguitA 
Dabar jau parduodami iš jogurto 
padaryti šaldyti užsigardžia-
viniui gaminiai (frozen desert 
produest. 

Aišku, kad galima šventėse 
gardžiuotis maistu, visai neper
kraunant kūno gyvuliniais rie
balais. 0 kai nueisi į svečius, 
r inkis ne kas pateikiama, bet 
kas širdžiai sveika, kad ir stikli
nę apelsinų sunkos ar vaisių. 

Alvudo dangiškos salotos 

Išmirkytų, išvirtų bet kokių 
pupelių norimas kiekis. Pusė to 
kiekio: pašutintų plonų žirnelių 
ankštelių; aliejuje pakepintų 
svogūnų; susmulkintų žalių 
kopūstų; šaldytų žalių žirnių; jei 
tu r i savo raugintų kopūstų (tik 
ne pirktų); baltų grybų apgruz-
dintų aliejuje po išvirimo; trupu
t is aliejaus ir ..Tomato cat-
sup" , o „Lite Italian dressing*', 
kad apvilgytų, ganėtinas kiekis 
ir „low in sodium Accent". Prie
skoniai labai svarbu Išmaišius 
ir šaltai kiek, ar per naktį 
palaikius — dangiškas valgis. 
Kuris liežuvį nurys — tam 
Lietuvio sodybos ambulatorija 
padės. 

Visi lietuviai jau dabar at-
gimkime sveikai mitybai, nes 
gana mums rudens lapais kris
ti savo amžiaus vasaroje, gavus 
širdies ataką ar paralyžių ir su
teikiant namiškiams ir saviš
kiams didelį skausmą. 

ŠIRDIS - GYVYBINĖ 
POMPA 

Lietuvi, tu daug kuo rūpi 
nies — o tau vieno tereikia: 
apsaugoti savo gyvybinę 
pompą — širdį, o reikale ją 
pataisyti! 

Gyvenimiška tiesa 

Žmogaus širdis atlieka dideli 
darbą. Kol žmogus gyvena, šir 
dis kasdien apvarinėja penkis 
l i trus kraujo per 75.000 mylių 

1135.000 km) kraujagyslių, kad 
būtų pamaitinti 300 trilijonai 
kūno celių. Po darbo sausakim
šai pilnas gatve žmonių ju
dėjimas Chicagoje atrodo vos tik 
judantis, palyginus su širdies ir 
kraujagyslių veikla. Pastarosios 
kraujas neša medžiagas abiem 
kryptim: paimtas iš plaučių 
deguonis, o iš žarnų maistas yra 
nunešamas visoms kūno celėms. 
Iš jų surenkamos atmatos: 
anglies dvideginis ir kitokie 
..pelenai". 

Šis širdies ir kraujagyslių dar
bas negali suš lubuot i , je i 
norime, kad kūnas paliktų svei
kas. Jokia kūno celė negali pa
kęsti deguonio nutraukimą il
giau kaip pusvalandį. Dar blo
giau reikalas stovi su smegeni
mis: žmogus nustoja sąmonės 
kai jų celės negauna deguoniu 
nešino kraujo per 3-5 sekundes. 

Tuos faktus prieš akis tu
rinčiam ir savos asmenybės į 
niekus dar nepaver tus iam 
mūsiškiui bus aiŠKU, kodėl 
reikia elgtis ne kaip gomurys 
verčia, bet kaip gyvybiniai nusi
teikimai diktuoja: iš anksto sau
goti širdį ir kraujagysles nuo 
sunegalavimo. 

Pats svarbiausias širdies 
sunegalavimas yra jos arterijų 
priskretimas — sklerozė. Pasta
roji, gi, vystosi, kai žmogus 
pataikauja savo gomur iu i : 
naudoja gyvulinius riebalus, 
kaip sviestą, grietinę, saldų 
pieną, lajų. lašinius, taukus, ir 
nevengia dar ir trejopų 
augalinių riebalų — palmių, 
kokoso r iešutų ir palmių 
branduolių aliejų — o taip pat 
gardžiuojasi maistu, turinčiu 
daug cholesterolio (tryniais, mė
somis, gyvulio vidaus organais 
— kepenimis, smegenimis, inks
tais, plaučiais). Žmogus yra 
Tvėrėjo sutvertas būti žolia-
valgiu, o ne mėsėdžiu. Kai j is 
apsi lenkia su tuo gamtos 
dėsniu, —jis nukenčia. Pirmiau
sia tą nuoskaudą pajunta jo šir
dis. Po to seka visa virtinė — net 
90% pat ies žmogaus s a u 
užsikrautų negerovių, pvz. 
artrito, bursito, kaulinių a-
taugų, pasilpusio atsparumo ir 
kitų, išmintingumo stokojant, 
žmogų aplankančių nepagei
daujamų svečių. 

Žmogaus širdis yra Gaujotas, 
kol mes jos nepave rč i ame 

Dovydu 

t inkaulis ir.4 supantis švelnus 
maišelis, vadinamas perikardiu-
mas (pericai dium). Širdis atrodo 
kaip kriauši įdėta į plastikinį, 
nes tandž ia i ją a p s u p a n t į 
maišelį. Už tai ji gali laisvai 
susitraukti r išsiplėsti pumpuo
dama kraują. Tas maišelis yra 
raiščiais prisitvirtinęs prie krū
tinės ląstos 

Vienoje pompoje dvi pompos 

Nors širdis yra vienalytis 
vienetas, ji struktūriškai — ana-
tomiškai turi dvi paskiras, su
tartinai veikiančias pompas: va
dinamoji dešinioji širdis ir kai
rioji širdis yra perskirtos au
dinių sienele: jiedvi susisiekia 
tik per plaučius: iš dešinės šir
dies j juos įeinančiomis ir iš jų 
išeinančiomis ir į kairę širdį 
ateinančiomis kraujagyslėmis. 

Dešinioji ^rdis iš kūno gauna 
negryną kraują ir jį išstumia į 
plaučius. Ten j is gauna deguo
nies ir jau p y n a s grįžta į kairę 
širdį, kad iš jos būtų išstumtas 
į viso kūno kraujagysles. 

Kiekviena iš šių dviejų širdies 
dalių — ka.rioji ir dešinioji — 
turi po dvi tuščiavidures ka
marėles ; viršutinė vadinasi 
prieširdžiu atrium), o žemutinė 
širdies skilveliu (ventriele). 

Dešinysis prieširdis gauna 
negryną kraują iš kūno, per
meta jį į dešinį skilvelį, o pas
tarasis į plaučius. Kairysis prie
širdis gauna jau švarų kraują iš 
plaučių ir išstumia jį į kairį 
skilvelį, o iš pastarojo kraujas 
patenka į visą kūną. Tai ir yra 
visas širdies darbas. Je i jis 
vyksta normaliai — kaip Dievas 
prisakė — žmogus nė nejaučia 
turįs širdį. 

Todėl mes atgimkime tiesai — 
gyvenimui pagal gamtos — Tvė
rėjo nuostaf.s. Visų pirma susi
tvarkykime su mityba — pra
dėkime valgyti daugiau vaisių 
ir daržovm ir n a u d o k i m e 
mažiau mė-ų ir taukų ir visai 
liaukimės -avo kūną nuodiję 
įvairiopais nuodais, įskaitant 
kavą, tabaką ir alkoholį. Lygia
grečiai liaukimės nuodyti savo 
dvas ią — n u s i t e i k i m u s — 
asmenybę menkomis kalbomis, 
nevertomis į r ankas imti kny
gomis ir su kopūstinėmis gal
vomis vedamais pokalbiais. Tik 
taip savo kūną ir dvasią stiprin
dami būsime verti sulaukti 
Užgimimo dienos. 

Tiesiog gamtos stebuklas yra 
ta žmogaus širdis. Tai įmant
riausiai sustatyta pompa. J i 
atlieka galijotinį darbą, pati bū
dama dovydiškai maža: vos tik 
kartu sudėtų dvejų kumščių dy
džio. Mažos moters širdis sveria 
7 uncijas, o labai stambaus vyro 
12 uncijų. Palyginimui pri
siminkime, kad dramblio širdis 
sveria 48 svarus. 

Širdis savo dydžiu ir forma 
kiek skiriasi net ir pas to paties 
amžiaus, kūno sudėjimo, ūgio, 
svorio ir lyti^c *mones. Bendrai 
imant, šir^ s yra 4.3 co
liai, plotis — ^.5 c, gylis — 2.7 c. 

Širdies siluetas atitinka jos 
savininkui : plonų, l ieknų 
žmonių širdys yra pailgos, o 
trumpi, stambūs acmenys tur i 
jiems atsakf čias širdis. Ben
drai imant, širdies forma yra 
kr iaušės pavidalo, nors 
sentimentalūs žmonės ją įsivaiz
duoja primenančią „Valentino" 
širdį. 

Širdis yra krūtinės ląstos 
viduryje, tuojau už krūtin
kaulio. Jos siauresnis galas esti 
60 laipsnių nukrypęs kairėn. Ją 
apsaugoja šonkauliai , krū-

TOKJ GYDYTOJĄ REIKTŲ 
„PAKARTI", KAD 

PACIENTĄ IŠGELBĖTUM 

1. Kai galvoji apie Švenčių valgius, įsivj i m r a i f ? V įgyt 
gyvuliniu? riebalus, ragini kūną gaminti daugi oi cholesterolio, 3. Paruoškiii tešvenu.ns valgius, 
turinčius mažai ar visai neturinčius gyvulinių riebalu (saturated fats) 

Klaus imas . Prasmingas ir il
gas laiškas t rumpai . Netrukus 
būsiu 70 m. amžiaus. Nuo jaunų 
dienų r.jpinaus savo kūnu ir 
dvasia. Buvau pirmaujantis 
sportininkas. Būčiau ir dabar 
sveikiausias, jei ne tas choleste
rolis. Gal jį paveldėjau? Gal 
nuolatinis intelektualinis įvai
riausiom temom budėjimas ken
kia? Gal neužtenkamai esu stro
pus maisto kiekio ir kvaliteto 
atžvilgiu? 1984 m. teko mano 
širdį a p r ū p i n t i k e t u r i a i s 
„by-passes". J a u kelis metus 
vartoju šiuos vaistus: Cardizem 
60 mg du kar tu per parą, Dipy 
ridamole for persantine 75 mg 
du kartu per parą, Mevacor for 
lovastatin 20 mg du kartu per 
parą ir Ecotrin 325 mg per parą. 

Nerūkau. Išgeriu balto vyno. 
Vengiu t r y n i ų , r i ebaus ir 
saldaus maisto. Imu kasdien 4 
mielių tabletes ir po 4 šaukš
telius sėlenų (wheat germ). Fizi
niai nemažai darbuojuosi apie 
n a m u s Spa rč i a i v a i k š t a u 
kasdieną po 30 minučių ir dvi
račiu nemažai važinėju. Pro
tiniai gimnastikuojuosi, skai
tydamas knygas ir rašydamas 
straipsnius bei ruošdamas pa
skaitas kultūrinėmis ir teolo
ginėmis temomis. Smegenų ir 
raumenų atsipalaidavimu įsten
giu sumažinti pulso greitį bei 
sau pagelbėti, šalinant skran
džio suprrinimu • 

Kasdi eną žvejojant, šviną 
liečiu dešiniąja ranka, deši

niuoju keliu ir dešiniuoju pečiu. 
Tai jau darau 6 metus. Ar tai 
galėtų kenkti? 

Šių metų rugsėjo mėn. mano 
kraujo cholesterolis buvo 219, 
o dabar 276. Širdies gydytojas 
nurodė vietoje vienos — imti dvi 
Mevacor (lovastatin) tabletes. 
Kame bėda? Kaip ją likviduoti? 
Dėkoju už instrukcijas! Jus ger
biąs, buvęs Jūsų pacientas. 

Atsakymas. Ačiū už viską! 
Imk stipriau save nagan: pasi
tikrinki laboratorijoje (gydytojo 
žinioje būdamas) kiek yra švino 
(lead) Tamstos kraujuje. Jei bus 
nenormalus — pradėk žvejoti tik 
„dūšeles, ne žuveles" — beveik 
visi čia skelbti ir kitokie Tams
tos laiške minėti, bet čia nepa
teikti negerumai pranyks. 

Kiek ko paveldėjai — nesi
rūpink, nes tai nieko nepadės. 
O turi daug ką sutvarkyti savo 
gyvenime. Esi pavyzdys mums 
visiems, kaip reikia gyventi, 
dirbu, sportuoti... bet ir ne
valgyti. Mat, ir šventieji nusi
deda, nieko čia tokio. Tik 
kelkimės iš mediciniško raisto. 
Štai tos svarbiausios Tamstos 
mediciniškos nuodėmės. 

