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Lietuvos — 
Rusijos sutartis 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Sausio 20. (Elta) -

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis buvo 
išvykęs į Maskvą, kur susitiko 
su Rusijos prezidentu Borisu 
Jelcinu. Kartu su juo buvo 
Lietuvos Respublikos Ekonomi
kos ministras Albertas Šimė
nas, Prekybos ir materialinių 
išteklių ministras Vilius Židonis 
ir kiti oficialūs asmenys. 

Tad Vytautas Landsbergis 
spaudos konferencijoje, kalbė
damas apie savo vizitą į 
Maskvą, pažymėjo, kad susiti
kimas su Rusijos prezidentu 
Borisu Jelcinu ir kitais at
sakingais pareigūnais vyko tar
pusavio supratimo ir sutarimo 
dvasia labai sklandžiai. Buvo 
ratifikuota Lietuvos ir Rusijos 
tarpvalstybinė sutartis. Abi 
pusės išreiškė ketinimą nedel
siant pradėti plataus masto 
tiesiogines dvišales derybas. 
Plačiai buvo aptarta buvusios 
sovietinės kariuomenės išvedi
mo reikalai. Pripažintas mūsų 
reikalavimas, kad ji pirmiausia 
būtų išvedama iš Vilniaus. Susi
tikime daug dėmesio skirta 
prekybos ir ekonominio bendra
darbiavimo, žaliavų, medžiagų, 
maisto produktų savalaikio 
tiekimo klausimams. 

Maskvoje V. Landsbergis taip 
pat iškėlė KGB archyvų grąži
nimo klausimą. Po susitikimo 
B. Jelcinas pasakė, kad tarp 
abiejų valstybių bus sudaryta 
teisinė sutartis, kuria remian
tis Lietuvos teisingumo orga
nams bus išduoti valstybinio 
perversmo organizavimu kalti
nami žmonės, dabar besislaps
tantys Rusijoje, taip pat bus 
leista apklausti karinio pučo 
organizatorius. 

V. Landsbergis Rusijos prezi
dentui B. Jelcinui įteikė Sausio 
13-osios atminimo medalį. 

Pirmosios Lietuvos 
kariuomenės metinės 

Sausio 18 d. Aukščiausiosios 
Tarybos rūmuose įvyko iškil
minga Lietuvos karių rikiuotė, 
skirta pirmosios savanoriškos 
krašto apsaugos tarnybos meti
nėms. Iškilmėse dalyvavo Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. 

Savanoriams buvo įteikti sau
sio 13-osios atminimo medaliai, 
karininkų skiriamieji ženklai, 
tradicinės atminimo dovanos — 
odinės pirštinės. 

Naujas vyriausybės adresas 
Virš reprezentacinių rūmų, 

esančių Viliuje, Gedimino pro
spekte, Nr. 11, pakelta Lietuvos 
Respublikos valstybinė vėliava. 
Nuo šiol čia dirbs Lietuvos Vy
riausybė. Rūmus palaimino ir 
pašventino Jo Ekscelencija 
vyskupas Juozas Tunaitis. Jis 
palinkėjo jų šeimininkams dorai 
ir vaisingai darbuotis Tėvynės 
Lietuvos labui. 

Arkikatedros meno vertybės 
Kauno arkikatedra Bazilika 

pasipuošė res tauruotu 
paveikslu „Lietuvos Didysis 
kunigaikštis Vytautas", kuris 
vėl kabės presbiterijoje. Tai jau 
septintasis restauruotas šių 
maldos namų meno kūrinys, 
kurį pastarais ia is metais 
ilgamečio arkikatedros klebono 
monsinjoro Pranciškaus Juo
zapavičiaus rūpesčiu restauravo 

vilniečiai restauratoriai Balys 
Pakštas ir Tauras Jurkūnas. 
Tik restauravimo metu pavyko 
nustatyti, kad „Marijos dangun 
ėmimo", „Marijos vainikavimo" 
paveikslų autorius — vokiečių 
kilmės Lietuvos dailininkas 
Jonas Berchofas. 

Brangsta degalai ir 
apšildymas 

Lietuvos vyriausybė nustatė, 
kad Mažeikių naftos perdirbimo 
įmonės naftos produktų kainos 
vidutiniškai padidinamos 8.3 
karto. Butų apšildymas ir šiltas 
vanduo respublikoje pabrango 
apie keturis kartus. Tačiau šios 
kainos kiekviename mieste ir 
rajone bus nustatomos atskirai. 

Nauji lėktuvų skrydžiai 
į Vakarų Europą 

Nuteistas pirmasis lėktuvų 
skrydis tarp Šveicarijos Ziuricho 
miesto ir Vilniaus. I Lietuvos 
sostinę atskris aviakompanijos 
„Swissair" lėktuvas MD-81. Po 
pirmojo skrydžio šiuo maršrutu 
lėktuvai nuolat skraidys ket
virtadieniais ir sekmadieniais. 

Pirmuoju skrydžiu lėktuvas 
atskraidino Ziuricho miesto ir 
aviakompanijos toną labdaros 
apelsinų vaikų namams. 

Šiandien į Vilnių pradės 
skraidyti Austrijos avialinijų 
lėktuvai iš Vienos. Lėktuvai 
MD-81 kursuos pirmadieniais 
ir penktadieniais. Sausio 21 
dieną, Vilnius priims Skan
dinavijos oro linijų sistemos 
(SAS) lėktuvą iš Kopenhagos. 
Skrydžiai į Danijos sostinę vyks 
antradieniais ir šeštadieniais. 
Bilietai į visus skrydžius par
duodami už laisvai konvertuo
jamą valiutą. Šiuo metu iš 
Vilniaus jau galima skristi į 
Varšuvą, Berlyną, Frankfurtą 
prie Maino ir Kopenhagą, 

Įkur ta Lietuvos Biblijos 
draugija 

Vilniuje įvyko Lietuvos Bibli
jos draugijos steigiamoji 
asamblėja. I ją buvo atvykę 
Pasaulinės katalikų biblinės 
federacijos prezidentas, Pasau
linės biblijos draugijų sąjungos 
viceprezidentas vyskupas Alber
to Ablondi (Italija) ir šios 
sąjungos atstovas pastorius 
Sverre Smaadahl (Norvegija). 
Asamblėjoje dalyvavo katalikų, 
evangelikų liuteronų, evange
likų reformatų, evangelinių 
krikščionių baptistų, stačia
tikių, septintosios dienos adven
tistų bažnyčios atstovai. 

Pagrindinis Biblijos draugijų 
uždavinys — rengti, leisti ir 
prieinama kaina platinti savo 
bei kitų leidyklų Šventojo Raš
to leidinius ir kitų biblistinę 
tarpkonfesinę literatūrą. Pirmą 
kartą šią draugiją lietuviai buvo 
įkūrę 1916 m., bet ji veikė 
neilgai. 1946 m. ją mėgino 
atkurti liuteronų ir reformatų 
Bažnyčios atstovai, tačiau jų 
pastangos gana greitai buvo už
gniaužtos. Lietuvių katalikai ir 
liuteronai jau daugiau kaip 20 
metų bendradarbiauja prie 
Naujojo Testamento vertimo. 
Tas vertimas 1972 metais buvo 
išleistas (vertė kun. Č. 
Kavaliauskas, redagavo kun. V. 
Aliulis). 1988 metais pasirodė 
antras leidimas. Ji rengiant 
talkino Vytautas Ališauskas ir 
Antanė Kučinskaitė. Ir pirmas, 
ir antras leidimas buvo pakarto
ti užsienyje. 

Rinkiminei propagandai 
prasidedant 

Ekonominė krašto padėtis nustelbia 
laimėjimus užsienyje 

Prezidento George Bush perrinkimo vėl JAV prezidentu komitetas ir patarėjai Baltuosiuose 
rūmuose. Iš kairės pusės matyti Samuel K. Skinner, naujasis Baltųjų rūmų štabo viršininkas, 
prieš j i tose pareigose buvęs John Sununu, Komercijos sekretorius Robert A. Massbacher. 
prezidento kampanijos vadovas, Robert M. Teetafr, vyriausias strategijos vadas, Richard N. Bond, 
vyriausias organizatorius, Frederick Malek| kampanijos menedžeris. Clayton Yeutter, 
Respublikonų partijos komiteto pirm., Robert Holt, pinigų fondo teikėjas, ir Mary Matalin, politinė 
direktorė. Už jų matyti saugumo tarnautojai. 

Kongr. Russo už sveikatos 
apdrauda visiems amerikiečiams 
Chicago , Sausio 17. — 

Kongresmano Marty Russo, ku
riam priklauso t rečiasis 
Kongreso distriktas, kreipėsi į 
savo kolegas įstatymų leidėjus, 
jog priimtų sveikatos apsaugos 
įstatymo pakeitimą, kad būtų ap
drausti visi amerikiečiai gyven
tojai, kaip kad yra aprūpinti 
federaliniame kalėjime esantys 
kaliniai. 

Kongr. Russo aplankė 
federalinio kalėjimo patalpas 71 
West Van Buren St., ir gerai 
susipažino su ten esančiomis 
sąlygomis Chicagoje. Vėliau jis 
tą popietę turėjo spaudos kon
ferenciją. 

„Yra ironiška padėtis, jog ka
liniai šitame federaliniame 
kalėjime gauna visapusišką 
sveikatos aprūpinimą, o 
daugelis Chicagoje dirbančių 
žmonių neturi pakankamo arba 
daug kainuojančio sveikatos 
draudimo. Kai kurie žmonės iš 
viso neturi sveikatos apdraudos. 
Mes turime duoti ir mažai 
uždirbantiems piliečiams tą patį 
aprūpinimą, kurį mes duodame 
nusikalt imus padariusiems 
žmonėms", kalbėjo M. Russo. 
Jis pažymėjo, jog 700 kalinių to
je patalpoje gauna visapusišką 
sveikatos draudimą, jais rūpina
si du daktarai, devyni gydytojų 
padėjėjai, vienas dantistas ir 
vienas vaistininkas. Tie kaliniai 
gauna pavydėtiną sveikatos 

Marty R Ū M O , 
JAV Kongreso n a r y s Atstovų 
rūmuose, organizuoja sveikatos 
draudimą visiems amerikiečiams. 

aprūpinimą, pasakė kongr. 
Russo. Jei jie jaučiasi sergą, tai 
jie gauna tuojau pat tinkamą 
sveikatai gydytoją. Jiems, jei 
reikia, yra suteikiama net 
ilgalaikė gydymo apdrauda. 
Kongresmenas fclausia, kodėl 
tokios rūšies sisteminė ap
drauda yra paneigiama mili
jonams amerikiečių, o sutei
kiama kaliniams ? 