1. Jei valgių būtų tik pusė 
tuzino rūšių — jokio vargo ne
būtų su cholesterolio pervir-
šiaus tvarkymu. Pridėk kasdien 
po porą valg. šaukštų avižinių 
sėlenų (oat bran) ir neliesk 
jokio svaigalo, net ir vyno pa
vidale. Sakai vengi trynių, bet 
ar išvengi — nė vieno jų jokiame 
pavidale per visą gyvenimą! 
Taip, nežiūrint kad kas sako 
kitaip! 

2. Aspirino (Ecotrin) imki kas 
antra diena, nes veikimas bus 
tas pats, o skrandžio jaudinimas 
per pus mažesnis. Toks yra 
paskutinių dienų medicinos 
nurodymas, nežiūrint, kad kas 
ir kitaip Tamstai patars. 

3. Visai neimki patarto Meva
cor (lovastatin) — nei viengubo, 
nei dvigubo — cholesterolio 
mažinimui, kol pirmiau nepra
dėsi jo maistu mažinti! Taip ir 
nė per angelo sparno plunksną 
kitaip! O to, kuris pataria tą 
vaistą vartoti, pirmiau per pusę 
metų nes igydant m a i s t u , 
iškamšą reiktų pakarti, kad visi 
kiti taip mediciniškai nesielgtų! 
Jei jis neturi išmintingumo, tai 
tegu apinasris — baimė jo 
netikusius elgesius saisto. 

Juokai šalin, kada žmogus 
abiem kojom jau kapų duobėn 
įstumtas to 276 mg% choleste
rolio kiekio, neduok Dieve iš
girsti Tamstos pakasynų varpus 
taip per anksti skambant! Todėl 
susiimk ir štai kaip elkis, nes 
kuris ta ip elgėsi, turi 128 mg% 
cholesterolio. Mevacor gaminto
jai primygtinai perspėja to vais
to neprirašyti, prieš tai neban
džius per pusmetį cholesterolį 
sumažinti tinkamu maistu. Be 
to, jie perspėja apie to vaisto la
bai gaus ius , kepenims ir 
kitiems organams kenksmingus 
pašalinius veikimus ir dėl to 
įsako.tą vaistą prirašius, kas 
mėnuo tikrinti paciento kraują, 
ar neprasidėjo jo daroma žala. 
Tamstos laiške paminėti nusi
skundimai (kurie čia nepateikti) 
kaip tik gali būti tie kenksmin
gi pašaliniai vaisto poveikiai. 
Tad mesk tuos vaistus ir imki 
maistu cholesterolį mažnti. 

Geras klausimas dabar bus — 
koks y ra tas , , t inkamas" , 
cholesterolį normuojant i s 
maistas? Dėl vietos stokos, jo čia 
nekartosiu, bet pasiskaityk apie 
tai šiame skyriuje spalio 29-tos 
„Drauge". Kaip iš Tamstos 
laiško matyti, juo dabar dar 
pilnai nesinaudoji. 

Jei nori ir toliau eiti tuo pačiu 
kel iu , neskai tyk, k a s ten 
parašyta. Tik nepamiršk netru
kus susitvarkyti su testamentu. 
Bet jei perskaičius, kas ten 
parašyta, bus kas nors neaišku, 
vėl parašyk. Sėkmės, geras, bet 
mediciniškai dar ne visai toks 
Didžiai Gerbiamas Tamsta! 
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Valandos pagal susitarimą 
įPirm.. antr penkt 12-3vpp . ketv. 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoiu ir | namus 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 12-6. penkt 10-12. 1-6. 

Kab. tai. (1-312) 471-3300, 
Rez. (708) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago. III. 60652 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medica! Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Nauji pacientai priimami Ir laukiami! 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago. I I I . 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dunda© Ava., Elgln. III. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Chicago, IL 
Tat. (1-312)476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tat. kabineto Ir buto: (706)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8088 S. Robertą Kv., Hickory HMs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 566-4065 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

Tel. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Pato* Vision Canter, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. m Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (7081 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 M. Mlchtgom Ava., Sutte 324 Ir 
5835 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

81 St. Ir Kean Ava.. Juatlce. IL 
Tol. (1-312) 585-2860 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 at Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

Kas su šunimis mėgsta mie
goti, tas pilnas blusų turės atsi
keli. 

Abschatz 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott k Or. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weat Ave., Ortand Park 
708-349-8100 

10W. Martin. Napervllls 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p >r ketv 2-5 v p p 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. (1 312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.O. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Good Samarrtan Medtcal Center-

Naeervffie Campua 
1020 E. Ogden Ave., Sutte 310. 

NapervIRe IL 80563 
Tel. 1-708 527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weet 63rd Street 
Vai pirm , antr. ketv ir penkt 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 

I 



Vilniaus varpai tebeskambina 

LAIMINGŲ IR 
VIENINGŲ NAUJŲ 

METŲ 
Ir vėl užversime vieną kalen

doriaus lapą. Metai, tai yra nu
bėgančios upės, kurios atgal ne
grįžta. Mes gyvename labai ri
botoje laiko erdvėje, tad turime 
žiūrėti, kad tie užverčiami 
kalendoriaus lapai nebūtų tuš
ti. Turime laike įminti savo 
pėdas, kad neliktumėme laiko 
dulkėmis apnešti. Galime būti 
laimingi, kadangi mes buvome 
liudininkai tų istorinių įvykių, 
kuomet „pelė nugalėjo dram
blį" . Pasaulinėje spaudoje 
Lietuvos laisvės kova buvo 
vaizduojama kaip „pelė, mauro-
janti prieš dramblį". Viskas 
labai keistai ir nelogiškai 
atrodė, tačiau pelė dar yra gyva, 
o dramblys — jau ant menčių 
paguldytas. Buvome liudininkai 
tų įvykių, apie kuriuos bus 
rašoma istorijos lapuose. 

Prieš daugiau kaip pusantro 
tūkstančio metų įvykęs Romos 
imperijos žlugimas, dar ir 
šiandien yra minimas. Sovie
tinės ..blogio imperijos" žlu
gimas, kuri nepaliko kultūri
nių, tik kraujo pėdsakus — taip 
pat šimtmečiais bus minimas. 
Kol dar pasaulis neužmiršo, 
turime savo pėdsakus giliai 
įminti. Imperijos žlugimas pra
sidėjo nuo Lietuvos. Kuomet 
Lietuva pradėjo apie nepriklau
somybe kalbėti, tai pasaulis to 
suprasti negalėjo. O 1990 m. 
kovo 11d. paskelbus Nepriklau
somybės atstatymą, daugelis 
net žado neteko. VVashingtonas. 
kuris atitinkamomis progomis 
„nepripažinimą" kartojo, labai 
susirūpino imperijos likimu. 
Tad ir nenuostabu, kad į 
Lietuvos pastangas iabai žvai
rai žiūrėjo. Dabar tos imperijos 
jau nebėra, bet pavojus dar vis 
tiek yra likęs. Biurokratai, 
komunistai ir armija tebėra. 
Maskvoje prie Pabalt i jo 
atstovybių demonstruoja. Tie, 
kurie ant išnaudotojų kėdžių sė
dėjo, savo privilegijų užmiršti 
negali. 

Šias eilutes berašant, radijo 
bangomis pasiekė žinia, kad 
laikrodžiui Naujųjų Metų naktį 
mušant dvyliktą valandą, im
perija nustos egzistuoti. Tuo 
pačiu, Jelcino žodžiais, Maskva 
nustos centro rolės. Tačiau nors 
Vilniuje jau veikia Amerikos 
ambasada, bet norintieji vizų, 
turės dar vykti į Maskvą. Ne dėl 
to. kad vizoms reikėtų sunkios 
mašinerijos ar „super compiu-
terių". bet. atrodo, nenoras 
pripažinti, kad Centras jau yra 
miręs. Dar vis. nors ir užmas
kuota i , stengiamasi pade
monstruoti savo ištikimybę. 
Imperijos, bent tokios, kokia 
buvo. Nebėra! O jos žlugimas 
prasidėjo galbūt Vingio parke. 
O nesulaikoma žūtis ir įvykių 
raida prasidėjo su sausio 13 d. 
tragiškais įvykiais. Po to jau 
buvo tik laiko klausimas. Tad 
1991 metai, kurių paskutines 
valandas gyvename, bus į isto
rijos lapus didelėmis raidėmis 
įrašyti kaip pavergtų tautų 
išsilaisvinimo metai. Ir kaip 
galas beprotiškiausio socialeko-
nominio bandymo, kuris atnešė 
tik badą. kančias, kraują ir 
mirtį! 

Jau žinome, ką mums davė 
1991-mieji metai, bet ką atneš 
naujieji? Stovime prieš neži 
nomybės angą. Labai daug 
įvykių yra tokių, kurių mes ne 
galime pakreipti. Bet nereikia 
pasidaryti fatalistais ir viską 
pavesti likimo valiai. Tiek 
žmonės, tiek ir tautos yra savo 
likimo kalviai. Ga! čw+T*kam 
ba kiek socialistiškai, tačiau šis 

EUROPIETIŠKOS NUOTRUPOS 

pasakymas yra s enesn i s už 
socializmą. Labai daug k a s nuo 
mūsų pačių priklauso. Kokią 
linkmę paims Lie tuvos eko
nomika, ta i d a u g i a u s i a i 
priklausys nuo pačių l ie tuvių. 
Mes nenorime jų mokyti , bet t ik 
bandome p a s a m p r o t a u t i . O 
pamokyt i , t a i g y v e n i m a s 
likimo kalviai. Gal t a i skam-
pamokys. Kai užsienio kapi ta 
las nueis į Latviją i r Estiją, 
pabudimas gali būti labai nema
lonus. Pagirios n iekuomet n ė r a 
malonios. 

Lietuvai einant nepr ik lau
somybės keliu, da r ne re i šk ia , 
kad išeivija turi save sulikvi-
duoti. Išeivija ir to l iau l iks, o 
kokia ji bus — ta i n u o m ū s ų 
pačių priklausys. J e igu sulikvi-
duosime savo spaudą ir ku l tū
rinę veiklą, tai jos i r netu
rėsime. Reikia daugiau dėmesio 
ir išeivijos ku l tū r in iam gyve
nimui. Dėmesio ne t ik žodžiais, 
bet ir parama. Mes p e r daug 
įpratome, kad išeivijos ku l tū r i 
ninkai savo ta lentus ir pas tan
gas, visuomet ir v is iems tu r i 
nemokamai auko t i . P a s k u i 
skundžiamės, kad nebe tu r ime 
geresnių meninių pajėgų. O 
nėra todėl, kad nė ra jokio pa
skatinimo. Lietuvoje kiekvienas 
lumzdelininkas a r a r m o n i k ą 
tampantis bent iki šiol buvo 
profesionalai. Tad s a v a i m e 
aišku, jų lygis y ra aukš t e sn i s . 
Bet jeigu jiems re ikė tų be atly
ginimo armoniką t a m p y t i , t a i 
pažiūrėtumėme, kiek savanorių 
būtų. 

Net ir kai Lietuva d a r buvo 
nepr ik lausoma, A m e r i k o s 
lietuviai nesėdėjo r a n k ų sudėję. 
Jie turėjo savo bažnyčias, sales, 
spaudą, meninius v i ene tus ir 
rengė Dainų šventes. Nesen ia i 
minėjome J. Žilevičiaus 100 
metų gimimo sukaktį . J i s buvo 
tikras išeivijos kūrėjas, kadangi 
didžiąją savo gyvenimo dalį 
praleido JAV-bėee. O d a b a r jo 
kūryba grįžta į Lietuvą. Išeivija 
padarė didelį ku l tū r in į įnašą 
bendrai Lietuvos k u l t ū r a i . 
Kuomet Lietuvoje siautėjo stali
nizmas ir b r e ž n e v i z m a s , 
kuriems uoliai ta lk ininkavo bū
riai lietuvių pars idavėl ių ir 
karjeristų, tuomet išeivija davė 
B. Brazdžionį, K. Bradūną , M. 
Katiliškį, V. Ramoną, A. Škėmą 
ir didelę daugybę k i tų . Šio 
rašinio tikslas nėra j ų visų iš
vardyti. Bet tik pabrėžti ta i , kad 
išeivija neturi savęs nedaver-
tinti ir stovėti kepures nusiėmu
si. 

Kuomet Lietuvoje v iešpatavo 
tamsa, išeivija iš la ikė šviesos 
žiburį ir nenuleistą t r i spa lvę 
vėliavą. Ir dabar išeivija tu r i tei
sę eiti su pakelta ga lva . Tad 
žvelgdami į Naujuosius Metus , 
nepradėkime skaičiuoti i r dalin
ti savo kraičio skrynių, nes jos 
mums dar gali būti re ikal ingos. 
Išeivija privalo išl ikti ne t ik 
Kapinių paminkluose, bet kultū
ros baruose. Ateinantieji meta i 
ir vėl pareikalaus didelio jėgų 
įtempimo ir bendro d a r b o . 
Chicagoje bus r e n g i a m a 
Amerikos ir Kanados l ie tuvių 
tautinių šokių šventė. Dabar
tiniu metu, tokia šven tė y ra 
mums ypač svarbi ir re ikal inga. 
Kadangi pradėjome išsibarstyti 
ir save prarasti. Tad t u r i m e 
sueiti ir susiburti į bendrą krū
vą, kad jaustumės s t ipresni ir 
drąsesni. Tik už r ankų susiėmę, 
mes galime išlikti svetimųjų jū
roje. A te inan t i e j i m e t a i , 
teatneša vienybę ir sus ik lau
symą ne tik Lietuvoje, bet ir 
išeivijoje! 