H.R. 1300 
Marty Russo yra to įstatymo 

autorius, kuris suteiktų svei
katos apdrauda visiems ame
rikiečiams, kurie turėtų mokėti 
mažiau, negu kad jie dabar 
moka. Įstatymo projektas Nr. H. 
R. 1300, yra vienas iš trijų 
siūlomų reformų sveikatos sri
tyje, kuris paskutiniu metu 
buvo aptariamas daugiau kaip 
200 miestų susirinkimuose 
praėjusią savaitę visame kraš
te, kuriems vadovavo demokra
tai kongresmenai. Jo įstatymo 
pasiūlymas susilaukė didelio 
pritarimo. 

Visuotinasis Sveikatos aprū 
pinimo aktas, H.R. 1300, 
aprūpintų visus amerikiečius už 
ligoninės patarnavimus, gydy
tojus, ilgalaikius ligonius, dantų 
taisymo išlaidas, apmokėtų 
profilaktinės apsaugos išlaidas, 
vaistus, akių gydymą ir protinių 
ligonių gydymo išlaidas. Pilie
čiai galėtų pasirinkti savo gy
dytoją ir sau patinkamą l'^oni-
nę. Šitas įstatymas pakeistų 
privačius draudimus viena 
paprasta vyriausybės apdrauda 
ir sutaupytų bilijonus adminis
tracinių išlaidu, sako kongr. 
Russo. Turėtų būti šalia to 
įstatymo sudarytos ir griežtos 
taisyklės išlaidų kontrolei. 

Astronomiškos kainos 
Chicagoje visi kaliniai turi 

sveikatos apdrauda, bet tik trys 
žmonės iš dešimties žmonių 
teturi sveikatos apdrauda. Jis 
sako, jog daugelis žmonių moka 
astronomiškas kainas už gydy
mą arba to gydymo negauna, 
kadangi neturi iš ko apsimokėti. 
„Mums reikia parodyti tą pati 
įsipareigojimą ir sunkiai 
dirbančiajai amerikiečių klasei, 
kokią mes teikiame tiems 
žmonėms, kurie atlieka bausmę 
kalėjime". Kaliniai yra daug 
geriau aprūpinti sveikatos ap
drauda, negu daugelis ameri-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvoje per 11 praėjusių 
metų mėnesių Lenkijos pasienio 
tarnyba Ogrodnikuose ir Balsto
gės Kuznicoje sulaikė ir grąžino 
atgal 9 tūkstančius žmonių, 
kurie bandė nelegaliai pereiti 
sieną, pranešė Balstogės pa
sienio tarnybos eismo kontrolės 
viršininkas. Daugelis sulaikytų 
žmonių turėjo padirbtus iškvie
timus, kuriuos pirkdavo Lenki
jos ir buvusios Sąjungos tur
guose. Tokiais dokumentais 
naudojosi daugiausia Lietuvos 
ir Rusijos piliečiai, ypač vilnie
čiai ir buvę leningradiečiai. 

— Amerikos automobilių 
kompanijos praėjusiais metais 
pardavė Japonijai maždaug 
30,000 mašinų ir pusę iš jų buvo 
Honda Accord gamybos iš Ohio 
valstijos. O Vokietija Japonijai 
pardavė 100,000 mašinų, dau
giausia Mercedes-Benzes ir 
BMW. 

— Alžirijos dabartinė naujo
ji kariškių vyriausybė atšaukė 
savo ambasadorius iš Irano ir 
Prancūzijos, protestuodami 
prieš jų pasisakymą prieš fun
damentalistų valdžią, nušalinu
sią teisėtai rinktą vyriausybę. 

— Atlantoje prez. G. Bushas 
dalyvavo kartu su Martin 
Luther King žmona jo gimta
dienio paminėjime, kurio metu 
King duktė pareiškė nepasiten
kinimą, jog žmogaus teisių sri
tyje ne viskas dar esą padaryta. 

— Uzbekistane tūkstančiai 
studentu, nepatenkinti kylan
čiomis kainomis ir tuščiomis 
krautuvių lentynomis, demonst
ravo šioje centrinės Azijos daly
je, sostinėje išdaužydami 
langus, apversdami mašinas ir 
priešindamiesi policijai. 

— Izraelio Darbo opozicinė 
partija kelia pasitikėjimo 
kla usimą Shamiro vyriausybei. 
Jos vadas Shimon Perės pareiš
kė, jog Shamiro vyriausybė 
trukdo taikos pasitarimų eigai. 

Washingtonas. Sausio 18. — 
Prez. G. Bushas paminėjo 
vienerių metų sukaktį, kai buvo 
pradėtas karas prieš Iraką, be 
jokių didesnių iškilmių.nors tas 
karas, išlaisvinant Kuweitą, ir 
buvo laimėtas rado amerikiečių 
spauda ne tik Washingtone, bet 
ir kitur. 

Amerikiečiai jau jaučia 
rinkimų propagandos pradžią, 
kai pats prezidentas kalba 
rinkimų dvasioje apie pablogė
jusią krašto ekonominę padėtį. 
Ekonominė padėtis nustelbė 
Persų įlankos karo laimėjimą, ir 
prež. Bushas, kartais despera
tiškai, atsiprašinėja balsuotojų, 
kad per 3 metus nepajėgė page
rinti ekonominių krašto reika
lų. Neseniai savo kandidatūrą 
paskelbęs į prezidentus kolum-
nistas Patrick Buchanan puola 
prezidento Busho vadovybę ir jo 
darbus vidaus politikoje ir pir
miniuose New Hampshire bal
savimuose nieko geresnio 
nežada prezidentui, kaip tik 
mažesnį procentą balsų. Tad ir 
Irako karo paminėjimo sukaktis 
buvo tik kukliai prisiminta. 

Naujoji tvarka? 
Nežiūrint Persų įlankos karo 

pergalės, Irako prez. Saddam 
Husseinas išsilaikė vyriausy
bėje. Prez Bushas palygino jį 
Adolfui Hitleriui, bet atsisakė jį 

Svečiuose — Bažnyčių 
atstovai 

Vilnius. Sausio 17. (Elta) — 
Lietuvoje svečiuojasi Pasaulio 
bažnyčių tarybos, Katalikų 
biblijinės federacijos ir Jung
tinių biblijos draugijų atstovai. 
Sausio 16-ąją svečias priėmė 
Ministro pirmininko pavaduo
tojas Zigmas Vaišvila. Susiti
kime dalyvavo Katalikų bibliji
nės federacijos prezidentas 
Alberto Ablondi, Bažnyčių 
tarybos delegacijos vadovė 
Elizabeth Salter, Vilniaus 
stačiatikių arkivyksupo padė
jėjas tėvas Sergijus, Vilniaus 
liuteronų bendruomenės pirmi
ninkas Viktoras Kliauga, kiti 
dvasininkai. Svečiai domėjosi 
Lietuvos bažnyčių ir tikinčiųjų 
problemomis, vaikų religinio 
auklėjimo klausimais, valstybės 
ir bažnyčių santykiais. 

Šiandien bažnyčių atstovai 
dalyvauja Lietuvos biblijos 
draugijos steigiamosios asam
blėjos darbe. 

— Lenkijoje daugelio nepa
lankiai priimta naujai išleista 
Hitlerio „Mein Kampf' knyga, 
sulaukusi didelio pirkėjų skai
čiaus, kuri kainuoja 4.50 dol. ir 
yra labiausiai perkama knyga. 

— Bulgarijoje praėjusį sek
madienį buvo renkamas šalies 
prezidentas. Pirmą kartą buvo 
tiesioginiai žmonių balsavimai. 
Reuterio žinių agentūra pra
našauja, kad bus išrinktas 
reformų skatintojas, dabartinis 

pašalinti iš pareigų. Ir atstaty
mas nedemokratinio režimo 
Kuwaite silpnina toliau karo 
pergalės jausmą, primena AP 
žinios iš paties Wasingtono. Dar 
daugiau, ginklavimasis tame 
regione yra stiprus, o ir Iranas 
savo dar viešai nepaskelbtais 
atominiais ginklais, gali sukelti 
pavojų visame Vidurio Rytų 
regione. Po Persų įlankos 
konflikto prez. Bushas buvo 
paskelbęs „naujosios pasaulio 
tvarkos" planą. Bet ar ta tvarka 
galioja tik viduriniams rytams, 
jis nepasakė. 

Pergalė blėsta 
Buvusių Sovietų Sąjungos res

publikų išsisklaidymas esąs 
paveikęs Bushą. nes jis tapęs tik 
įvykių stebėtoju ir neturįs poli
tinio nusistatymo, kaip veikti, 
kai buvo sudaryta nepriklauso
mų respublikų bendrija. Visa 
tai rodo, jog Busho užsienio 
politika, kuri jam pasisekė Per
sijoje, gali būti aptemdyta, ypač 
dėl ekonominių klausimų, ir iki 
metų galo galinti susilaukti 
rimtų pasėkimų, kurios gali būti 
prezidentui nenaudingos. Visuo
menė užmiršta Persų įlankos 
laimėjimą, kai prasidėjo ekono
minis atoslūgis. Jo kelionė Ja
ponijoje laikoma nepasisekusia 
tų pačių žmonių iš Detroito, 
kurie su juo važiavo kartu, ypač 
automobilių pramonės viršinin
kų. Kritikai sako, jog preziden
tas buvo puikiausias koalicijos 
organizatorius prieš Iraką, bet 
ta pergalė pamirštama, kai 
Irako „Hitleris" tebėra valdžioje 
ir grasina atominiais ginklais. 

Baltųjų rūmų spaudos 
sekretorius Marlin Fitzwater 
pasakė Jog Amerika neplanuoja 
akcijos prieš Husseiną, bet nuo
latinis jo slėpimas atominių 
ginklų, kad jis juos gali turėti, 
gali suuaryti Bushui progą vėl 
suorganizuoti greitą puolimą 
prieš diktatorių ir tų ginklų 
įrengimus, kas vėl padėtų 
prezidentui Bushui atstatyti 
savo populiarumą amerikiečių 
visuomenėje. 

Sausio 27 d bus pasitikėjimo 
balsavimas, nes. kai pasitraukė prezidentas Želiju Želevas. 
dešiniojo sparno dvi partijos, tai 
Shamiras liko Parlamente be 
savo'daugumos. 

kiečių kasdieniame gyvenime. 
Piliečiai turi tokią pat teisę 
gauti sveikatos apdrauda. kokią 
turi ir kaliniai, aiškino kongr. 
Russo savo sukviestoje spaudos 
konferencijoje. 

— Kinijos premjeras Li Peng 
atvyks į Jungtines Tautas, kur 
sausio 31 d. dalyvaus Saugumo 
tarybos posėdyje. Čia jis susitiks 
su JAV prez. G. Bushu ir tai bus 
pirmas tokio lygio susitikimas, 
kai Kinija 1989 m. birželio 
mėnesį ginklais užgniaužė savo 
studentų pasipriešinimą prieš 
komunistinę partijos diktatūrą. 

Aukcione 
parduodama 

valiuta 
Vilnius. Sausio 17. (Elta) — 

Antrasis valiutos aukcionas, 
kurį sausio 16-ąją Vlniuje su
rengė Baltijos birža, pasižymėjo 
rekordais. JAV dolerio kaina 
pasiekė 234 rublius, VFR mar
kės — 156 rublius. Iš viso auk
cione buvo parduota beveik 42 
tūkstančiai markių ir 260 tūks
tančių dolerių. Nebuvo norinčių 
įsigyti Danijos kronų. Suomijos 
markių, Kanados dolerių ir 
Anglijos svarų sterlingų, kurių 
pradine kaina viršijo visus 
rekordus — 450 rublių už vieną 
svarą sterlingų. 

KALENDORIUS 

Saus io 21 d.: Epifanas. 
Agnietė. Garsė. 

Sausio 22 d.: Anastazas, 
Aušrius. Skaistė, Vingaudas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:51. 
Temperatūra dieną 39 1., 

naktį 26 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
N E S I R G T I IR SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

K E L I A S l S V E I K A T Ą , 6515 So. Ca l i fo rn ia A v e . . Ch icago , 111. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M D. 

KAS SU UGNIMI ŽAIDŽIA 
- TAS IR NUKENČIA 

K l a u s i m a s . Gerb. Daktare, 
esu 69 metų, žemesnio negu len
telėse rekomenduojamo svorio, 
nerūkau, negeriu nei kavos, ar
batos, nei pepsų. Nesu nei al-
koholikas.nei pūzdras. Vaikštau 
pagal Alvudo 5-tą prisakymą. 
P r i e p ie tų išgeriu stiklą 
raudono vyno. Šv. Povilas rašo 
Timotiejui „negerk gryno van
dens, bet vartok truputį vyno". 
Kaip ir Šv. Povilas užlaikau 
savo kūną ir protą ir išmintin
gumą gerame stovyje. 

Prieš pradedant Alvudo dietą 
1988 m. turėjau cholesterolio 
253, o dabar 224; HDL - 42, 
dabar — 40; trigliceridų — 218, 
dabar — 187. Griežtai laikausi 
Alvudo dietos. (Toli gražu ne! — 
J . Ad.) 

Nežiūrint mano brendusios ir 
perbrendusios asmenybės, Al
vudo žadėta 100 dol. premija — 
už jūrelių už marelių. Ką daryt? 
Dėkoju už Jūsų pasiaukojimą 
gelbstint tautiečius. 

A t s a k y m a s . Alvudo dietos 
prisi laikyt, jos pirmąją dalį 
pildyt tol, kol cholesterolio bus 
130, o gerojo per 45 . Ir 
nemeluoti: iš kur suradai tokią 
Alvudo dietą, kad geri pusantro 
stiklelio degtinės, kas prilygsta 
dviem bokalam alaus ar vienai 
st iklinei vyno. Gerk jį ir toliau, 
kad ga lė tum greičiau patekti 
pas Šv. Povilą. Ir štai dėl ko. 

Kiekv ienas neišmintagasis 
teisinasi pagal savo norą, o ne 
pagal reikalą. Tai čigoniškas 
elgesys; šis arklį pavogęs ir tei
sinosi, nes jis čia kando, ten 
spyrė — todėl atsisėdo ir nujojo. 
Tamsta taip elgdamasis netoli 
tenujosi, jei ir toliau kaip reikia 
nesielgsi. O elgtis štai kaip rei
kia. 

Šiame krašte per paskutinį 
dvidešimtmetį širdies krauja
gyslių sklerozės sukeltos mirtys 
mąžta, bet vis tiek toji sklerozė 
yra vyriausia giltinė tiek Ame
rikoje, tiek daugelyje Vakarų 
kraštų. 

Naujausia 1991 m. statistika 
tv i r t ina , kad šiame krašte 
širdies arterijų skleroze dabar 
s e r g a v ienuo l ika milijonų 
žmonių, jų kasmet miršta po 
550,000; nustojama 21 bilijono 
darbo dienų ir tas kainuoja 
kraštui kasmet po 40 bilijonų 
dolerių. 

Šio krašto širdies ligų žinovų 
draugija (the American Heart 
Association — AHA) nurodo, 
kad šiame krašte gausėjant pa
gyvenus ių jų skaič iui , pe r 
ateinančus du dešimtmečius 
gausės ir susirgimai širdies 
raumens arterijų skleroze. Dėl 
to pagausės mirtingumas nuo 
tos ligos 1 7 ^ , o išlaidos visuo
menei (1980 m. doleriais) padi
dės 21%. Todėl visų gydytojų di
džiausias darbas ir toliau bus 
gydymas širdies kraujagyslių 
sklerozės. 

Toms širdies arterijoms gre
sianti pavojų reikia susekti jau 

dabar, kol žmogus jaučiasi svei
kas. Tą darbą galima dvejopai 
atlikti: 1. patikrinti širdies, 
arterijų stovį net ir kai nieko 
blogo nejauti (koks ir Tamsta 
esi) pas širdies ligų žinovą, 
dviračiu an t vietos važiuojant, 
turint ant krūtinės elektrodus, 
t i k r i n a n t e k r a n e ma tomą 
širdies veikimą (tada matyti 
š i rdžiai pavojų rodant ie j i 
ženklai elektorkardiogramoje). 
2. Širdies raumens arterijoms 
g r e s i an t į pavojų nuo 
priskretimo nurodo žmogaus 
kraujo tyrimas — iš vis choles
terolio ir gerojo kiekiai: pirmo
jo daugiau negu 130, antrojo — 
mažiau 45. O kur dar kiti 
gausūs širdies atakos prišau-
kėjai (risk factors): nutukimas, 
rūkymas, nervinimasis, užsisė
dėjimas, pakeltas kraujospūdis, 
vyriška lytis, žemas ūgis, cukra
ligė, per rūgštus kraujas, suma
žinta skydliaukės (thyroid) veik
la, stikliuko išlenkimas, pavel
dėjimas... 

I žveng t i š i rdies a r t e r i j ų 
sklerozės galima tik pažabojus 
visus čia minėtus sklerozės 
prišaukėjus. Taip juos pažaboti 
pajėgia, kaip gausi prakt ika 
rodo, t ik protingas išmintin
gasis, o tamsta esi tik „samo-
zvancas". Todėl Tamstai reikia 
dar daug padirbėti — gausiau iš
mintingumu pasipuošti ir t a 
Alvudo prižadėta šimtinė nebus 
už jū r ių marių, o Tamstos 
kišenėje. O visi kiti iš jo 
pasimokykime, kad kol dar 
laikas, nė vienam neapsimoka 
žaisti su ugnimi — su aršiausia 
šiame krašte sklerozės giltine! 
Kol dar laikas, nė vienas nebū
kime paikas: visomis jėgomis 
t o l i n k i m e š irdies a r t e r i j ų 
skleroze už Uralo žemės galo 
Alvudo bei savo gydytojo 
nurodytomis priemonėmis. Tuo
met džiaugsmas, turine pilną 
sveikatą^bus mums ne už kalnų. 
Šimtametė širdis bus mūsų 
krūtinėje — didžiausias pasi
tenkinimo šaltiir's 

Teisingai elgėsi amžinos at
mint ies pajėgi moterų ligų 
gydytoja Kriaučeliūnaitė: ji kas 
kelintai savo pacientei prirašy
davo mažomis dozėmis skyd
l i a u k ė s — kaklo l i a u k o s 
hormonų. Mat dažnas iš mūsų 
tur ime tos liaukos dar ne labai 
apčiuopiamą veiklos sumažėji
mą, kur is didina kraujo riebu
mą cholesteroliu ir sukelia daug 
nemalonumų, jų tarpe ir šaltos 
rankos — šalimas šiltame kam
baryje, odos išbėrimai, įskaitant 
ir veido spuogus (acne) kurių 
90T sutvarko skydliaukės hor
monai. Jie padeda ir iki šiol 
nepagydomai ligai psoriasis — 
pusei ją turinčių ligonių; gerai 
veikia prieš įvairius uždegimus, 
įskai tant ir dažną slogavimą, 
atitolina plikiams plaukų perso
dinimą, gerinant plaukų augi
mą, mažina nuolatinį nuovargį 
be matomos priežasties ir dau
gelį kitokių negerumų, kaip 
migreninius galvos skausmus, 
regulų netvarką, mieguistumą. 

Užtai prie įprasto kraujo 
tyrimo kiekvienas prašykime 
savo gydytojo ištirti ir skyd
liaukės veiklą (thyroid: T3U, 
T4R, T7). Tada vykdykime jo 
nurodymus. Taip apsiginsime 
nuo visų širdies atakos prišau-
kėjų, nuo kurių galima apsigin
t i . 