J . Ž . 

Susirašinėju su Lenkijos u-to 
ekonomikos fakulteto docentu, 
gaudamas iš jo lenkišką spaudą 
bei knygas. Atsilyginu kukliais 
siuntiniais. 

Ilgesnį laiką nesulaukiau laiš
kų. Bijojau, kad susirgo ar kokia 
nelaimė įvyko. Prieš Kristaus 
Gimimo dieną pasiekė mane 
sveikinimas ir ilgas laiškas, 
išaiškinant tą ilgą tylą. Pasiro
do, kad docentas iš Poznanės 
miesto persikėlė į savo gimtąjį 
Bydgošč, kur gyvena ir tėvai. 
Priežastis — butas. Gyveno jis 
viešbutyje, viename kambaryje 
su svetimu vyru. Tik vienu vo
nios kambariu ir viena virtuve 
naudojosi 40 asmenų. Po pen
kiolikos laukimo metų. 

Bydgošče (vok. Bromberg) ga
vo dviejų kambarių su virtuve ir 
vonia butą. Mėgino jį pakeisti į 
Poznanės butą, tačiau nepavy
ko, nes universitetinis miestas 
y r a žymiai didesnis, svarbus 
kul tūrinis centras. Galima bu
tą nupirkti, tačiau jie yra labai 
brangūs. Be to, u-to lektoriaus 
atlyginimas siekia apie 600 
tūks . zlotų. 

Grįžimas į gimtąjį miestą bu
vo surištas su darbo paieška. 
Nebuvo tai lengvai išsprendžia
m a s klausimas. Beveik šešias 
savaites teko gyventi iš bedar
bio pašalpos. Tik lapkričio mėn. 
pavyko įsidarbinti valstybinia
me banke, kurio senatvės pen
sijos yra 2-4 kartus žemesnės už 
privačių bankų. Tačiau „be tvir
tų pečių ir geros pažinties" 
tarnybą gauti privačiame banke 
labai sunku. Tikisi ateityje 
gaut i pelningesnę tarnybą, ka
dangi Lenkiją pasiekia vakarų 
pasaulio finansinės institucijos. 
Didelė Lenkijos problema — be
darbė. Skaičius siekia 2 mil. 

Džiaugiasi, kad Lietuva oficia
l ia i yra'laisva valstybė. Ilgai tę
sėsi lietuvių laisvės kova, pa
sibaigusi laimėjimu. 

Toliau jis rašo: „Linkiu Lietu
vai , Latvijai ir Estijai kuo ge
riausio. Bijau jų ateities ekono
miniame gyvenime. Matau, kas 
vyksta Lenkijoje, pereinant į 
laisvą rinką. Esu tikras, kad 
problemų skalė Pabaltijo vals
tybėse yra dar didesnė už Lenki
jos. Bet blogiausia, kad gyvento
ja i dar ilgus metus jaus komu
nis t inės sistemos pasekmes. 
Ta ip pat skaudu, kad Lietuva 
nenoriai žiūri į ekonominį bend
radarbiavimą su Lenkija. Žy
miai lengviau susitarti mums 
su Estija, Latvija ir net Ukrai
na. Suprantu lietuvių baimę, ta
čiau izoliacija nuo kaimynų il
gesniam laikui yra savižudybė. 
Žinau ko bijosi lietuviai. Dalis 

KAZYS BARONAS 

mano tautiečių taip pat bijo va
karinio kapitalo. 

Įdomu, ar per kelerius metus 
Lietuvos politine situacija kei
sis panašiai, Kaip Lenkijoje. 
Taip pat negalvoju, kad „Sąjū
džiui" pavyks ilgesnį laiką 
išlaikyti vienybę. Sunku kalbė
ti apie demokratiją vakarų pras
me be politinio pluralizmo. Nė
ra lengva valdy.i kraštą, kuria
me egzistuoja keliasdešimt 
partijų. 

Nemalonu, kad su Lietuvos 
laisvės atgavimu pablogėjo lie
tuvių-lenkų santykiai, ypač dėl 
Lietuvos lenkų mažumos. Atsi
menate lenkiška posakį „kto sie 
lubi, ten sie erubi" (kas ką 
myli, tas tą pešioja). Nesu
žavėtas esu mano tautiečių lai
kysena Lietuvoje. Jūs žinote 
mano santykius su komunizmu. 
Jis yra pabaisa ne tik lietu
viams, bet ir Lietuvos lenkams. 

Lenkijos parlamento-seimo 
rinkimuose komunistai laimėjo 
labai daug balsų. Ir kas stebė
tina, tokiuose rajonuose, kuriuo
se gyvena gudai, ukrainiečiai, 
lietuviai. Laimė, kad balsavi
mai nepadarė didelės įtakos į 
lenkų ir Lenkijos mažumų san
tykius. Net ir vokiškos mažu
mos laimėjimas buvo priimtas 
labai ramiai. 

Esu optimistas, tikėdamas, 
kad lietuvių-lenkų santykiai pa
laipsni'.'i gerės. 

Iš Libano grįžtantieji įkaitai, 
sunkiai sužeisti Persijos įlanko
je kariai, visuomet atskraidina
mi į Vokietiją, Wiesbaden mies
tą, gerai pažįstamą taip pat 
ir išeivijos lietuviams. 

Šiandien W;esbaden yra 
Hesseno krašto sostinė, skaito 
beveik 250 tūkst. gyventojų. Čia 
yra krašto parlamentas, mi
nisterijos, garsios gydyklos bei... 
dideli pinigų lošimo — casino 
namai. Wiesbaden mieste taip 
pat yra JAV įstaiga „7900 
Combat Support Wing Medical 
Center". Jame dirba daugiau 
kaip vienas tūkst. medicinos 
personalo — daktarai, slaugės, 
prižiūrėtojai ir kt. profesijų tar
nautojai. 

1945 m. įsteigta ligoninė bu
vo padidinta. Per 20 tūkst. 
amerikiečių kiekvienais metais 
pereina per jos ambulatorijos 
duris, o apie 700 karių ir civilių 
amerikiečių ilgesnį laiką 
praleidžia moderniškoje ligo
ninėje po sunkių operacijų, tai
sydami savo sveikatą. 

VViesbaden yra netoli Frank
furto, t ik 35 km nuo „Rhein 
Main Air Base", didžiausios 
amerikiečių bazės Europoje. 
Tad klinika yra kaip ir pagrin
dinis raktas visiems Europoje 
gyvenantiems amerikiečiams. 
Tik 185 lovos skiriamos ligo
niams, tačiau nelaimių atveju, 
ligoninė yra visuomet pasiruo
šusi padėti įvairiose Europos 
valstybėse. Tokiu pavyzdžiu ga
li būti 1988 m. žemės drebėji
mas, atskraidinant vaikus iš Ar
mėnijos, atskraidinant iš Irano, 
Irako amerikiečius. Tik patik
rinus sveikatą, amerikiečiai ga
li skristi į savo gimtinę. 

Kokia tikra Sov. Sąjungos 
valstybės įsteigimo data? Vienu 
tvirt inimu jos užuomazgos rei
kia ieškoti 1917 m. spalio mėn. 
revoliucijoje, kiti istorikai tei
gia, kad Sov. Sąjunga oficialiai 
pradėjo egzistuoti 1922 m. gruo
džio mėn. 22 d. 

Griuvus Kremliaus valdomai 
imperijai. Vokietijos spaudoje 
pasirodė straipsniai ir komenta
rai, ieškant jos... žlugimo datos. 
Minima 1990 m. kovo 11d. pa
skelbus Lietuvai nepriklauso
mybę (dalis laikraščių rašo ne
teisingai — gegužės mėn. 11 d.) 
a r 1991 m. rugpjūčio mėn. 25 d.. 
Norvegijai ir Danijai pripažinus 
Pabaltijo valstybių nepriklauso
mybes (anksčiau ją pripažino Is
landija). 

Nėra jokių abejonių, kad šis 
ginčas dar ne vieną kartą ras 
plačią dirvą ne tik spaudos pus
lapiuose, bet ir politologų tarpe, 
nagrinėjant Europos geopolitinę 
padėtį. 

Jau žymiai anksčiau Vokieti
jos žiniasklaidoje buvo iabai 
dažnai girdimi balsai, kad Sov. 
Sąjungos žlugimo kaltininku 
yra Lietuva ir kietasprandė lie
tuvių tauta. 

* * * 

Meno ir kultūros psl. pasirodė 
vokiečių spaudos agentūros pra
nešimas, kad 1992 Schleswig-
Holšteino krašto muzikos festi
valis stovės „Musik aus Balti-
kum" (Muzika iš Pabaltijo) 
ženkle. Tai užtikrino prof. V. 
Landsbergiui pasaulinio masto 
pianistas Justus Frantz. Su pa-
baltiečiais numatoma surengti 
15 koncertų, kurių viršūnė bus 
Hamburgo Derbypark atvirame 
ore statoma Carl Orff „Car-
mina buraną", dalyvaujant pa-
baltiečių orkestrams ir cho
rams. 

Pabaltijo atstovai prie Jungtiniu Tautu rūmu. vidury prez. Vytautas 
Landsbergis. N u o t r _ V v t_ M a ž e U o 

Rengėjai, nors buvo pasiuntę 
kvietimą, tačiau lietuvių grupės 
nesitikėjo sulaukti. ..Staiga. — 
sako komentatorius. — telefonas 
iš Berlyno. Atvyko Lietuvos at
stovai! Siunčiamas autobusas ir 
štai lietuviai dalyvauja pirme
nybėse ". -> 

Televizija rodė jau baigmines 
varžybas, dalyvaujant šešioms 
grupėms 'iš viso dalytvavo 11 
valstybių*, tad ir lietuviai 
žygiavo paskutiniai, nes i baig
mę jie kvalifikavosi šešti. Tad 
..Žuvėdrai'" teko šokti pirmai. 
Prie „Carmen"' operos muzikos 
garsų Klaipėda pasirodė labai 
puikiai (dar reikia tarptautinio 
patyr imo' , t ad šis p i r m a s 
„krikštas"' teisėjų buvo įver
tintas penkta vieta, pralenkiant 
Lenkiją. Geriausiai Lietuvą 
atžymėjo Danijos teisėjas, skir
damas Klaipėdai keturis taškus 
(ger iausias pažymys yra 
vienetas), tuo pačiu įkeldamas 
Lietuvą j ketvirta vietą. Deja. 
kitų valstybių atstovai Klaipė
dą atžymėję „5 " arba „6" 
taškais. Pasaulio meisterio var
dą iškovojo Vokietija. 

Sunkią kovą turės Lietuvos 
futbolo rinktinė atrankinėse pa
saulinėse futbolo pirmenybėse. 
New-Yorke ištraukus žymiam 
Vokietijos žaidėjui „kaizeriui"* 
Franz Beckenbaueriui burtus, 
mūsų tėvynė pateko į vieną gru
pę su Ispanija, Airija, Dani
ja , Šiaurine Airija, Albanija 
ir Latvija. Laimėti rungtynes 
mūsiškiai pajėgs tik prieš Al
baniją ir Latviją. Likusios vals
tybinės rinktinės yra bent kla
se aukštesnės v? Lietuvą. 

Pasaulinės mėgėjų grupinės 
(formation) Lotynų Amerikos 
šokių pirmenybės įvyko gruo
džio mėn. 14 d. Vokietijos 
Esseno mieste. Pirmą kartą 
šokių aistruoliai televizijos 
ekranuose pamatė su mūsų tr i
spalve įžygiuojančią į salę Klai
pėdos „Žuvėdros" grupę. Tele
vizijos komentatorius šiltais 
žodžiais p r i s t a t ė Lie tuvos 
uostamiesčio atstovus, prie 
Klaipėdos vardo pridėdamas vo
kišką „Memel". 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 
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„Kažin, ką laimėsiu? Juk Albertas sakė dabar 
pinigų neturįs. Kaip neturės? Juk turi. Bet tik sau ir 
saviems reikalams. Sutaupų, tai tikiu, kad dar nėra. 
J u k biznį nupirko. įdėtos lėšos, dabar jau dirba, gamina 
daugiau pinigų... Pinigas, lygiai kaip darbdavis, pajun
gia žmogų ir laiką... Darbininko jisai neatleidžia, kol 
per jį pinigai padaugėja... Dieve, jau šitaip vėlu!" 