Kai bus rimtas reikalas — kai 
s k y d l i a u k ė s d a r b a s bus 
nepakankamas, gydytojas žinos 
kaip tuomet padėti ir kaip gel
bėti nuo širdies atakos. 

Įdomumo dėlei čia paminėsi
me bendrą orientavimąsi šiuo 
reikalu. Pradinė skydliaukės 
(thyroid) hormono dozė tur i būti 
maža. Kūdikiui gal pakaks 
ketvirčio graino per dieną to 
hormono (dessiccated thyroid), o 
vaikui gali reikėti pusės graino; 
t a rp 6 ir 12 metų — vieno 
graino, tiek pat vyresniems ir 
suaugusiems. Pastar ies iems, 
sve r ian t i ems 150 svarų i r 
daugiau, gali reikėti pradžioje 
duoti to hormono 2 grainus. O 
jau turėjusiems širdies ataką 
pradinė to hormono dozė neturi 
viršyti pusę graino. 

Skydliaukės hormonas iš jos 
buvo išskirtas 1917 m. ir iki 
dabar jis tebėra pats geriausias 
va i s t a s gydyti t o s l i aukos 
veiklos sutrikimą, nežiūrint, 
kad daugybė kitokių hormonų 
tokiam gydymui yra prigamin
ta . Tam reikalui reiktų naudoti 
t ik dessiccated thyroid minė
tomis dozėmis, esant gydytojo 
žinioje. 

Tik taip gyvenime elgiantis: 
gyvenimui 100% duodant, o iš 
jo t ik 40% imant (mat ir bejė-

k a s tada a t s i t i n k a . Todėl 
užbėgimas kaulų suminkštė
j imui už akių yra ir širdies 
sveikatos palaikymas. 

K a m kenk ia k a u l ų m i n k š 
t u m a s ? Visiems, ypač regulų 
netekusioms moterims, o ta ip 
pat rūkoriams, gir tuokliams, 
užsisėdintiems, nedaug kalcio 
su maistu (ypač pienu) priiman
tiems. Kiekvienam reikia gauti 
apie 1 į,Tamą kalcio per dieną. 
Jo toks kiekis yra dviejuose 
podėliuose pieno ar dviejose un
cijose sūrio. Kai kurie vaistai , 
kaip skydliaukės ekstrakto prie
dai, kepenų ar inkstų ligos tir
pina kaulus. Ypač tuomet svar
bu daugiau kalcio maiste pai
mant ar/ ir kalcį priediniai 
imant. Nereikia naudoti specia
lių vitaminų, kaip vitaminą D, 
kur is gali pakenkti, jei bū tų 
paimta per daug. 

K a i p i švengt i k a u l ų su
minkštė j imo? Pats geriausias 
būdas išvengti minkštų kaulų 
yra savo gyvenimą pakreipti 
geron pusėsn, reguliariai dar
buojantis — tai l ietuviams, o 
amerikiečiams — mankšt inan
tis; nerūkant , negir taujant , 
pakankamai kalcio kūnui tei
kiant . 

A r gal ima minkš tus k a u l u s 
pagydyt i? Nelaimė, kad su am
žiumi einąs kaulų minkštėjimas 
yra nesulaikomas, bet kaulų 
lūžimo pavojus gali būti gerokai 
aptramdomas. Gydomos t ik re
gulų netekusios moterys. Joms 
duodama dveji moteriški hor
mona i — estrogen ir pro
gesterone. Imama kasdien po 
table tę 21 dieną mėnesyje. 

gius reikia aprūpint i) , mes Gydymas prasideda po sustoji-
galėsime savas širdis išlaikyti mo regulų ar po operacijos 
gerai plakančias ištisą šimt- pašalinant gimdą bei kiaušdėtes 
mėtį. Visi išmintingieji į darbą, (ovaries). Kaip ilgai taip gydy-
o visi kiti — jiems įkulniui! t i , sprendžia gydy to jas . 
Gana, oi gana iš gyvenimo šim- Gydomos, paprastai , iki 60 
taprocentiniai re ikalaut i , jam metų. Bet kai kurioms ir 80 
nieko gero neduodant ir tuomi m e t ų su laukus ioms r e i k i a 
savas širdis žudant! tokios pagalbos. Geras kai 

kurioms moterims yra vienoje 
tabletėje mišinys vyriško ir 
moteri£k.o hormono vienoje tab
letėje. 

Kaip s a u g u s y r a g y d y m a s 
K l a u s i m a s . M a n o m a m a h o r m o n a i s . S a u g u s , je i 

kėlėsi iš lovos, užkliuvo an t i š m i n t i n g a i e lg i amas i , je i 
grindų patiesto kilimėlio ir par- esama gydytojo priežiūroje ir 
griuvus nusilaužė klubikaulį. pildomi jo nurodymai. Dabar 
Ligoninėje turėjo ramiai gulėti, nereikia bijoti vėžio prisi-
gavo plaučių uždegimą ir nuėjo šaukimo, t ik elgtis kaip gydyto-
pas Dievą. Daktaras sakė, kad jas nurodo, 
jos buvo tokie minkšt i kaulai 

KAULŲ S T I P R I N I M A S -
ŠIRDIES A T A K O S 

V E N G I M A S 

(osfeoporosis), kad jie galėjo 
lūžti net ir ramiai lovoje gulint 
bei apsiverčiant. Kaip aš galiu 
išvengti tokio stovio? Girdėjau, 
kad ir širdžiai kenkia tas su-

Kai a t v y k s t a ne i škv ies t i 

Viešas p r a š y m a s L ie tuvos 
p a r e i g ū n a m s : Sulaikykite už 

minkštėjimas kaulų. Kaip ta i pinigus nelegaliai pardavinė-
gali būti? jama Amerikon atvykimą iš 

A t s a k y m a s . Osteoporosis - Lietuvos, kai Amerikos am-
tai kaulų suminkštėjimas. J i s basada buvo nedavusi leidimo ir 
prasideda kalio pasišalinimu iš atvykstantis neturi tikro iškvie-
kaulų žmonėms (ypač moterims) ^ J 0 D a b a r č i a t o k i e P l u s t e P l ū s " 
tarp 35 ir 50 m. amžiaus. Ta liga t a - P a s m u s kreipiasi jauni žmo-
tesiasi per daugelį metų, kaulai n e s - n e t u r J k u r n a k v o t i i r k o 

t ampa ploni ir s i lpni . Šis 
natūralus vyksmas apima treč
dalį moterų sulaukusių 65 m. 
Nelaimė, I rmas tos ligos 
ženklas yra kaulų lūžimas. 
Lūžta dažniausiai rieškauliai, 
klubikaulis ar strėnkauliai . Ir 
tai paprastai a ts i t inka parvir
tus. 

Širdis nul nčia antriniai nuo 
tokio lūžimo. Minkštakauliai — 
ypač moterys — nevaikšto dėl 
skausmų strėnuose ar kojose. 
Toks užsisėdėj imas t u k i n a 
visus, o labiausiai moteris. Jos 
tampa tokiomis paritus ir pasta
čius. Tada priskrenta riebalais, 
ypač cholesteroliu širdies rau
mens arterijos. Aišku visiems, 

Kaulu SuminkSėjitno 'osteoporosis) i švengiama taip: 1. Dirbant — mankš t inan t i s , 2. N e r ū k a n t , 
nesisvaiginant ir vyno neger iant 3. Valgant daug kalcio tur inč io maisto, būtent : ge r ian t 4 
puodelius nugri*bto 'skim)pieno per diena, valgant liesa sūrį. Ta ip elgdamiesi išvengsim kaulų 
suminkštėjimo, nes j iems suminkštėjus , nebeįmanoma juos suk ie t in t i . 

valgytį . , ,Kai bus b loga i , 
kreipkitės pas Adomavičių", — 
pataria j iems aDgavikas. O jie 
čia atvykę su kiną teisėtai 
atvykusiųjų išlaiKymą. Vargsta 
jie ir ki tus vargina. Šio reikalo 
greitai nesutvarkius, ateityje 
bus dar sunkiau. 

Apgavikai suteikia vienam 
mėnesiui čia gyventi leidimą, 
žada toliau reikalą sutvarkyti , 
bet nesutvarko. Atvykusysis 
praleidžia terminą, o paskui 
tokį turi gelbėti dėl vizos pra
tęsimo advokatas. 

Visokių pasitaiko ir atvykė
lių. Štai gavęs ant rankų, po 
visu atskaitymų 700 dol., meta 
geriausią darbą-atlyginimą, nes 
už vaikus ir bedarbiavimą 
dabar j i s gauna 900 dol. į 
mėnesį. Ir vaikšto, nieko nedirb
damas. Tai šio krašto žmonių ir 
mūsų pačių gerovės griovimas. 
Ar ilgai truks, kol tokie priar
tins ir čia sunkius laikus! Kas 
gali ir kam reikia veikti turi tai 
daryti — ir greitai. 

Kur dėsis tokie, rimčiau susir
gę? Jau dabar užplūsta jie Alvu
do ambulatoriją Lietuvio sody
boje Teikiama veltui pagalba ir 
vaistai. Bet ar ilgai? Visi turime 
ribas. 

IESC ATEINA 
TALKINTI 
LIETUVAI 

Šiomis dienomis JAV LB Vi
suomeninių reikalų taryba už
mezgė ryšius su nepelno t iks lu 
veikiančia profesionalų egze-
kutyvų organizacija Interna
tional Executive Service Corps 
(IESC). Įkurtai su przidento L. 
Johnsono pri tarimu 1964 me
tais, IESC dabart iniu m e t u 
priklauso daugiau kaip 12,000 
amerikiečiu profesionalų egze-
kutyvų. Šie pr' *esionalai dau
g i aus i a p e n s i n i n k a i s a v o 
žiniomis ir ilgamete darbo patir
timi sutinka dalintis su jų pa
galbos prašančiomis užsienio in
stitucijomis bei firmomis. Perei
tais metais IESC pasiųsti egze-
kutyvai darbavosi 837 projek
tuose, kurie buvo vykdomi 54 
pasaulio valstybėse. 

IESC yra suinteresuota savo 
darbus vykdyti iš komunizmo 
išsivadavusiuose kraštuose, jų 
tarpe ir Pabaltijo valstybėse. 
Per 1991 metus IESC Lenkijoje 
vykdė 21 projektą, Vengrijoje — 
11, Jugoslavijoje — 2, Sov. Są
jungoje — 4 projektus. Te ik ta 
pagalba įvairi: privatizacija, su
sisiekimas, žemdirbystė eko
logija, prekyba, investavimas 
biržos, sveikatos apsauga ir t . t . 
IESC finansuoja egzekutyvo 
nuvykimo išlaidas ir, atsiž
velgiant į kvietėjo būklę, pagal 
susitarimą dalį kitų išlaidų. 
Šiaip IESC prašo kviečiančią 
instituciją ar firmą padengti ap
sistojimo ir vietos transporto 
išlaidas, o taip pat pagal reikalą 
parūpinti talkininkus. Egzeku
tyvo tarnybos užsienyje la ikas 
įvairuoja pagal projekto dydį, 
vidurkiui esant maždaug du ir 
pusė mėnesio. IESC direktorių 
tarybą sudaro JAV didžiųjų 
įmonių vadovai. Pirmininkauja 
Daniel Burke, Capitol Cities — 
ABC prezidentas. IESC biudže
tas siekia 42 miiijonus dolerių, 
iš kurių 11 milijonų kasmet 
suteikia U.S. Agency for Inter
national Development. 

Šiuo metu IESC planuoja savo 
įstaigą atidaryti Rygoje. JAV 
LB ragina IESC savo įstaigą ati
daryti Vilniuje ir tuo tikslu yra 
pasiūlius tarpininkavimą. IESC 
pareigūnei Yvette Max yra 
pavesta rūpintis veikla Pa
baltijo valstybėse. JAV LB 
krašto valdyba IESC reikalu in
formuoja at i t inkamas įs taigas 
Lietuvoje. 

JAV LB prašo JAV gyvenan
čius lietuvius profesionalus, 
kurie sutiktų vykti į Lietuvą 
darbuotis IESC projektų vyk
dyme, kuo skubiau registruotis 
Stamford, CT, esančiame IESC 
centre., IESC sutiktų į Lietuvą 
siųsti asmenį, kur io specifiniai 
pageidauja institucija ar firma 
Lietuvoje. Tačiau toks asmuo 
turi turėti būtinas kvalifikacijas 
ir būt i reg is t ruotas IESC. 
Platesnės informacijos gauna
mos k r e i p i a n t i s į L i t h u a -
nian American Communi ty , 
Inc.. Public Affairs Council, 
2715 E. Allegheny Ave., Phila-
delphia. PA 19134. 
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Pirm., antr.. ketv , penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

D R . E. B. G L E V E C K A S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 v op penktd 

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kodzle Ave. . Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Kab. tol. (1-312) 585-0348; 
Rez. (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. 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tol . (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr . penkt 12-3 v.p.p., ketv. 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Kab. tol. (1-312) 471-3300; 
Rez. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. III. 60652 

Pirm , antr . ketv ;r penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

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. Kedzie, Chicago, III. 
Tol . (1-312) 925-2670 

1185 Dundoe Ave., Elgln, III. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

60 DOL. UŽ BLOGĄ 
PARKINIMĄ 

Nuo vasario 1 d. automobilius 
pastačiusieji Chicagos gatvėje 
toje vietoje, kur neleista statyti, 
galės būti nubausti 60 dol. Taip 
28 balsais prieš 20 nutarė mies
to ta ryba . Ta ip nele is t inai 
Chicagoje pastatoma maždaug 
po 40,000 automobilių. 

TYMŲ P A V O J U S 

Chicagoje y ra didesnis pa
vojus vaikams susirgti tymais . 
Chicagos miesto butų vadyba 
nusprendė lankyti savo butuose 
esančias seimas ir raginti , kad 
vaikai būtų įskiepyti nuo tymų. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

IL 

Tol. kabineto Ir buto: (708)652-41 S9 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave. , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt. 12 iki 4 vai popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9086 S. Roborts Rd., Hickory HMs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartom Ave. 

Tol. (706) 598 4065 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palo* Vlelon Contor, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. m Ketv vai. 3-6 v v 

Tol. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchigan A v e . , Sulte 324 Ir 

5635 S. Pulaskl Rd . , Chicago. IL 
81 St. Ir Koan Ava.. Justlce. IL 
Tai . (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Or. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS !R PLAUČIŲ LIGOS 

15300 We*t Ava. . Orlsnd Park 
708-349-8100 

10 W Martin. Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Stroot 

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

Kabineto t o l . (1-312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

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

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

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

A R A S ŽLIOBA, M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Conter-

Napervllle Cempue 
1020 E. Ogdon Ava., Sulte 310, 

Napervllle IL 80563 
Tol. 1-708-527-0090 

Valandos Dagai susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W n t 63rd Stroot 
Vai. pirm . antr. ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

< ! 



Tauta gyvens 

JEIGU YRA KAS UŽ 
MIRŠTA JĄ 

Idėjos nemiršta, jeigu yra kas 
už jas aukojasi. Tas pats yra ir 
su tautų laisve. Dažnai girdime 
kartojant, kad laisvė yra už 
viską aukščiausia gėrybė. Vieni 
tik kalba, o kiti savo gyvybes 
prieš brutalią jėgą stato. Kiek
vienoje lankoje šalia rugiagėlių, 
ramunių ir žvangučių, taip pat 
auga usnys, varnalėšos ir da
giai. Taip ir kiekvienoje tautoje, 
šalia tų, kurie yra pasirengę už 
jos laisvę mirti, yra ir tokių, 
kurie priešui pataikauja, 
padlaižiauja, savuosius skun
džia ir net žudo. Ir lietuvių 
tautoje buvo parsidavėlių, 
tardytojų ir stribų. Tokie yra 
šašai ant sveiko tautos kūno, 
nuo kurių reikia apsivalyti. 
Lietuvių tauta tiek kraujo 
praliejo, bet nesuklupo ir ne
pasidavė. Buvo pavergta, bet 
nenugalėta! 

Tad papūtus pavasario vėjui, 
kaip Nemunas pabudo ir pra
dėjo laužyti ją sukausčiusius 
ledus. Pasaulis ir Maskvos 
satrapai, kurių manymu lietu
vių tauta, jeigu dar buvo nemi
rusi, tai bent su vergovės likimu 
susitaikiusi. Okupantų pa
taikūnai ir jų patikėtiniai, kad 
tą vaizdą sudarytų, rengė 
masines šventes. Su pinigais ne
buvo skaitomasi: muzikantai 
grojo, o liaudis šoko ir dainavo. 
Pašaliečiui atrodė, kad visi la
bai laimingi. Tas šventes stebė
dami ir padėkos dainas girdė
dami, net satrapai pradėjo tikė
ti, kad liaudis tikrai laiminga. 
Tad išgirdę pirmuosius laisvės 
reikalavimus, labai nustebo ir 
net nesusigaudė koks čia reika
las. Jeigu būtų susiorientavę, 
tai gal būtų pačioje pradžioje 
užgniaužę. Kuomet susiorien
tavo, tai jau buvo vėlu. 

* * * 

Gorbačiovas susipratęs, kad 
per toli nueita — 1990 m. 
lapkričio gale pradėjo kalbėti, 
kad „bet koks respublikų atsi
skyrimas, net ir po įvykdyto re
ferendumo, sukeltų kraujo 
praliejimą". Buvo galima jaus
ti, kad audros debesys renkasi. 
Tų pat metų gruodžio viduryje 
įsakė Gynybos ministeriui D. T. 
Jazovui ir KGB viršininkui pa
daryti pranešimus ir įspėti 
yisus, kad bus kovojama visu 
griežtumu prieš radikalus ir 
tautinių sąjūdžių veikėjus. Kaip 
matome, buvo palaipsniui 
einama prie smurto panaudoji
mo. Ir apie tai buvo atvirai 
kalbama. Tą įtampą Lietuvoje 
žmonės jautė ir buvo viskam 
pasirengę. Grasinimams di
dėjant, žmonės pradėjo būriais 
budėti prie Aukščiausiosios 
tarybos, Televizijos bokšto ir 
kitų svarbesnių pastatų. 
Okupantai, talkininkaujant 
komunistų partijai ir parsidavė
liams, rengė kraujo praliejimą. 
Partijos vadai su liaudimi jokių 
ryšių neturėjo, tad ir jos nuo
taikų nejautė. Jie manė, kad 
žmonės yra jų labai pasiilgę ir, 
pirmiesiems šūviams nuaidėjus, 
šoks versti teisėtą vyriausybę. 

Čia jie apsiskaičiavo, pasi
rodė, kad nei Burokevičius, nei 
Jarmalavičius tautoje pasitikėji
mo neturėjo. Žmonės jau supra
to, kad jie ir jų sėbrai tėra tautos 
išdavikai. Klaidą galbūt padarė 
ir televizijos bokšto gynėjai. 
Besiartinant tankų kolonai jie 
nepajudėjo. Viena, jie buvo vis
kam pasirengę. Antra, netikėjo, 
jog tankai galėtų važiuoti į be
ginklių žmonių minią. Tankai 

ant žmonių važiavo ir juos 
traiškė, o minia dainavo ir 
skandavo Lietuva, Lietuva... To 
ir nugirdyti parašiutininkai su
prasti negalėjo. Savo girtomis 
akimis žiūrėjo ir netikėjo. 
Sunku pasakyti, bet gal net 
išprotėję mongolai suprato, kad 
negalima dainų sušaudyti. 
Vilniaus sniegą nušlakstė 
žuvusiųjų kraujas. Laimė, kad 
tuo metu Vilniuje buvo daug 
užsienio žurnalistų. 