Netolimos vaistinės laikrodis rodo jau po vienuolik
tos valandos vakaro. Išlipusi skuba namo. Ir smulkūs 
nuobodūs lietaus lašai ir nelinksmos, neramios min
tys gena moterį skubėti. 

Namie randa Arūną jau miegantį. Tik Aušros lova 
d a r neliesta... 

„Kur ji kas naktį klajoja? Tikriausia su Henriu! 
Algiui išėjus į karo tarnybą pamiršo jį visai... Apakino 
tu r t a i ir prabanga... Negaliu jai uždrausti! Ji devy
niolikos metų! Amerikoj nuo aštuoniolikos merginos 
jau laikomos laisvos ir gali likimą sau rinktis". 

J au nusirengusi ir lovoje gulėdama išgirsta ne
viltingą savo širdies plakimą. Mintys sustoja ties nepa 
vydėt inu gyvenimu ir gai lėdamasi įsižiūri į 
vaizdą. Taip liūdna, nyku ir graudu. Pravirksta siela, 
nors akys sausos. Suspaudžia širdį mintys apie neiš
brendamą vargą. Padėtis be vilties ir vaikų paklydimai, 
nelaimės ir įvairūs trūkumai nesiliauja jos persekioję. 

„Taip trūksta jiems tėvo! Kaip Stepas šiuo atveju 
elgtųsi? Aš net nežinau... Nesu dar patyrusi jo, 

kaip jų tėvo, autoriteto ir galios. Jis savo vaikų 
kūdikystės nematė... Žinau, kad jis griežtas, tiesus ir 
valingas. Taip! Valios man trūksta, štai ko! Nors gaila, 
bet aš juos griežčiau bausti turėčiau. Uždrausti išeiti 
Aušrelei vėlyvu laiku! Kai sugrįš —jai paliepsiu kas
dien ligi... taip, ji juk panelė... lig vidurnakčio būti 
namie! Bet ji visada juk žinojo šią mano taisyklę! Dabar 
tik skirtumas dviejų valandų. Kartoti tik reikia, 
griežtai reikalauti! Tai kas, kad ji jau pilnametė! Kol 
mano bute dar gyvena, ji turi laikytis tik mano 
tvarkos!". 

Vos mintys pavargo, vos rengėsi eiti jau į poilsį, 
apleisdamos išvargusį protą — o jau vėl pabudimas. 
Duryse brazda raktas. Sugrįžta Aušra. Ji turi atskirą 
raktą, kuriuo atsirakina duris. Tyliai vaikšto po butą, 
neuždegdama šviesos, tarytum dvasia ar lunatikė. 

— Aušrele! Ar tai tu? 
— Taip, mama... 
Mergaitės balso potekstė: „Ir vėl t a s pats 

klausimas!" Prieina artyn ir sustoja prie motinos lovos. 
Ant įremtos į klubą rankos riešo žiba apyrankė. 

— Iš ku r tai gavai, Aušra? 
Duktė pakelia ranką. Lyg susigėsta prisiminusi, 

bet jau nebegali paslėpti, ar uždengti. 
— Tai nuo Henrio... Jis dovanojo... 
Birutė žvelgia į matiniu blizgesiu žibantį auksą. 

Apyrankė paprasta, bet daili. Mintyse kabo klausimas, 
bet dar jį sulaiko. Užuot to nereikšmingas klausimai 

— Ar apyrankė auksinė? 
— Taip! Tikro aukso. Graži, ar ne? 
Pagaliau prasiveržia protestas, pasipiktinimas ir 

nustebimas. 
— Ar dovanojo? Už ką? Kokia proga? 
Duktė tyli. Lyg nesiryžta prabilti tiesiai. O gal tik 

kaupia savyje drąsą. 

— Mes susižiedavome... 
Birutė nė nepajunta atsisėdusi lovoje. Šis taip 

paprastai ir net nedrąsiai ištartas merginos žodis ją 
žeidžia ir siutina. 

— Susižiedavot! 
— Taip, mama... Ir žiedą nupirko! 
Aušra nejunta Birutės balse siaubo Todėl ji džiaug

damasis rodo blizgantį ant piršto žiedą. Trys stamboki 
deimantų gūželiai. Lyg žiburėliai prietemoj. Aušra 
tarytum nori išsakyti mot:.iai laimę ir džiaugsmą tokia 
laiminga proga. Tačiau jau sekantieji Birutės žodžiai 
atskleidžia mergaitės motinos galvojimą. 

— Ir tu man t ik dabar apie tai pasakai! 
— Tik šįvakar tai ir buvo! 
— Pirmiausia: aš turėjau apie tai žinoti iš anksto. 

Tu dar nesi tokia suaugusi ir savarankiška, kad 
galėtum pati spręsti apie tokį gyvenimo žingsnį viena! 
O antra —juk žinojai mano nusistatymą apie Henrį. 
Nejau tu pasiryžai už jo tekėti9 Juk tu jį atmušei nuo 
Rebekos. su kuria j is taip pat juk buvo susižiedavęs! 
Nepaklausei manęs net nesitarusi! Dar tikrai ir 
nežinai, ar jis tave myli. Juk jis ir Rebekai tikriausia 
sakė. kad ją myli. a r ne? Todėl ir buvo su ja susižie
davęs. O dabar jis ta ip sako ir tau! Tu manai, kad tokia 
meile jūs būsit laimingi? 

— Ak. tu nesupranti, mama... 
— Aš nesuprantu?! Ką tu čia kliedi? Kaip drjsti 

man taip sakyti! 
Aušra lyg nori kažką atsikirsti, bet smarkiai ap

sisuka ir išeina iš kambario. 
— Palauk! Kur eini? 
— Aš nebeturiu tau ką daugiau sakyti .. Tu manęs 

nemyli! Bet mes vis tiek po pusės metų būsime vedę! 
(Bus daugiau) 

I 
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A. a. dr. Petras Vileišis 

A.A. DR. PETRĄ VILEIŠĮ 
PRISIMENANT 

JURGIS JANUSAITIS 

Lapkričio 3 d. sukako penkeri 
metai , kai Aukščiausias i 
amžinuosius namus pasaukė di
delį lietuvių tautos sūnų, gilų 
patriotą, besąlyginį kovotoją už 
Lietuvos laisvę, aktyvų visuo-
meninką, didžios tolerancijos 
puoselėtoją, daugelio organiza
cijų veikėją ir jų vadovą a.a. dr. 
Petrą J. Vileišį. 

Visą gyvenimą jis dirbo Lietu
vai, o Amerikoje įsijungė į 
politinę veiklą, kovodamas už 
Lietuvos išlaisvinimą iš oku
panto. Ilgėjosi savo tėvynės, jos 
šviesesnei ateičiai skyrė visą 
savo gražų gyvenimą ir tikėjosi 
sulaukti auštančio Lietuvos 
laisvės ryto. 

Deja, lemtis lėmė kitą likimą. 
Jis su šiuo pasauliu atsiskyrė 
1986 m. lapkričio 3 d. Water-
bury, Connecticut, ir jo palaikus 
priglaudė Amerikos žemė Wa-
terburyje. Kalvarijos kapinėse. 

Tai didelė netektis lietuvių 
tautai ir lietuviškajai išeivijai. 
A.a. dr. Petro Vileišio darbai ir 
įnašas į visas gyvenimo sritis 
nepaprastai didelis, išliekantis 
ir kartų kartos minės jo atliktus 
tėvynei Lietuvai ir išeivijai 
darbus. 

Jis gimė 1906 m. kovo 31 d. 
Vilniuje. Tačiau nuo pat vaikys
tės jį likimas blaškė po įvairias 
šalis. Mokėsi Charkove, vėliau 
Vilniuje. 1925 m. jau nepriklau
somoje Lietuvoje Ukmergėje 
baigė gimnaziją. 1929 m. baigė 
teisę ir ekonomiją Paryžiuje, 
1937 m. Sorbonos universitete 
už disertaciją „La Lithuanie et 
le problėme de la securitė inter 
nationale" gavo teisių daktaro 
laipsnį. Pasiekęs aukštųjų 
mokslų pradėjo savo gyvveni 
mą: dirbo finansų ministerijoje, 
o nuo 1930 Lietuvos pasiuntiny
bėje prie Kvirinalo Romoje 
sekretorium, vėliau patarėju ir 
ėjo chargė d' affaires pareigas. 
1939 m. perkeliamas centran ir 
paskiriamas ekonominio depar
tamento vicedirektorium. 

Prieš pat okupuojant rusams 
Lietuvą, dr. Petras Vileišis 
išvyko Amerikon. Tuojau įsijun
gė į aktyvią visuomeninę ir 
politinę veiklą. Chicagoje ir 
kitur radijo valandėlėse kalbėjo 
apie Lietuvos okupacija. Kelia 
vo po lietuvių kolonijas, rinko 
aukas, buvo vienas iš pirmųjų 
Alfos organizatorių ir jos 
rėmėjų. 

1961 m. vasario 16 d. lankėsi 
pas prezidentą J.F Kennedy, o 
1956 m. aktyviai dalyvavo prez 

Eisenhoweno rinkiminėje I) 

kampanijoje. Kalbėjo šė lomis 
svetimomis kalbomis, o jo 
pasakytos politinės kalbos buvo 
transluojamos keliolika kartu 
įvairių radijo stočių. Prezidentų 
buvo priimamas Baltuose rū
muose, kur kalbėdavo Lietuvos 
problemomis. 1963 m. Indiana-' 
polio Civitan Internat ional 
klubų suvažiavime laimėjo Lie
tuvos laisvinimo re ika lams 
palankią rezoliuciją. 

Kad Lietuvos vardą minėtų 
svetimtaučiai, jis pastatė ir 
iškabino didžiules iškabas prie 
Connecticuto didžiųjų keliu, kur 
buvo skelbiami Lietuvos laisvės 
šūkiai ir iškabų išlaikymą ap
mokėjo savo lėšomis. New York 
Times ir radijo stotyse pirko 
skelbimus, kasmet siuntė dauj, 
pranešimų apie Lietuvą, jos 
laisvės reikalais amerikiečių ir 
kitų tautybių spaudai. 1963 m . 
audiencijoje buvo priimtas po-
pežiaus Pauliaus VI Vatikane ir 
gavo Šv. Tėvo palaiminimą Lie
tuvai ir Lietuvos žmonėms 
1973 m. dalyvavo Helsinkyje 
vykstančioje konferencijoje, kur 
jis prisidėjo prie memorandumo 
paruošimo ir įteikimo svetimu 
valstybių delegacijoms. Ten 
drauge su kitais už šią politinę 
veiklą buvo areštuotas. Buvo 
vienas iš Lietuvių Bendruome 
nės organizatorių, dirbo Loko 
komitete vicepirmininko parei
gose. Jo rūpesčiu Lietuvių 
Bendruomenė buvo įregistruota 
Connecticut valstijoje. Nuo pat 
LB gimimo dr. Petras Vileišis 
skyrė visą savo likusį gyveni 
mą jos darbams Buvo išrenka 
mas LB tarybos nariu, LB tary
bos vicepirmininku. LB Hartfor 
do apyg. pirmininku. Baltų ko 
mitetopirm. N. Anglijos Civitan 
klubo vicegubernatorium. Di 
dėlę dalį savo gyvpnimo paauko 
jo Lietuvių Foodo organizavimo 
darbams, eidamas įgaliotinio 
pareigas 

Dr. Petro Vileišio dideli nuo 
pelnai yra Lietuvių Reridruomo 
nei. Būdamas įvairiose LB pa 
reigose. jis dalyvavo tarybų 
suvažiavimuose, posėdžiuose, 
susirinkimuose. Nuostabiai jau 
trios širdies, ypatingai geras 
kalbėtojas, visada šaukdavęs 
brolius lietuvius vienybėn. vien 
ingam darbui Lietuvių Bend 
ruomenėje velionis ma t" išeivi
jos išlikimo ateitį, Lietuvos 
išvadavimą iš okupanto ir tam 
aukojo visas savo jėgas, sveika 
tą ir su tais tautos rūpesčiais 
išėjo amžinybėn, amžinam po 
ilsiu atsiguldamas šalia snvo 

NUO „SEKMINIŲ VAINIKO" 
IKI „RITOS KALĖDŲ 

ATOSTOGŲ" 

Kalėdų išvakarėse Bostone 
gyvenantys lietuviai sulaukė 
mielos dovanos — po vie
nuolikos metų pertraukos at
gimė Bostono lietuvių teatro 
grupė. Šis mėgėjų-entuziastų 
sambūris žiūrovų vertinimui 
pateikė romantinę-muzikinę 
komediją ,,Ritos Kalėdų atosto
gos". Jos premjera įvyko pietų 
Bostono lietuvių piliečių klube 
šeštadieni, gruodžio 14 d. 