Atrodo, kad sukilimo planuo
tojai norėjo pasauliui parodyti, 
kaip Lietuvos liaudis išsiilgusi 
komunistinės globos. Bet išėjo 
priešingai. Tie po pasaulį 
pasklidę vaizdai su tankų su
traiškytais jaunuoliais reiškė ne 
komunizmo pergalę, bet „pere-
stroikos" mirtį ir artėjantį 
imperijos galą. Po Vilniaus 
įvykių tik Bushas tebetikėjo 
Gorbačiovu. O žymieji žinių 
komentatoriai ir žurnalistai po 
to jau pradėjo rašyti, kad grei
čiausiai jis nebesulauks rudens. 
Beveik panašiai įvykiai ir 
susidėstė. Lietuva savo kraujo 
aukomis sugriovė imperiją. 
Ateityje sausio 13-tos, Medi
ninkų žudynių ir kitoms Omono 
aukoms turėtų būti pastatytas 
bendras paminklas, kuriame 
reikėtų iškalti žodžius: „Jūs žu-
vote, kad mes laisvi gyventumė
me". Jų atminimas neturi iš
nykti iš tautos atminties. 

JAV LB IR TOLIAU RUOŠIASI 
TALKINTI LIETUVAI 

Lietuvių Fondo valdyba, taip 
pat nutarė jų atminimą pa
gerbti. Fondo valdyba norėdama 
jų atminimą įamžinti iš savo 
žinioje turimų operacinių lėšų 
nutarė padaryti atmintinį įnašą 
ir įrašyti Lietuvių Fondo vardu 
sausio 13-tos ir Medininkų žu
dynių aukas. Fondo rengia
mame leidinyje bus jiems skir
tas atmintinis įrašas. Tuo būdu 
fondas įamžins jų atminimą. 

Lietuva iškilmingai juos prisi
minė. Jie buvo paminėti iškil
mingomis pamaldomis, minėji
mais ir kalbomis. Buvo ap
lankyti jų kapai, padėtos gėlės 
ir uždegtos žvakutės. Bet ar to 
užtenka? Jie, kurie žuvo prie 
bokšto, prieš tankus stovėjo 
susiėmę rankomis. Kai kurie 
mirdami gal matė laisvos ir vie
ningos Lietuvos viziją. Jie turėjo 
kokią nors viziją turėti, jeigu ne
bijojo dėl jos net mirti. Bet 
šiandien, ar tokia yra Lietuva? 
Praėjo tie laikai, kuomet beveik 
visa tauta stovėjo laisvės kely
je rankomis susiėmę. O dabar 
dalis iš jų vienas kitam j plau
kus įsikabinę. 

Iš ten ateinanti spauda, kuri 
daugiausiai tebėra buvusių 
komunistų rankose, pilna nesu
tarimų ir piktnaudojimų. Ne
jaugi tame laisvės kelyje nieko 
gražaus ir kilnaus nebeliko? 
Kur dingo tie, kuriais mes gė
rėjomės ir kuriais pasaulis ste
bėjosi? Galime prileisti, kad 
buvusieji partijos darbuotojai 
persigrimavo, persiorganizavo 
ir LDDP ir Ateities forumo gre 
tose, buvę marksistiniai filoso
fai, kurmių darbą dirba. Net 
važinėdami po Vakarų Europą, 
dergia atsistatančią Lietuvą. 
Kalba apie diktatūros įsi
galėjimą. Buvę komunistai 
dabar didžiausi demokratijos 
gynėjai. Tokiems tai tikrai 
diktatūros reikėtų. Ne jų labui 
sausio 13-tąją sniegas krauju 
nusitaškė! 

J . 2. 

Pereitų metų gruodžio 13 d. 
Philadelphijos pirmajam posė
džiui buvo susirinkusi naujoji 
JAV LB krašto valdyba. Dau
giau kaip dešimtį valandų 
trukusio posėdžio metu krašto 
valdyba nustatė gaires ir 
priėmė planus ateities bendruo
meninei veiklai. Klausimus 
svarstant stengtasi atsižvelgti į 
besikeičiantį išeivijos veidą, sus
tiprėjusius ryšius su nepriklau
somybę atgavusia tauta, o taip 
pat tebeglūdinčius pavojus, kol 
sovietinė kariuomenė nėra pasi
traukusi iš Lietuvos. 

Šiuo straipsniu siekiama 
painformuoti apie krašto 
valdybos nutarimus talkos 
Lietuvai ir ryšių su Lietuva ir 
dėl Lietuvos klausimais, kurie 
bus vykdomi JAV LB Visuome
ninių reikalų tarybos rėmuose. 
Nutarimai išplaukė iš straips
nio autoriaus krašto valdybai 
pasiūlytų veiklos gairių, kurias 
teko pristatyti esant patvirtin
tam JAV LB Visuomeninių rei
kalų tarybos pirmininko parei
goms. Būtina pastebėti, kad 
straipsnio rėmai neleidžia deta
liai paliesti visų su Lietuva susi
jusių veiklos sričių. Jos nėra 
užmirštos ir pagal sąlygas bus 
vykdomos kitų LB tarybų (pvz. 
švietimo, socialinių reikalų) 
štabų. 

Būtina veiklą derinti 

JAV LB krašto valdyba mato 
reikalą veiklą derinti su nepri
klausomos Lietuvos valstybi
nėmis institucijomis, išeivijos 
lietuvių organizacijomis ir 
per pereitus kelerius metus 
įsisteigusiais Lietuvai talkinti 
vienetais. Uždavinių gausa ir 
Lietuvą palietusios problemos 
reikalauja artimo bendradar
biavimo, koordinacijos, skati
nimų privačios iniciatyvos 
užsibrėžtų tikslų įgyvendini
mui. Lietuvių Bendruomenė 
savo veikla ir atliktais darbais 
yra įleidusi į išeivijos gyvenimą 
gilias šaknis, siekusi daugumos 
pripažinimo. Jos pareiga yra 
veiklą skatinti, derinti, koordi
nuoti, o ne veiklą dominuoti ar 
iš kitų perimti. 

Ryšius palaikant su Lietuva, 
sieks tiesioginio bendradar
biavimo su specifinių sričių at
sakingais ministerijų bei žinybų 
pareigūnais. JAV LB nepritaria 
vienu metu svarstytos valdinės 
įstaigos prie Lietuvos vyriau
sybės įkūrimui ryšiams su 
išeivija palaikyti. Su Lietuvos 
ambasada Washingtone ir 

ALGIMANTAS S. GEČYS 

toliau bus artimai bendradar
biaujama ir jos pareigūnai infor
muojami. LB dės pastangas, kad 
išeivijos nusis tatymas ją 
liečiančiais klausimais būtų 
žinomas įstatymus ruošian
čioms Lietuvos institucijoms. 

Pastovių ryšių su Lietuvos 
valdžios institucijomis už
mezgimas bei palaikymas 
dabartiniu metu tėra vystymosi 
stadijoje. Lietuvos valdinės 
įstaigos ir JAV LB centriniai 
vienetai rodo abipusį norą ben
dradarbiauti. Šuoliais besikei-
tusi politinė padėtis. įvairios 
krizės trukdė stabilumą Lietu
vos ministerijų bei žinybų tarpe 
ir neleido bendradarbiavimą su 
išeivija įstatyti į aiškias vėžes. 
Paskutinieji keli mėnesiai rodo 
tautą stojant į konkretų krašto 
atstatymo darbą ir ryšių svar
bos su išeivija realizavimą. 

JAV LB būstinė 
Washingtone 

Šį rudenį Philadelphijoje 
įvykusioje pirmoje sesijoje JAV 
LB XIII taryba nutar imu 
pasisakė už tolimesnį LB 
būstinės Washingtone išlaiky
mą. Nutarimas buvo padarytas, 
atsižvelgiant į būtiną skubios 
ekonominės, techninės, huma
nitarinės paramos organizavi
mą nepriklausomam gyvenimui 
beatsikuriančiai Lietuvai. Tik 
turint įstaigą Washingtone 
galima turėti efektyvią įtaką 
JAV Kongrese, valdinėse insti
tucijose ir fundacijose ir iš ten 
sulaukti paramos Lietuvai. LB 
būstinės štabo pareiga, šalia 
anksčiau vykdytų uždavinių, 
bus sekti užsieniui skiriamos 
paramos įstatimdavystės proce
są, įtaigoti Kongreso narius 
neužmiršti Lietuvoje užsiliku
sių sovietinių karinių dalinių, 
tirti paramos Lietuvai gavimo 
galimybes iš įvairių fundacijų, 
palaikyti ryšį su šio krašto 
specifinę paramą teikiančiomis 
institucijomis ir tarpininkauti, 
užmezgant ryšius su mūsų orga
nizaciniais vienetais išeivijoje ir 
Lietuvoje. Washingtono būsti
nei vadovauti direktorės titulu 
lieka Asta Banionytė. 

Tenka pastebėti, kad Lietuvių 
Informacijos Centro įstaigai 
Washingtone užsidarius ir 
Vliko įstaigai Washingtone 
likviduojantis. JAV LB įstaiga 
Washingtone liks vienintele 
išeivijos lietuvių įstaiga JAV-

bių sostinėje. Jai teks atlikti 
svarbiuosius JAV valdžios pa
reigūnų ir JAV Kongreso įtai-
gojimo uždavinius. Lietuvos am
basada VVashingtone, būdama 
svetimos valstybės atstovybė, 
tiesioginio Kongreso įtaigojimo 
(„lobbying") negali vykdyti. Yra 
svarbu, kad šio krašto lietuviai 
finansiškai prisidėtų prie LB 
įstaigos Washingtone išlaikymo 
ir į jos štabo prašymus darbuotis 
įvairių Kongreso įstatymų bei 
rezoliucijų klausimu atsižvelg
tų. 

Pa r amos Lietuvai 
organizavimas 

Atstačius nepriklausomybę, 
Lietuvos valstybės pareigūnai 
ieško įvairios paramos Lietuvai 
užsienio institucijose bei 
valstybėse. Pasaulinių institu
cijų, kaip Pasaulinis Bankas ar 
Tarptautinis Finansų Fondas 
(IMF), durys Lietuvai atsivėrė, 
sulaukus tarptautinio pripaži
nimo. Svetimus užsienio valsty
binius fondus tenka gerokai Lie
tuvos atstovams paklebenti, kad 
parama būtų suteikta. Nors kai 
kuriais atvejais jiems trūksta 
žinių, jaučiasi patirties su 
užsieniečiais bendrauti stoka, 
uždavinių vykdyme rodoma iš
tvermės ir daug gerų norų. Per 
okupacinį laikotarpį išsilai
kiusios Lietuvos Diplomatinės 
tarnybos talka Lietuvos val
džios pareigūnams yra nepap
rastai svarbi. 