Vaidinimą parašė Mirga 
Girniuvienė. Beje, ji pati šį 
veikalą ir režisavo. Muziką vai
dinimui sukūrė Daiva Matu-
lionytė, dainų žodžiai M. Girniu-
vienės ir D. Matulionytės. 
Scenovaizdis Vyto Dilbos ir 
Gintaro Čepo. Suprojektavo 
Antanas Navickas ir Rėdą 
Vei ta i tė . Pas t a ty t i padėjo 
Aleksas Ivaška. 

Nuoširdi ir išradinga artistų 
grupė (Aidas Kupčinskas, And
rius Dilba, Dalia Stundžaitė, 
Aida Janulaitytė, Jūratė Aukš-
tikalnienė. Gitą Kupčinskienė 
ir Norbertas Lingertaitis), žais
mingai pavartojusi vokalą, 
muziką, savo kūno plastiką bei 
kūrybingai sukurtą scenovaizdį, 
privertė žiūrovus užmiršti kas
dieninius rūpesčius ir, muzikai 
padedant, pasinerti į scenoje 
kunkuliuojančias aistras. 

M. Girniuvienė savo sukurtą 
veikalą grindžia trijų seserų 
likimais. Tai klasiškas būdas at
skleisti moters charakter į , 
genialiai panaudotas A. Cecho 
vo pjesėje „Vyšnių sodas". M. 
Gi rn iuv ienė nes ig i l ina į 
kosmines žmogaus būties pro
blemas, savo veikalu ji teigia 
gyvenimo džiaugsmą, grakščiai 
šmaikštauja išsilaisvinusių, 
šiuolaikinių moterų adresu, tų 
moterų, kurios, išsikovojusios 
lygias teises su vyrais ir ant 
savo pečių užsivertusios biznio 
ar teoriniu studijų naštą, išlieka 
moterimis, sutvertomis mylėti 
ir būti mylimomis. 

Trumpa vyresniosios sesers 
Ritos (J. Aukštikalnienė) kalė
dinių atostogų sa raitė, praleis
ta Ispanijoje, tampa lemtinga 
jos gyvenime. Iš moters — au
tomato, pajungtos tik vienam 
tikslui — biznio darymui, ji pa
virsta gražia ir geistina mo
terim. Žiūrovams tenka tik gė
rėtis šiuo pasikeitimu ir sušukti 
kartu su pjesės personažu: 
..kodėl niekas anksčiau nesakė, 
kad Rita žavi?" 

Vidurinioji sesuo Nijolė ^D. 
Stundžaitė) y ra pani rus i į 
psichologinių studijų subtilybes 
ir. atrodo, nelabai susivokia 
realiame pasaulyje. Ypatingai 
kritiškai ji vertina vyrų psichi
kos ypatybes, pabrėždama ju 
gašlumą ly t in i ams malo
numams , mažai k r e ip i an t 
dėmesio i savo geismo objekto — 

moters trapų . ulinį pasaulį. Šis 
kritinis požiū' < trunka neilgai. 
Užtenka pasii odj ti vyriškam h 
elegantiškam p Algirdui (N 
Lingertaitis), ir žlunga visos 
Nijolės sugalvotos teorijos be» 
triumfuoja Milė. 

Jauniausioj sesuo Julija (A 
Janulaitytė) urodo iki ausų 
įsimylėjusi į aoetą Gediminą, 
kurio, beje, Kenoje nematyti, 
t ik pjesės per-onaža i cituoja jo 
didžiai jausrrngas eiles apie 
dviejų širdžių plazdėjimą. Bet 
jaunystei būdingas jausmų 
nepastovumą- kai Gediminas 
taip ir nepasi; >do pjesės eigoje. 
Julija savo š>:dį ir ranką ati
duoda šeimos <i> augui Petrui (A. 
Dilba), iš k u r i trykšte tiykšta 
jaunystė ir m kvtumas. 

Pjesėje yra r"tsonažas, kuris 
neištaria nė \ *eno žodžio -
ta i parduotuve ,,Ritos paslap 
t i s " darbininl 
Kupčinskas) 
pečiuitas vyn s 
duotuvės siela 
žodžio, jis dirbi 
atrodo, jarn nė motais aplink 
jį besisukantisimancipuotų tuo 
teriškių pulk'l's Tai vienas 
žmonių, apie Kuriuos sakoma 
„geroji namų dvasia". Stebė 
damas šį, origi: tliom plastinėm 
priemonėm «" didele įtaiga 
sukurtą personažą, nejučia 
prisimeni Mykoliuką iš T. Vaiž 
ganto „Dėdės ii Dėdienės" b<>> 
V. Petkeviči;'!is sukurtą nebylį 
sargą pjesėje ..Pirosmani. Piro 
smani..." Valaitis jkūniia ka< 
kuriuos lietuviams būdingi' 
bruožus bei atsispindi pro 
blemas, su kuiiomis susiduri;' 
vyrai šių dienų pasaulyje. 
Atrodytų, p. Valaitis visiškai 
pajungtas savi spalvingos nors 
ir kiek vulgaokos, gyvenimo 

;p . Valaitis (A 
Šis s tambus , 
yra geroji par-
netardamas nė 

visu^ darbus ir. 

.draugės" Cecilijos (G. Kup 
činskienėt valiai Bet. ^kirtingai 
nuo Mykoiiuko, p. Valaitis, 
galop, ryžtingai sugriebia vieną 
iš problemų, t.y., panelę Rita. 
savo galingomis vyriškomis 
rankomis . Šaunioji Cecilija 
'ie<i" nmena ir iškeliauja su 
' e d i m i n u į Karibų salas. 

Pasibaigus spektakliui, žiū-
rovai pakėlė šampano taures 
a tg imus io Bostono lietuvių 
teatro garbei. Paskutini kartą 
liet u v i Bostone savo teatre 
džiaugėsi A. Gustaičio „Sekmi
nių vainiku" 1980 metais. Todėl 
malonu buvo matyti kaip naujo
sios ti upės dalyviai pakaitomis 
prieidavo prie teatro veteranės 
A l e k s a n d r o s G u s t a i t i e n ė s 
i šk lausy t i jos pas tabų bei 
pagy- 'mų. įvyko šamu įvairiu 
kartu žmonių šventė, pasibai 
gus i va i šėmis ir šok ia i s . 
Dėkingi žiūrovai neskubėjo 
skirstytis iki pusiaunakčio. 

M. Girniuvienė sukūrė žais
minga spektaklį. Jo tempo ir 
šmaikštumo gali pavydėti ner 
profe-'ooa'ios teatro trupės 
Spektaklis žymi naujo kelio 
pradžią jo autoriams ir artis 
tams. Tiems, km te dar nespėjo 
jo pamatyt i , belieka palinkėti 
nepraleisti kitos progos. 

Atskirai vertėtu pažymėti šio 
vaidmimo spon-orius: Bostono 
LTS. PLB Bostonu skyrių, p. J. 
Ras] '•' „Taupą" FCU, kuriu 
dėk:< išvydome šią premjerą. 

B . Gr in iuvienė 

CLASSIFIED GUIDE 
SEAL ESTATE REAL ESTATE 

Šv. Jono vabale1 is norėtų tapti 
žvaigžde; š;<;įi norėtų būti 
mėnuliu, kurio šviesa apšviečia 
g raž io s m o t e r s veidą, bet 
mėnulis svajoja tapti saule, kari 
savo ruež t i sakosi e san t i 
pavargusi nuo savo dieviško 
žibėjimo ir todėl bevelytų būti 
šv. Jono vabalėliu. 

-J. M. Machado 

^ost VVishes To Our Friends And Associates 
For A Safe And Happy New Year 

Courtesy 
EDVVARD HINES L U M B E P CO. 

PHONE (312)767-8300 
4626 W n t 63rd St„ Chlcago, Illinois 

Hapaf Nevv Year l o Our FrierHs And Associates 
From 

MANIK MOTOR SALES 
Phone: (312) 8 8 9 - 6 8 6 7 

1800 Nor th Cicero Ava. , Ch lcago, Il l inois 

mylimosios motinos ir brolio dr. 
Kazio. 

Pasiliko liūdinti lietuvių 
tauta, savo didžiojo darbininko 
netekusi Lietuvių Bendruome 
nė. daugelis organizacijų ir 
daug draugų. Liko liūdintys 
giminės: dukra dr. Birutė, sū
nus Petras , seserys Alena 
Deveinienė-Grigaitienė ir Rita 
Bagdonienė ir daug kitų gi
minių 

Šios liūdonos sukakties proga 
tik maža dalį darbų tesuminėjo-
me. A a. dr. Petras Vileišis buvo 
labai malonaus būdo, įdomus 
pokalbininkas, gilus patriotas, 
visada ieškąs gražaus sugyveni 
mo. siekęs visą savo amžių tik 
našių darbų tėvynei Lietuvai. 
Pagarbiai prisimindami šį tau
rų tėvynės sūnų a.a. dr. Petrą 
Vileišį, p r i s imename ir jo 
didžiuo ; ,is atliktus darbus, už 
kuriuos lx>ka dėkinga jo tėvynė 
Liotuva ir visa lietuviškoji 
išo įvija 

Best VVishes To Our Friends And Associates 
For A Happy N«>w Ye^r 

Courtesy of the 
MANOR TOOL AND M A N U F A C T U B I N G CO., 

Phone (708) 678-2020 
9200 Ivanho*, SchM'er Tark, Illinois 

\ur 

Opei 

Hspry New Year 
From 

,--••' H LANES 
6750 S. Putaskl 

Chlcago, M. 
•3i i. 582-2525 
Bow:ir>g New Year Day 

Happy Mevv Year 
To Ali Our VVonderfuH 

i ithuanian friends 
Courtesy of 

INPFrgNDENT PAVING CO. 
Bellwood. IH. 

Phone: (708) 544-7120 

OLO FASHIONED CANDIFS 
6210 Cermak 
B«rwyn. m. 

(708) 788-6669 
Home r* French Crearn 

Chocoiate Novelties 
Ali Types of Boxed Cand'ps 

Hac.-iy Nevv Year 
DAINA RCSTAURANT 

IS56 W. 7i»t St., Chlceoo, "t. 
(317)434-9666 

Op*»n r'josday thru Sunri->v 
8 AM. to 8 P M 
Cic?<xl Monday 

Laimingų 'Jaujų Metu 
Savo Diaug^'Jis 

Luitu 
' AVVND LE AUTO BODY 
Phone: (708) 788-1fJS 

3101 S. RMgeland 
B#rwyn. III. 

Hir.>py New Year To Our 
i nonds And Patrons 

Courtesy of 
MIDWAY PHARMACY INC 

Phone: (312) 767-8155 
Poli •< Off With Vitamins 

4324 W 63r<! St . Chlcago. III. 

K a S PHARMACY 
"A Ce'iKiole Dri'g Store' 

W» Honor Ali Insjrance & Welfai» f -r 
Free NeighbTrhood Prev 

Denvery Servce 
(312)476 8008 
2601 W. 581h 

r i < v f)''w Year To Our Many Fn?nds 
Courtesy of 

SLUOGE RFMOVAL 
ANO SFVVER SERVICE 
r tione: (312) 889-5175 

2315 Wc*t Moffat 
Chlcago. III. 60647 

'Pk ty 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Peikame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

(9 K 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 8. Kadria Ava., 

CMcago, IL 60626 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agantal kalba lietuvtakai 
• Nuolaida pensininkams 

Parduodama* mūrinis, 2 jų aukštų 
vasarnamis Palangoje. Su sklypu 
Kreiptis: 
N. HoHyarood tal.818-761-7262; 
Klaipėda tai. 9-7552. 

MISCELLANECUS 

m NLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Iraną Bllnstrublenė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Ta\. 

5953 S. Kedzle Ava. 
Tai. 436-7878 

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

I ei. 376-1882 ar 376-5996 
10°/b—20° o—30D'o p'giau mokėsit 

už apdraudą o^o ugnies ir automobilio 
jas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W « i t 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Tunu Chtcigos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuo'ai ir sąži
ningai 

312-77'<-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

n 
DAVID FAINHAUZ;. •. , 

' ' L I T H U A N I A N S ^ 

Ar jūs patenkinti savo drauda Ir Inves
tavimais? Paskambinkite Ir palyginkite. 
Gal mes galėsime sutaupyti jums pm'gų 

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

ThePrudential 

LITHUANIANS IN THE USA: As-
pects of Ethnic Identity. knyga 
angių kalboje. Sis dr. D. Fainhauzo 
darbas apie lietuvių imigrantų 
Amerikoje etninę identifikaciją 
užpildo spraga, kari egzistavo 
lietuvių istorijos moksluose, 
svarstant lietuvių tautinės sąmo
nės vystymosi eiga. Knyga svarbi 
tuo. kad joje iškeliamas Amerikos 
lietuvių imigracijos vaidmuo, ka
riant nepriklausoma Lietuvos 
valstybę. 