Visą tai pasakius, vėl būtina 
pastebėti, kad, atstovaudami 
Lietuvai, Lietuvos pareigūnai 
neturi teisės įtaigoti JAV Kon
gresą įvairių įstatymų projektų 
ar specifinės paramos dydžio 
klausimais. Tai atlikti gali tik 
JAV gyventojai ir jų organizaci
jos veikiančios vietinių įstaty
mų rėmuose. Atsižvelgdama į 
lietuvių interesus, Visuome
ninių reikalų taryba planuoja 
plėsti įtaigojimo srities veiklą 
JAV Kongrese ir valdinėse 
įstaigose. Dabartiniu metu kon
centruojamasi į sovietinės ka
riuomenės iš Lietuvos išvedimo, 
ekonominės bei techninės (hu
manitarinės) paramos Lietuvai 
suteikimo klausimus. Deda
mos pastangos, kad Lietuvai 
atitektų kuo daugiau Baltic 
Technical Assistance įstatymu 
skirtos paramos, kad ji kvalifi-
kuotųsi Support for East Euro-
pean Democracies (SEED) ir De-
velopment for Parlamentary In-
stitutions fondų paramai. Sie
kiama, kad JAV remiant iš bu

vusios Sovietų Sąjungos išsivys
čiusias valstybes, ekonominės 
paramos įstatymai sąlygotų pa
ramos dalies užpirkimą Pabalti
jo valstybėse. Tai leistų Lietuvai 
įsigyti būtinos „kietos valiu
tos". 

Taip pat planuoja įtaigoti šio 
krašto valdines ir ąuasivaldines 
įstaigas, fundacijas, visuome
nines institucijas paramos Lie
tuvai reikalu. Tokio pobūdžio 
institucijų vien Washingtone 
yra daugiau kaip šimtas. Kiek
viena privalės būti asmeniškai 
aplankyta, galimybės paramai 
kvalifikuotis ištirtos, Lietuvos 
atitinkami pareigūnai kontak
tuoti ir prašymai paramai 
paruošti. Per periferijose vei
kiančius LB vienetus — apylin
kes ir apygardas — bus paramos 
Lietuvai klausimu kontaktuo
jama valstijų įstaigos, vietinės 
fundacijos bei verslo firmos. 

Valstybiniai paskolos lakštai 
dabartiniu metu Lietuvai gali 
būti konkretus būtinų lėšų 
šaltinis. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba talkina 
Lietuvai faktinių žinių sutel
kime, rinkos užsienyje galimy
bių ištyrime, Lietuvos valsty
binių paskolos lakštų išleidimo 
ir platinimo reikale. JAV LB 
lakštų platinimui JAV pritaria 
ir planuoja su visais bendruo
meniniais vienetais platinimo 
akcijoje dalyvauti. 

Investicijų klausimas 

JAV LB yra pasiruošusi 
talkinti ryšiams tarp Lietuvoje 
veikiančių įmonių, organizacijų 
ir atitinkamų vienetų išeivijoje. 
Išeivijos lietuviams vis stipriau 
bandant megzti prekybinius ry
šius su Lietuva, LB tarpinin
kaus informacijos parūpinime 
kiek tai lies JAV teikiamas ga
rantijas, piniginių transakcijų 
atlikimą ir t.t. Šiuo metu taria
masi su Lietuvos atstovais dėl 
konferencijos šį pavasarį inves
ticijų Lietuvoje klausimu su
organizavimo. Konferencijai 
vieta dar nenuspręsta. Renka
masi tarp Washingtono ir Chi-
cagos. 

Pereitų metų spalio 31d. Lie
tuvos ambasadoje Washingtone 
įvyko keletą valandų trukęs 
PLB, JAV LB ir Kanados LB 
valdybų atstovų pasitarimas su 
Lietuvos ministru pirm. G. Vag
norium ir kitais jo štabo na
riais. JAV LB krašto valdybai 
atstovavo pirm. V. Maciūnas, 
vicepirm. dr. V. Vengris, A. 
Gečys. Pokalbio metu tartasi 
įvairiais pagalbos Lietuvai 
klausimais, perduota oficiali LB 
pažiūra pilietybės grąžinimo ir 
nuosavybės Lietuvoje išeiviams 
sugrąžinimo reikalais. Paliesta 

svarba konsoliduoti Lietuvai 
teikiamą paramą, ateinantiems i 
prašymams nustatyti prioritetą, 
paramos neduplikuoti. LB pa
lankiai žiūri į įsikūrusių ad hoc 
vienetų veiklą Lietuvai 
pagelbėti. Tačiau būtina veiklą 
derinti, stengtis jungti tikslui 
pritariančius, skatinti tokių vie
netų kaip Mercy Lift steigimąsi 
kitose vietovėse. Savo ruožtu 
JAV LB talkins profesiniais 
pagrindais sudarytų vienetų 
kūrimuisi. Krašto valdybos 
narys Rimantas Stirbys dirba 
prie išeivijos žinyno sudarymo 
Lietuvai padėti profesine talka. 
Lietuvos Aukščiausiosios tary
bos nariui S. Kropui paprašius, 
LB talkins Lietuvos ir JAV 
miestų susigiminiavimo reika
le. S. Kropas vadovauja savi
valdybių komisijai Lietuvos par
lamente. 

Ryšiai su kitomis 
Bendruomenėmis 

Paskutiniuoju metu ameri
kiečių spaudoje ir net JAV 
Kongrese yra vedama melagin
ga propaganda prieš Lietuvos 
dabartinę vyriausybę. Siekiama 
ją pristatyti kaip tautiniai šo
vinistinę, nejautrią Lietuvos 
tautinėms - religinėms mažu
moms. Sieks kaltinimus atremti 
ir padėtį švelninti palaikant ar
timus ryšius su JAV veikiančio
mis Lietuvos tautinių mažumų 
organizacijomis. Joms pateiks 
informaciją, kuri deramoj švie
soj pristatys mažumų tikrą 
padėtį Lietuvoje. Seminarų, 
susitikimų su apsilankiusiais 
Lietuvos pareigūnais, mažumų 
organizuotais nuvykimais į 
Lietuvą, straipsniais spaudoje ir 
paruoštais „position papers" 
(pradžiai lietuvių - lenkų ir 
žydų - lietuvių klausimu) bus 
bandoma atremti Lietuvos vy
riausybės veiklą juodinančius 
kaltinimus. 

SOVIETINIŲ VĖLIAVŲ 
PAREIKALAVIMAS 

Tarptautinių vėliavų gamyk
la Dettra Flag. Oaks, Pennsyl-
vania, nespėja išpildyti staiga 
pašokusio pareikalavimo buvu
sios Sovietų Sąjungos vėliavų — 
raudona, su kūju ir pjautuvu ir 
žvaigžde. 

ILLINOIS VALSTIJOJE 
9.3% BEDARBIŲ 

Ekonominiai sunkumai pri
vertė kai kurias įmones užsi
daryti, siaurinti savo veikimą, 
tai bedarbių Illinois valstijoje 
susidarė rekordinis skaičius — 
9.3% — daugiau kaip kitose 
valstijose. 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 
50 

Pareiga - kokia ji paprasta, 
o jos užtenka mūsų gyvenimą 
pripildyti ir papuošti. 

Pf Ror/f<v»»/r 

Geriau matysi prie mažos 
žvakutės, kaip prie puošnių 
žvaigždynų. 

T. Carhle 

Netrukus ir vaikai sužino naujieną apie tėvo 
atvykimą. Birutė jiems praneša, nes vaikai tikrai 
neprivalo jausti tėvui jokių priekaištų. 

— Gal tėvelis yra vienas iš tų pabėgusių laivu 
vyrų? Ar atsimeni, mama, kad laikraščiai rašė apie tai? 

— Atsimenu, bet kadangi dar pavardžių neskelbė, 
tai ir negalėjau pamanyti, kad tai jūsų tėvas. 

— Aš atsimenu tėvelį! Jis visada buvo toks 
griežtas, bet man geras. Aš jį mylėjau. Manau, kad ir 
dabar aš jį mylėsiu. 

— Nepagirs jis tavęs, Aušrele, už istoriją su 
Henriu... Žinai ką? O gal geriau jam apie tai visiškai 
nesakyti ir net neminėti? Ką? 

— Aš labai nenorėčiau, kad jis sužinotų... 
— Na, tai ir tu, Arūnai, nieko tėveliui nepasakok 

apie Aušrą ir Henrį! Gerai? 
— Kam aš turiu pasakoti apie tai, kas praėjo? Tik 

man keista, kad aš dar nepažįstu savo tėvo... Mama, 
o kaip dabar bus su ponu Albertu?.. 

Birutė tokio klausimo laukė. Ji visada žinojo, kad 
nuo vaikų nieko negali paslėpti. Klausimas jos 
neužklupo. Ramiai ir nuosaikiai atsako į sūnaus 
klausimą. 

— Jis ir toliau pasiliks mūsų draugas. Judu gi ži
note, kad jis ne tik mane, bet ir jus abudu globojo. Tik 
dabar ir jis jau žino apie tėvelio atvykimą... 

Vaikai tyli, bet supranta, kad motina turės sunkų 
apsisprendimo uždavinį išspręsti. Vėliau Aušra atran
da ant stalelio padėtą laišką iš Europos. Rašo Algis 
Šatūnas iš karinės tarnybos Vokietijoje. Trumpame 
laiške sakosi pasiilgęs jos ir prašąs jos laiškų. 

„Jis geras berniukas... Visada mane globodavo, lyg 
koks tėvas... Man jis jau buvo bepradedąs patikti — toks 
santūrus ir protingas, nors truputį nerangus... Pasi
rodo, aš neišblėsau iš jo atminties! Gal tada... kai jis 
mane pirmą kartą pabučiavo... Bet tuoj pasitaikė 
Henry, tai Algį pamiršau... Jau jis buvo išvykęs ka
riuomenėn. Bet dabar gal dar nevėlu? Gal bent susi-
rašinėsiu su juo..." 