Knyga įrišta minkštais vir
šeliais. 246 psl.. papildyta istori
nėmis nuotraukomis. Išleido Am. 
Lietuvių Bibliotekos leidykla. 

Knygos kaina 15 dol. Sa persiun
timu 17.50 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 1.20 dol. valstijos 
r okesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St 
Chicago. IL 60629 

HH; / Nevv Year 
G * K U TOMO 11 v F 

552S S. ttestern Av*. 
Chlcago. IH. 

(312)926-6630 
Ccnpiete Auto Merlhanical & Body Work 
F "."gn & Donmstic — Insurance Api ' 'ovH 

Happy Nevv Year 
To Oui Many Friends 

Cou'tesy of 
'-RAVvrr.no 6AUSAGE C" 
Daisy B' ncl Meat Ftoduc! 

Ptione: (312) 277 3095 
2310 S. Pu'asM. CMcaoo. III 

Happy Nevv Year 
From 

PARK FOOD * LIOUOP MART 
7610 W. 71sf S».. CMcrgo. (II 

(312) 7 78-1821 
Op»-' Mamaay 'hru Saturday 

« A M • • P M 
Sunrfiy 8 A M '<< 6 P M . 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

BALTIC STATES VS THE RUSSIAN EMPIRE. 
1000 years of struggle for freedom. Vai. 
Ramonis. 79 psl $5.00 

LITHUANP.N IN THE USA, aspects of ethnic 
ident'y Davis Fainhauz. 246 psl $15.00 

A GUIDE TO THE BALTIC STATES Ingrida 
Kalniš 309 psl $17.95 

KRYŽKELĖS, radijo prakalbos į Lietuvą 
1986-1988 metai Bronys Raila. 480 psl. $10.00 

NEVV YORKO FILHARMONIJOS CHORO AT
LIEKAMOS ŠV. JERONIMO MIŠIOS IR KI
TOS GIESMĖS. Kasetė. Išleido J. Stan
kūnas $10.00 

VILKAS IŠ GALŲ, romanas. Vyt. Volertas. 304 
psl $12.00 

AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ VARDYNAS 
1884-1984 Milda Budrienė. M.D. 139 psl $15.00 

PAŠAUKĖ MANE. , popiežiaus Jono Povilo II bio
grafija. Iš lenkų kalbos vertė kun. R. Jaku
tis. 351 psl $4.00 

ATSIMINIMAI, Nepriklausomybės keliais Mar
tynas Yčas 700 psl $20.00 

ATGAVĘ VILTĮ Vyt Landsbergis. 225 psl.. . . $18.00 
VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS. G. Songinas. 

128 psl $8.00 
MEŠKOS MAUROJIMO METAI, romanas. 

Kazimieras Barėnas. 444 psl $15.00 
MOTERIS SU BALTU CHALATU, gydytojos 

dienoraštis Dr. K. Šimaitienė 494 psl. . $20.00 
GEROJO DIEVO GLOBOJE. Nij. Sadūnaitė. 103 

psl $5.00 
RAŠYTOJAS POKARIO METAIS LIETUVOJE, 

dokumentų rinkinys V. Kubilius. R 
Pakalniškis. 590 psl $10.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

I 

http://'-RAVvrr.no


LIETUVIAI SOCIALDEMOKRATAI 
SANTIAGO, ČILĖJE 

Prieš kelerius metus atsikūru
si Lietuvos Socialdemokratų 
partija (LSDP) aktyviai įsijungė 
į Socialistų internacionalo veik
lą. 1991 m. gegužės mėn. keturi 
LSDP nariai dalyvaudami Is-
tambulo Turkijos Socialistų in
ternacionalo suvažiavime drau
ge su estais ir latviais pravedė 
rezoliuciją, pasisakančią, kad 
Pabaltijo valstybių sovietinė 
okupacija yra tarptautinė, bet 
ne Sovietų Sąjungos vidinė pro
blema ir kad Pabaltijo valstybės 
turi teisę į pilną nepriklausomy
bę ir kad jos būtų priimtos na
riais į Europos Bendruomenę, 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Tarybą (CSCE) ir kitas 
tarptautines organizacijas. 

LSDP nutarė aktyviai daly
vauti būsimam Socialistų Inter
nacionalo tarybos suvažiavime 
Santiago Čilėje, ir pravesti 
rezoliucijas siekiant SI pritari
mo: atitraukiant Sovietų milita-
r inius dalinius iš Pabaltijo 
valstybių ir už suteikimą ekono
minės ir techninės paramos Lie
tuvos, Estijos ir Latvijos valsty
bėms. Šioms rezoliucijoms pra
vesti LSD vadovybė įgaliojo in
žinierių Kozmą Balkų, JAV gy
venantį socialdemokratą. 

Šiame SI tarybos suvažiavime 
daugiausia laiko buvo skirta po
litinėms ir ekonominėms Pietų 
Amerikos valstybių proble 
moms. Taip pat nebuvo užmirš
ti Centro ir Rytų Europos vals
tybių politiniai reikalai. 

Inžinieriui Kozmui Balkui pa
sisekė pravesti tris Pabaltijo 
valstybėms reikšmingas rezoliu
cijas, kurios buvo vienbalsiai SI 
tarybos suvažiavimo patvirtin
tos: 

SI remia ir dės visas pastan
gas, kad Sovietų kariuomenės 
daliniai būtų galimai greičiau 
atitraukti iš Pabaltijo valstybių 
teritorijos. 

SI remia ir dės visas pastan
gas, kad Pabaltijo valstybėms 
būtų suteikta ekonominė para
ma per Europos Bendruomenę, 
Pasaulinį Banką ir k i tas tarp
tautines organizacijas. 

SI remia ir dės visas pastan
gas, kad Pabaltijo valstybėms 
būtų suteikta techninė parama, 
kuri padėtų atstatyti atsilikusią 
ekonomiją ir pagreitintų demo
kratizacijos procesą Pabaltijo 
valstybėse. 

LSDP atstovas Kozmas Bal
kus LSDP pirmininko vardu pa
kvietė SI tarybą sukviesti vie
ną iš SI suvažiavimų Vilniuje, 
Lietuvoje, šimto metų LSDP 
partijos egzistavimo proga. SI 
vadovybė padėkojo už pakvieti
mą ir pareiškė, kad 1993 metų 
SI tarybos suvažiavimas galėtų 
įvykti Vilniuje ir kad galutinį 
nutarimą šiuo klausimu pada
rys netolimoje ateityje. 

Lietuva šiandien po nesėk
mingo komunistų pučo Maskvo
je pergyvena reikšmingą Nepri
klausomybės atstatymo periodą 
ir tas Nepriklausomybės atsta
tymo darbas ryškiai palengvė
tų, jeigu okupacinės Sovietų ka
riuomenės daliniai ir, Sovietų 

BRANGSTA AUTOBUSAI 

Nuo sekmadienio, gruodžio 29 
d. ryto 3 vai. Chicagoje už važia
vimą autobusu ar traukiniu mo
kestis bus 1 dol. 50 et. Dešimties 
tokenų kaina pakyla nuo 9 iki 
12 dol. Už transferį teks primo
kėt i po 30 et. Mėnesiniai pasai 
kainuos 60 dol. Pensininkai, 
studentai ir invalidai turės 
mokėti po 65 et. didžiojo ju
dėjimo metu ir po 55 et. nuo 9 
v.r. ir kitomis ne didžio judėji
m o valandomis. Transfer is 
šiems asmenims pasiliks 15 et. 
Mėnes in ia i pasai ir šiems 
pakils nuo 25 dol. į 30 dol. 

Sąjungai pasibaigus, rusų t rauktų iš Lietuvos, Latvijos ir 
kariuomenės daliniai preziden- Estijos teritorijų. 
to Boriso Jelcino isakymu pasi- Dr . J o n a s Vala i t i s 

DRAUGAS, antradienis. 1991 m. gruodžio mėn. 31 d. 

Sen Bob Kasten (kairėje) su Ivars Zusevics, Grendale architektu, kuris Wa-
shingtone liudijo dėl smulkaus biznio Wisconsin ir JAV santykiu su Pabaltijo 
valstybėmis. 

Jei negali gauti, ko pageidau
j i , imk tai , ką gali gauti. 

G. B. Shaiv 

A.tA. 
ELENAI RAZMIENEI KISIELIŪTEI 

mirus, jos vyrui dr. ANTANUI RAZMAI, buvus iam 
Lietuvių Katalikų spaudos draugijos, leidžiančios 
„Draugą", pirmininkui, su šeima ir jos broliui dr. 
PETRUI KISIELIUI, dabar t iniam pi rmininkui , su 
šeima ir art imaisiais nuoširdžią užuojautą re iškia 

„Draugo" redakcija, administracija 
ir spaustuvės personalas 

DĖMESIO „DRAUGO" SKAITYTOJAI! 
PAŠTO PATARNAVIMAS „DRAUGĄ" NAIKINA! Pra
šome suteikt medžiagos įrodymui, kaip netvarkingai paštas 
Jums „Draugą" pristato. 

šiame „Draugo" numeryje spausdiname 1992 metų sausio 
mėnesio kalendoriaus lapą kairėje šio skelbimo pusėje. Ties 
atitinkama mėnesio diena, prašome įrašyti datą, kada tos 
dienos numeris Jums buvo pašto pristatytas. Gavę paskutinį 
sausio mėnesio numerį, pridėkite savo pavardę ir adresą, 
šį informacijos lapą iškirpkite ir n«d«todaml pasiuskit* 
„Draugo" administracijai. 

REPORT FOR JANUARY 1992 
on delivery of „Draugas'' The Lithuanian Worid-Wide Daily, 
by the Postai Service 

Day of publicatlon 

Wed 1 

Thu 2 

Fri 3 

Sat 4 

Mon 6 

Tue 7 

Wed 8 

Thu 9 

Fri 10 

Sat 11 

Mon 13 

Tue 14 

Wed 15 

Thu 16 

Fri 17 

Sat 18 

Mon 20 

Tue 21 

Wed 22 

Thu 23 

Fri 24 

Sat 25 

Mon 27 

Tue 28 

Wed 29 

Thu 30 

Fri 31 

Received by subeeribor 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
VLADAS ZABARAUSKAS 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Tėvelį, kurio netekome 1991 m. sau 
sio 2 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jo niekada negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybe. 

Už jo sielą šv. Mišios bus aukojamos sausio mėn. 4 d. 9 
vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose mišiose ir kartu su mumis pasimelsti už a.a. 
Vladą. 

Nuliūdusi dukra su šeima. 

A.tA. 
ELENAI RAZMIENEI 

m i r u s , jos vyrui dr. ANTANUI RAZMAI, sūnums dr. 
ANTANUI ir dr. EDMUNDUI, sesutei dr. DOMAI 
KISEELIŪTEI, broliui dr. PETRUI KISIELIUI, 
b ro l iu i JUOZUI KISIELIUI Lietuvoje, jų visų 
šeimoms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

Lietuvių Fronto Bičiulių 
Chicagos Sambūris 

A.tA. 
ELENAI RAZMIENEI 

mirus , jos broliui dr. PETRUI KISIELIUI, buvusiam 
Ate i t in inkų Federacijos Vadui , vyrui dr. ANTANUI 
RAZMAI, sūnums dr. ANTANUI ir dr. EDMUNDUI, 
sesu te i dr. DOMAI KISIELIŪTEI, broliui JUOZUI 
KISIELIUI Lietuvoje, jų visų šeimoms ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą re iškia 

Ateitininkų Federacijos Valdyba 

A.tA. 
-

ELENUTEI KISIELIŪTEI 
RAZMIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnus EDĮ ir 
ANTANĄ su šeima, ANTANĄ RAZMĄ, seserį 
DOMUTE ir brolį PETRĄ su šeima bei visus 
artimuosius. 

Marytė ir Kazys Ambrozaičiai 
Ramunė ir Audronė 

A.tA. 
LEOKADIJAI DAINAUSKIENEI 

mirus, jos vyrui JONUI , dukra i JŪRATEI ir sūnui 
dr. JONUI su šeimomis ir kitiems artimiesiems 
re iškiame nuoširdžią užuojautą. 

Mažosios Lietuvos Lietuvių Draugija 

A.tA. 
LEOKADIJAI DAINAUSKIENEI 

mirus, mielam šeimos draugui JONUI DAINAUS-
KUI, dukrai JŪRATEI , sūnui RIMANTUI su šei
momis re iškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Bronė Kviklienė 
Danguolė Kviklytė 
Rūta ir Edmundas Kulikauskai 
Ramunė ir Vincas Lukai 

A.tA. 
VLADUI PETRAUSKUI 

mirus, žmoną JUZEFĄ PETRAUSKIENE, dukrą dr. 
PALMYRĄ, žentą dr. VYTAUTĄ JANUŠONIUS su 
šeima ir visus gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

Genovaitė Aiubaiienė 
Dalia, Kazimieras Woss su šeima 

jo seseriai Dr. PETRUI KISIELIUI, 

A.*A.. 
ELENUTEI RAZMIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia 

Vytautas ir NlJ0lė Vardžiai ir šeima 

A.tA. 
ELENUTEI RAZMIENEI 

mirus, dr. ANTANUI RAZMAI, Sr., dr. A N T A N U I 
RAZMAI, Jr . ir dr . EDŽIUI RAZMAI nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

Vytautas ir Nijolė Vardžiai ir šeima 

- A.tA. 
ELENAI RAZMIENEI 

mirus, vyrą dr. ANTANĄ, sūnus dr. ANTANĄ ir dr. 
EDI, brolį dr. PETRĄ ir jų šeimas širdingai 
užjaučiame. 

Jonas, Irena. Tomas ir Kristina 
Pabedinskai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312)927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 We-t 7 N Street 
Chicago, Illinois 60>2« 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
1020] South RoberK Road 
IVIOŠ Hills. Illinois 6046^ 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ?0th Avenue 

Cicero, Illinois W>650 
708-652-1003 

Laidotuvių n a m a i Chicagoje ir pr iemiesč iuose . 

Visus la idotuvių namus gali te pasiekt i 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PFTKUS 

DONAI D M. PETKUS 

i \ 



DRAUGAS, antradienis. 1991 ra. gruodžio men. 31 d. 

x „Draugas" neišeis Naujų 
Metų dieną, sausio 1, ir ketvir
tadienį, sausio 2 d. Šiandien, 
gruodžio 31d.. administracija ir 
paštas dirba tik iki 12 vaL 
Ketv i r tad ien į , sausio 2 d. 
,.Draugo" įstaiga dirbs visą 
dieną kaip paprastomis die
nomis ir išleis penktadienio. 
3ausio 3 d., laidą. Penktadienį 
išleis šeštadienio, sausio 4 d., 
laidą su kultūriniu priedu. 

x Gajos ir P e t r o Bliūdžiu 
dukrelė gruodžio 22 d. 12:30 v. 
kun. Juozo Veišnio buvo pa
krikštyta Dadijos Irenos Lidijos 
vardu Brighton Parko bažny
čioje. Vaikaite džiaugiasi sene
liais tapę dr. Kazys ir Irena 
Pemkai ir Gediminas bei Irena 
Bliūdžiai. 

x Lemon to part izano Dau
manto jaunučių kuopos Eglu
tė įvyks sekmadienį, sausio 5 d., 
tuoj po šv. Mišių, kurios prasi
deda 9:30 v.r. Pal. Jurgio Matu
laičio misijoje. Eglutė vyks Atei
tininkų namuose. Bus trumpa 
meninė programa, kurią atl iks 
kuopos nariai. Bus kalėdiniu 
giesmių giedojimas ir vaišės. 
Visi nuoširdžiai kviečiami at
silankyti. 

x Amer ikos Lietuvių Ro
mos K a t a l i k i ų m o t e r ų 
sąjunga savo fondo lėšomis i: 
siuntė naujus odinius batus 
vaikams į Lietuvą. Iki šiol jau 
persiųsta beveik 300 porų batų. 
kurių vertė siekia 10,000 dol. 
Sąjungos pirm. yra Dale 
Vaikutytė-Murray, o sekretorė 
Henscn. 

x P e t r a s J u š k a iš Clearvva-
ter. Fla.. ..Draugo'" rėmėjas, 
garbės prenumeratorius, pratęs
damas prenumeratą, pridėjo ir 
45 dol. savos spaudos palaiky
mui. Nuoširdus ačiū. 

x Vidmantas Rapšys, Am-
b e r G r o u p ir Baltia Express 
prezidentas, sveikina visus savo 
klientus su N. Metais ir džiau
giasi, kad visi kalėdiniai siun
tiniai, siųsti per Baltia Express, 
sėkmingai pasiekė Lietuvą ir, 
nežiūrint didelių sunkumų dėl 
benzino Lietuvoje, buvo prista
tyti gavėjams prieš šv. Kalėdas. 
Kviečiame ir toliau naudotis 
Baltia Express paslaugomis, 
kur jūs rasite geriausią patama 
vimą už pr ie inamiaus ias 
kainas Baltia Express 3782 
W. 79 St., Chicago, IL 60652. 
tel. 1-800-SPARNAI, 772-7624. 

(sk) 

x Sut inkame New Yorko ir 
Wash ing tono aerodromuose 
jūsų gimines ir pristatome į 
Chicagą, arba išvežame pigiau, 
negu lėktuvu. Skambinti: (312) 
890-4902. 

!sk> 

x KASA Lietuvių Fed. Kre
dito unija, Chicagos skyrius, 
ieško patyrusio buhalterio/ės 
(accountant) pilnam laikui . 
Susidomėję prašomi kreiptis 
darbo valandomis. R i t a s 
Pavilionis, tel. 1-800-231-9611. 

'sk) 

x KASA Lietuvių Fed. Kre
dito unija, Chicagos skyrius, 
ieško patyrusio paskolų spe
cialisto Ooan officer) pilnam 
laikui. Susidomėję prašomi 
kre ip t i s darbo valandomis: 
Ri ta ' . Pav i l i on i s , te l . 
1^00-231-9611. 

(sk» 

ARAS ROOf INO 
ArvydMKMa . 

D«nglam« Ir Į į W W 
vl«u rūėlų stogus 

T«I 312-434-96M arba 
312-737-1717 

x Panevėžiečiai prašomi 
prie kun. Roberto Pukenio. Svė. 
Trejybės par klebono, prašymo 
prisidėt: aukomis, kad jis savo 
bažnyčiai galėtų ;>igyti var 
gonus. Aukas siųsti kun. Vikto
rui Rimšeliui MIC, 6336 S. Kil-
bourn A ve . Chicago. IL 60629. 
Jis ras būdą jam persiųsti. 

x Daumanto-Die l in inka i -
čaa atei t ininkų kuopa rengia 
Trijų Karaiių šventę sausio 5 d. 
po 9:30 vai. vaikų šv. Mišių Pal. 
Jurg io Matulaičio misijoje. 
Šventė bus Ateitininkų namuo
se Lemonte. Kviečiami visi jau
nučiai ateitininkai ir jų šeimos 
šventėje dalyvauti. 

x Lietuvių parapn'ų Švč. M. 
Marijos Gi.nimo Marąuette Par
ke ir Nekalto Prasidėjimo 
Brighton Parke kunigai svei
kina visus savo parapiečius ir 
linki jiems geriausių ir laimin
gų Naujųjų Metų. 

x Savo O p e r o s meninei 
veiklai dar šiais metais piniginę 
auką atsiuntė Joana Mika
lauskiene iš Chicagos, Regina ir 
Raimundas Ošlapai iš Liberty-
ville, II.. Irena Ulpaitė iš Dor-
chester. Ma.. dr. Ona Mironai-
tė ir Irena Veieckytė iš Chica
gos, Zita Zvirzdienė iš Olympia. 
\Va.. Brigita Novickyte iš San 
Francisco, Ca., Marija ir Jurgis 
Sugintai iš Oak Lavvn. II., Gied
re M. Mereckis iš Dovvners 
Grove. II . Antanina ir Marty
nas Klimkaičiai iš Livonia. Mi., 
dr. Petras Sūkurys iš Lemont. 
I... Viktorija ir Algirdas Karai-
čiai iš Union Pier. Mi., Geno
vaite ir Vytautas Musoniai iš 
Oak Lawn, II.. Birutė ir Julius 
Lintakai ir Oak Lawn, II., Jolita 
ir Algirdas Biručiai iš Glen 
Ellyn. I!.. Raminta ir Vv'alter 
Sinkai iš Western Springs, II., 
Judita ir Stasys Dargiai iš Oak 
Lavvn, II., Ray Grigaliūnas iš 
Forest Park, II., Liucija ir Willi 
Hoffman iš Oak Lawn, II.. Yin-
centina ir Jonas Jurkūnai iš Be-
verly Shores. II. ir Aleksandra 
ir Eugenijus Likanderiai iš Chi
cagos. 

x J u o z a s N e v e r a u s k a s . 
Munster. Indiana, „Draugo" 
garbės prenumeratorius, bend
radarbis, pratęsė prenumeratą 
su 30 dol. auka, o už kalėdines 
korteles ir kalendorių dar pri
dėjo 10 dol. Labai dėkojame. 

x ROMAS PŪKŠTYS, 
Transpak firmos savininkas, 
vyksta į Lietuvą sausio gale. 
Perveda pinigus DOLERIAIS, 
tvarko palikimus. Atsiskaityti 
iki sausio 22 d. Transpak. 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel . 312-436-7772. 

isk) 

x Firma „Stumbras" siūlo 
gera- paslaugas! Atvykusiems 
iš Lietuvos organizuojame 
ekskursija-: ..Great America". 

krioklys, Florida Dis-
ney'.and. Daytona Beach). 
AT vežame ir nuvežame į New 
York ir Washington aerouostr 
atvykstančius j svečius gimine;-
ir draugus Vaikams nuolaida: 
iki 5 m 60^ . iki 10 m. - 20r;. 
Kreiptis tel. 312-847-3824. 

»sk i 

x ATLANTA IMPORTEX-
PORT PRANEŠA, jog. pabai
gus siųsti Kalėdinius siun
tinius, ir toliau priima skubius 
siuntinius į Lietuva: kaip ir 
anksčiau, ne tokiems skubiems 
siuntiniams, taikomas daug pi
gesnis tarifas: 79 et. u ž svarą; 
je i siuntinys sveria virš 100 
svarų — 69 et. Sunkiems 
laikams Lietuvoje atėjus, pasi
teiraukite dėl maisto siuntinių 
'skubus pristatymas). Skubus 
pinigu 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. p.p. 

sk 

x Pedagoginis Lituanisti
kos inst i tutas , Kalėdų atosto
goms pasibaigus, darbą vėl pra
deda ŠĮ šeštadieni, sausio 4 d., 
9 v.r. Studentai, dėl įvairių 
priežasčių negalėję instituto 
lankyt i pirmąjį semestrą, 
kviečiami įsijungti į darbą 
antrajame semestre. Naujas se
mestras prasidės sausio 25 d. 
Informacijos teikiamos institute 
Jaunimo centre šeštadieniais 
nuo 9 v.r. iki 1 v. p.p. arba krei
piantis į direktorę St. Peterso
nienę tel. 312-847-1693. 

x Pamokos visose Chica
gos lituanistinėse mokyklose 
po Kalėdų atostogų prasidės šį 
šeštadienį, sausio 4 d., 9 v.r. Mo
kyklų vadovybės prašo tėvus 
laiku atvežti mokinius. Vėla-
vimasis labai trukdo darbą kla
sėse ir ardo bendrą mokyklų 
tvarką. 

x Aleksandras ir Juozutė 
Pakalniškiai iš Santa Monica. 
Ca'.., buvo atvykę į Chicagą ir 
Kalėdų šventes kartu praleido 
su tėvais Emilija ir Aleksandru 
Pakalniškiais . Jaunieji 
Pakalniškia i atsivežė ir 
jauniausią Aleksandrą, kuris 
yra 6 mėn. amžiaus. Prieš grįž
dami į namus. Pakalniškių visa 
trijulė aplankė ..Draugą" ir įsi
gijo už didesnę sumą įvairių lei
dinių mažiesiems. Aleksandras, 
Jr., yra gavęs Masters laipsnį iš 
matematikos ir yra „Lietuvos 
Vyčių veiklos" skyriaus redak
torius „Drauge". 

x Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje gruodžio mėnesį 
nominuoja narius į Pildomąją 
Tarybą. Kandidatuoja da
bartinės tarybos nariai: dr. Vy
tautas Dargis — pirmininkas, 
Vytautas Kasniūnas — vicepir
mininkas. Genovaitė Meiliūnie-
nė — generalinė sekretorė, prof. 
dr. Jokūbas Stukas — iždi
ninkas. Josephine Mileriūtė ir 
Nellie Bayoras-Romanas — iždo 
globėjos ir daktaras kvotėjas dr. 
Kazys Bobelis. Taip pat iš 
Chicagos į iždo globėjus kandi
datuoja aktyvus Susivienijimo 

Dalis žiūrovų ,,G;.erijoje" gruodžio 8 d. demonstruojant filmo antra dalj apie dr. Adolfą Damušį. 
Pirmoj eilėj iš kaires; J. Baužys, kuri. A. Saulaitis, dr M Budrienė, dr. A. Darnusis. J Damušienė. 
filmo režisierius Arvydas Reneckis, jo žmona Loreta, dukrele Emilija ir kt. 

Nuotr Petro Blekio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ATSISVEIKINIMAS SU 

A.A. ELENA RAZMIENE 

Po ilgos ir sunkios I.40S Silver 
Cross Joliet, 111., ligoninėje mirė 
gruodžio 24 d. a.a. Elena Kisie-
liūtė-Razmienė. Jos kūnas buvo 
pašarvotas St. Lack ir Sūnų lai
dotuvių namuose Paios Hills. 
111., ketvirtadienį, gruodžio 26 d. 
Lankymas buvo nuo 4 vai. p.p. 
Tuoj po pietų Lietuvos Dukterų 
sąjungos, k u r i a i velionė 
priklausė, na rės sukalbėjo 

x Medicinai Lietuvoje rem
ti koncertą sekmadienį, sausio 
12d., Lietuvių centre Lemonte 
at l iks solistė iš Lietuvos 
Raimonda Partikaite Pradžia 
12:30 v. p.p. Rengėjai — 
Lietuvių Labdarių draugija 
kviečia visuomenę atsilankyti 
išgirsti dar negirdėtą daini
ninkę ir tuo pačiu padėti gerin
ti Lietuvos medicinos būklę. 

x Klaipėdos krašto atvada
vimo sukak t i e s minėjimas 

ir visuomenės veikėjas Stasys s a u s į0 12 d. 2 v. p.p vyks Šaulių 
/irpša. Yra kandidatų ir ki- namuose. Minėjimą rengia Gen. 

tuose miestuose. Susivienijimas 
turi apie 4 milijonus kapitalo ir 
Nevv Yorko miesto centre 
namus taip pat vertės apie 1 
milijoną dolerių. 

x 55 SVARŲ MAISTO siun 
tinys yra pats mėgiamiausias 
Lietuvoje: dešros, sūris, aliejus, 
kruopos, kava, cukrus ir kt. 
produktai - $85. 22 SVARAI 
vien tik mėsos gaminių — $85. 
Transpak, 2638 W. 69 St., Chi
cago IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 
x J a u praėjo dveji metai, 

kai mano mylimas vyras a.a. 
Pet ras Skėrys iškeliavo Amži
nybėn. Sią liūdną sukaktį mi
nint, šv. Mišios bus atnašautos 
Pittsburgh, PA (gregorinės) ir 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje. Marąuette Parke sausio 5 
d., sekmadieni, 12:15 v. p.p. Pra
šau draugus ir pažįstamus pri
siminti velionį savo maldose. 
Liūdinti žmona Kazimiera. 

(sk) 
x Norėdami atšvęsti įvai

rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašom kreiptis j Baltijos res
toraną, 8100 Roberts Rd., 
Justice, D. tel. 1-706458-1400. 

(sk) 

x LEMONTE, PL centre 
TRANSPAK firma priiminės 
siuntinius į Lietuvą kiekvieno 
mėnesio pirmą sekmadienį nuo 
9 vai. ryto. Tel. 312-436-7772. 

(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) 

T. Daukanto jūrų šaulių kuopa 
Organizacijos kv.ečiamos at
siųsti savo atstovus su vėlia
vomis. Bus akademinė ir meni
nė programa. Laukiama visuo
menės gausaus dalyvavimo šio 
reikšmingo istorinio įvykio 
minėjime. 

x Chr is t ine C. Singelyn, 
Bloomfield, Mich., užpre
numeravo „Draugą" kaip kalė
dinę dovaną Linui Stoniui, gyv. 
Troy, Michigan. 

x Vytas O. Miceika, Hicko 
ry Hills, 111., „Draugo" garbės 
p renumera to r iu s , rėmėjas 
daugelį metų, pratęsė prenu
meratą su 200 dol. čekiu, linkė
damas visiems sveikatos ir sėk
mės per visus 1992 metus. Už 
mielą ir realią paramą lietuviš
kam žodžiui ir linkėjimus ta
riame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Gifts International — Na
talijos ir J o n o Vaznelių krau
tuvė, 2501 W. 71?t St.. Chica
go, 111., tel. 312471 1424, už par
duotus ..Draugo" vairius lei
dinius atsiuntė 750 dol. ir dar 
daugiau jų užsisakė Savininkai 
N. ir J. Vazneliai v suomet sąži
ningai atsiskaito :r „Draugo" 
administracijai nes udaro jokių 
sunkumų. 

x L e o n a s S t o n i k a s iš 
Chicago. 111., buvo atvykęs į 
„Draugą", pratęsė prenumera 
tą. o už kalėdine^ korteles ir 
kalendorių paaukojo 50 dol. L. 
Stoniką skelbiame garbės pre
numeratorium, o už realią 
paramą tariame nuoširdų ačiū. 

x P r a n a s Mickus, Longu 
euil, P. O., Kanada, pratęsė pre 
numeratą su 50 dol. auka 
„Draugo" stiprinimui. P- Mickų 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už parama labai dėkoja 
me. 

rožinį ir paskaitė atitinkamą 
atsisveikinimą — eilėraštį. 

Vakare 7 vai. iš Lemonto kun. 
Leonas Zaremba, SJ, sukalbėjo 
rožinio paslaptį su a t i t in
kamomis maldomis. Taip pat 
prie karsto stovėjo ateitininkių 
atstovės dr. A. Prunskienė, dr. 
A. Garūnienė, dr. G. Kriaučiū
nienė ir V. Valatkienė. Prie 
pulto trumpą žodį ir specialias 
maldas kalbėjo J. Damušienė ir 
J. Lieponienė. Koplyčia buvo 
pilna žmonių, nes tiek mirusi, 
tiek jos vyras dr. A. Razma, tiek 
sūnūs daktarai Antanas Gin
taras ir Petras Edmundas yra 
žinomi daugeliui gydytojų, Ga 
jos narių ir lietuvių visuomenei. 

Penktadienį, gruodžio 27 d., 
a.a. E. Razmienės kūnas po 
maldų, kurias atliko kun. V. 
Rimšelis, buvo nulydėtas į 
Lemonto Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio bažnyčią. Ten vėl 
buvo pilna žmonių. Šv. Mišias 
atlaikė kun. L. Zaremba, bažny 
čios rektorius, kun. V. Rimšelis, 
pasakė prie velionės pamokslą 
ir kun. P. Garšva. Mišių metu 
giedojo sol. Dalia Kučėniene. Po 
pamaldų velionės kūnas buvo 
palydėtas daugelio automobilių 
ir žmonių į Šv. Kazimiero lietu
vių kapines, kur paskutines 
maldas atkalbėjo kun . V. 
Rimšelis ir kun. L. Zaremba. V. 
Momkui vedant, žmonės sugie
dojo po vieną posmą Marija. 
Marija ir Lietuva Brangi. 

Gedulingais pietumis visi 
da lyvia i buvo pavaiš in t i 
„Baltia" restorano salėje, kurio
je buvo išdėstyti stalai ir pa
tarnautojos skubiai visus aptar
navo. Dalyvavo mirusios šeimos 
brolis dr. Petras Kisielius su 

šeima, sesuo dr. D. Kisieliūtė iš 
Toronto, svečiai iš Clevelando ir 
kitų tolimesnių miestų. Taip bu
vo supi l tas naujas k a p a s 
didžiame lietuvių mieste. 

P n . 
VIDEO FILMAS A P I E 
DR. ADOLFĄ DAMUŠĮ 

Lapkričio 8 d. Jaunimo cent
ro kavinėje, minint Budrio 
Lietuvių foto archyvo 25-met}, 
įvyko ir video filmo apie dr. 
Adolfą Damušį premjera. Dar 
po mėnesio, sukūrus antrąją šio 
vaizdinio pasakojimo dalį, abu 
filmai buvo rodomi visuomenei 
Kezio „Galerijoje". 

Sąvokos — istoi ija, laisvės 
kova, okupacija, deportacija, 
pas ipr ieš in imas nuo dažno 
kartojimo per ilgus metus yra 
pamažu tapę tam tikrais ženk
lais, skanduotėmis. „savaime 
aiškiomis" bendrybėmis, kurių 
tikrosios, žmogiškosios prasmės 
paša l ie t i s dažnai ne tg i 
nesuvokia. 

Dokumentinis video filmas 
apie dr. Adolfą Damušį, kurį 
Budrio lietuvių foto archyve 
(susilaukus stiprios paramos iš 
filmo rėmėjų) sukūrė režisierius 
iš Lietuvos Arvydas Reneckis, 
audringuosius tautos istorijos ir 
laisvės kovų įvykius atskleidžia 
per portretuojamojo žmogaus 
likimą. Bendrieji, visiems kada 
nors jau girdėti istoriniai faktai, 
filmą bežiūrint, tampa tik žmo
giškosios dramos veiksmo fonu. 
Prieškarinės nepriklausomosios 
Lietuvos atei t ininkų vadas, 
kalėjęs Varnių koncentracijos 
stovykloje, cemento pramonės 
Lietuvoje i n i c i a t o r i u s , 
suk i l iminės v y r i a u s y b ė s 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Šv. Mišios už a.a. Povilą 
Čečkų bus Southfield, Mich., 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje sau
sio 2 d. 9 vai. 

K A N A D O J E 

— Alb inas ir Alė Paškevi-
čiai Otavvoje, Ont., atšventė 
savo vedybinio gyvenimo 60 
metų sukaktį. Dalyvavo svečių 
iš Toronto ir Kingstono, palai
mino sukaktuvininkus :r vai
šes kun. V. Skilandžiūnas, pra
vedė labai t inkamai Vida Bal
sevičiūtė. Albinas Paškevičius 
yra diplomuotas inžinierius, bet 
dabar yra pensininkas. 

— A. a. E l e n a Ju ra i t i enė 
mirė Montrealyje lapkričio 26 d. 
ligoninėje. Liūdi dvi dukterys, 
vaikaičiai, provaikaičai ir kiti 
artimieji. 

— A.a. Kotryrfa Rukšiene. 
90 metų amžiaus mirė gruodžio 
4 d. Toronte. Pamaldas laikė jos 
sūnus, atvykęs iš Brazilijos, 
kun. Petras Rukšys, salezietis, 
klebonas kun. A. Simanavičius 
ir kun. V. Kareckas. Nulydėta 
į Šv. Jono kapines. Liko nuliū
dime dukterys Pranciška ir 
V e r o n i k a , s ū n ū s Andrius , 
Juozas, Vladas ir kun. Petras, 
kur is Brazilijoje redaguoja 
„Mūsų Lietuvą". 

— D r . D a n u t ė Biel iaus
k ienė iš JAV lankėsi Toronte, 
apžiūrėjo gražesnes vietas, 
susipažino su Kanados lietuvių 
gyvenimu. Lydima dr. P. Luko
ševičiaus, aplankė Anapilį ir 
domėjosi l i e tuv i škomis in
stitucijomis, čia įsikūrusiomis. 

Arvydas Reneckis kalba Adolfo Damušio filmo rodymo metu. 

vicepirmininkas, ministeris, 
vienas iš Vliko steigėjų..., vėliau 
pogrindininkas, visos eilės na
cių kalėjimų kalinys, kasdien iš-
badėjusio žmogaus akimis 
žvelgiąs mirčiai į veidą... Dar 
vėliau eilinis emigrantas JAV 
ir galiausiai garsiosios „Daina
vos" stovyklos iniciatorius bei 
„spiritus movens". Toks dr. 
Adolfo Damušio nueitas kelias, 
tokį iš arti jį pažįstame, žiūrė
dami filmą. Dr. Adolfas Darnu
sis kalba pamažu, tarsi pasako
tų ne apie save, o apie tą keis
tą, nenormalų laikmetį, kuris 
jam yra skirtas ir aplinkybes, 
kurios nenoriai įtraukė jį į savo 
sūkurį, supynusį keleto kartų 
žmonių likimus. Vis dėlto, toly
džio bežiūrėdami filmą, prade
dame matyti nebe vien faktus, 
visuomenės istoriją — prieš mus 
atsiskleidžia žmogaus gyve
nimas su savo didžiosiomis 
tiesomis. 

Pirmojoje filmo dalyje pasa
kojimą pagyvina senų kino kro
nikų kadrai, dokumentai, da
ba r t in i a i Kauno , Akmenės 
cemento fabriko. Kryžių kalno 
vaizdai. Pasakojimas antrojoje 
filmo dalyje daugiau susitelkia 
ties pačiu herojumi, jo drama ir, 
tik artėjant į pabaigą, jau di
desne dvasinės jėgos apgaubtu 
dr. Adolfo Damušio kreipimusi 
į jaunąją lietuvių išeivijos atei
tininkų kartą, pasakojimas atsi
grįžta į visuomenės, tautos ka
tegorijas, kurias papildyti pa
deda prieš pora dešimtmečių 
Algimanto Kezio nufilmuoti 
VTn ateitininkų federacijos kon
greso bei Dainavos stovyklos 
vaizdai. 

Video filmas apie dr. Adolfą 
Damušį — dar vienas ryškus is
torijos puslapis, papildęs bei 
praturtinęs Budrio lietuvių foto 
archyvo fondus ir mūsų tautos 
gyvąją istorinę atmintį. 
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