Aušra karštai stveriasi laiško rašymo. Kaip ir visa 
kita darydama. Parašo ir tuoj sudrasko. Ir iš naujo rašo. 
Pagaliau palieka parašyta, jog ji pasiilgusi ir laukia 
jo sugrįžtant. Pridėjusi smulkesnių žinių apie savo 
drauges ir jo draugus, laišką užbaigia — „tavo Aušra". 

„Tegul galvoja kaip nori... „Tavo' gali būti ir ,tavo 
draugė' ar ,tavo simpatija'... O jeigu jis atvažiavęs tuo 
remsis ir ims vėl su manim draugauti — aš nebūsiu 
priešinga..." 

Įdeda į voką ir užklijuoja. Nuo tos akimirkos apie 
laišką visai pamiršta. Tik iš ryto eidama į mokyklą 
įmeta į pašto dėžę. 

— Ne, ponia, jis išvažiavęs. 
— Išvažiavęs! Kur? 
— Persikėlė gyventi į Clevelandą. Atsisakė savo 

dalies iš biznio ir labai skubiai atsiskaitė. Nesakė 
kodėl... Bet aš ir neklausiau... Jau seniai mačiau, kad 
jis nenori su manim... Kažin kuo jam vis neįtikau!.. 

— Ar paliko jums savo adresą? 
— Ne, nepaliko... Dar nežinojo kur apsigyvens, 

kaip sakė... Ar norite, kad jums paskambinčiau, jeigu 
jis man parašys? 

— Gerai... Ačiū, Ponas Voriūnai... 
„Nelaimė niekad neateina vieniša... Tai teisinga 

patarlė! Suprantu —jis nori užmiršti. Kągi, aš jam tik 
kliudžiau... Seniai galėjo susirasti kitą. Dabar gi mato, 
kad jis nereikalingas mūsų namuose... Pavydus Stepas 
gal ligi skandalo dar prieitų... gal ir gerai Albertas 
pasielgė, išvažiuodamas... Nors man skaudu, kad 
nepranešė, neatsisveikino... Ak, gal dar parašys! Bet 
aš jį gerai suprantu — ir jam nelengva! Jis puikus 
žmogus. Dabar reikės kentėti vėl vienai ir nešti sunkų 
moterystės kryžių... Taip, šitas posakis dabar toks man 
aiškus! Bet bandysiu dar ir aš sulopyti iširusį audimą... 
Gal koks krislelis tyro jausmo ir iškils, uždengs audimo 
plyšius ir laiko bedugnes. Jei jis, kaip rašė, mane te
bemyli, tai savo didžia meile gal atšildys jau į ledą vir-

Taip namuose visi trys ko nors ima ilgėtis: Arūnas tusius mano jausmus? Tuo netikiu, nes meilė tik abi-
tėvo, Aušra Algio, o Birutė vis dažniau pasiilgsta Alber- pušiai sušildoma tegali vėl bujoti ir iš rusenančios 
to. O jis nebeskambina, nebeužeina ir net visiškai ugnelės suliepsnoti vėl į didžią ir nemarią ugnį!", 
nebesiskelbia kur esąs ir ką darąs. Birutė niekad Dienos pavirsta į laukimo amžinybę. įtempimas 
nemėgdavo skambinti į „Liūną", todėl kantriai laukia jaučiamas visoje šeimoje. Jau ir laikraščiai skelbia 

jo įprastinio skambučio, parėjusi iš darbo. Tačiau abiejų lietuvių perbėgėlių pavardes. Draugai ir pažįs-
praeina jau trys savaitgaliai, o Martulis nepasigarsina, tami vis skambina sveikindami su vyro grįžimu. Kiti 
lyg ištirpęs saulėje rūkas. Nebeišlaikiusi pasuka ir į namus atsilanko paspausti Birutei ranką. 
„Liūno" telefono numerį. Voriūno balsui atsiliepus ( B u s a a u g i a u ) 
klausia, ar gali kalbėti su Albertu. 
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A.A. KAZIMIERĄ 
PALČIAUSKĄ AMŽINYBĖN 

PALYDĖJUS 

Pelesos bažnyčia, kuri vienintelė aptarnauja lietuviškai. 

PELESOS PARAPIJA 
ATGIMSTA 

Pelesos parapijai, kaip ir kitų 
Varenavo rajono lietuviškų so
džių žmonėms, praeiti metai bu
vo skausmo, nerimo ir džiaugs
mo metai. Mes kartu su visa 
Lietuva lemtingomis sausio ir 
rugpjūčio dienomis budėjome 
prie parlamento, televizijos 
bokšto, gedėjome prie žuvusių 
už Lietuvos laisvę karstų. Mūsų 
atstatytoje prieš trejus metus ir 
atšventintoje bažnyčioje kiek
vieną sekmadienį ir kiekvieną 
dieną meldėmės už mūsų tautos 
laisvę ir nepriklausomybę. 

Iš tiesų kokia skaudi ir tragiš
ka šio Dzūkijos kampelio istori
ja. 1920 metų vasarą tik vieną 
savaitę Pelesoje ir Rodūnėje, 
Varenave ir Lydoje šeimininka
vo Lietuvos kariuomenė. Tuo
met ir šio krašto nepriklauso
mybės kovų savanoriai pastojo 
kelią Pilsudskio legionams į Vil
nių. 

Dabar mūsų parapijiečių di
džiausias džiaugsmas ir atgimi
mo viltis — bažnyčia. Čia beveik 
po 40 metų parapijiečiai vėl mel
džiasi gimtąja kalba. Sekmadie
niais atvažiuoja išklausyti šv. 
Mišių ir iš gretimų parapijų lie
tuviai. 

Mano šiuo metu svarbiausias 
uždavinys auklėti vaikus ir jau
nimą , skiepyti jiems meilę Die
vui ir Tėvynei. Tik gaila, kad 
šiame rajone dar nėra lietuviš
kų mokyklų, bibliotekų — skai
tyklų, vaikų darželių ir kitų 
kultūros bei švietimo įstaigų. 
Tačiau ir šiomis sąlygomis kai 
kas padaryta. Pelesos devynme
tėje šiemet mokinukams tikėji
mo tiesas aiškina lietuviškai. 
Pavyko suburti jaunimo chorą, 
kuriame pats dainuoju ir vado
vauju. Šiuo metu labai reikalin
gas vargonininkas ir chorvedys. 
Reikalingas ir lietuvių kalbos 
mokytojas, o rudenį jų reikės ir 
daugiau būsimiesiems parapijos 
krikščioniškosios kultūros na
mams. Tikiu, kad greitu laiku 
atsiras šviesuolių savanorių 
apaštalauti šiame labai nu
skriaustame ir labai gerame 
krašte. Iki Pelesos iš Vilniaus 
tik apie 100 kilometrų, arčiau 
negu iki Kauno. Atvažiavau iš 
Prienų rajono Užuguosčio para
pijos prieš nepilnus dvejus 
metus ir nenusivyliau. 

Labai džiaugiuosi, kad dabar 
Pelesos vardas yra plačiai žino
mas Lietuvoje. Mumis rūpinasi. 

domisi, padėjo atstatyti bažny
čią, sutvarkyti aplinką vilnie
čiai, kauniečiai, klaipėdiečiai, 
varėniškiai, uteniškiai, ukmer
giškiai ir šalčininkiečiai. 

Su didele pagarba ir dėkingu
mu minime buvusio Vilniaus 
šiltnamių kombinato, dabar 
„Vilintos" dabartinio generali
nio direktoriaus G. Morkūno pa
stangas. Jis pirmasis su savo 
bendradarbiais, dar 1988 metais 
grąžinus mums bažnyčią, ištiesė 
pagalbos ranką. Šios įmonės 
darbininkai negailėjo mums nei 
lėšų, nei pinigų, nei darbo. 

Pelesiškiai labai džiaugiasi, 
kad Lietuvos visuomenės pagal
ba jau pradėti statyti Krikščio
niškos kultūros parapijos na
mai. Naujųjų metų išvakarėse 
Varėnos V. Kuklio vadovaujami 
statybininkai paklojo pamatus, 
netrukus pradės kilti sienos. O 
nuo 1992 metų rudens vaikučiai 
galės čia mokytis rašto, o vyres
nieji ūkininkauti ir amatų įsi
gyti. Tuo tikimės sustabdyti jau
nimo nutautinimą ir nutekė
jimą į mums svetimus miestus. 

Vasarą iškils ir trys vienbu
čiai gyvenamieji namai mokyto
jams. Pagražės ir pagyvės pati 
bažnyčia. Marijampolės krikš
čioniškosios kultūros centro 
meistrai jau baigia projektuoti 
vargonus, netrukus prasidės jų 
gamyba. 

Su Dievo palaima ir geriau
siais linkėjimais Pelesos para
pijos tikinčiųjų vardu — 
Kun. Kastytis Krikščiukaitis 

Peržengęs 84 metų slenkstį, 
daug patyręs dvasinio teroro ne 
tik iš OSI pareigūnų, bet ir 
tendencingų viešųjų komuni
kacinių priemonių, apie 10 
metų OSI įstaigos tąsytas po 
teismus, netekęs kalbos, 
regėjimo bei reagavimo į 
aplinką, apopleksijų (stroke), 
paralyžiaus ir diabeto iškan
kintas, 1992 m. sausio 7 d. 
slaugymo namuose a.a. Kazi
mieras Palčiauskas užbaigė šią 
žemiškąją kelione. Velionio 
nueitas kelias nuo gimtosios 
Žagarės iki amžinai žaliuojan
čios Floridos buvo pilnas ver
tingų darbų ir skaudžiausių iš
gyvenimų. 

K. Palčiauskas gimė 1907 m. 
rugsėjo 11d. Žagarėje, Šiaulių 
ap., ekonomistas, skautų veikė
jas. Kurį laiką mokytojauda
mas, studijavo Vytauto Didžio
jo universitete teisių fak. 
ekonominiame skyriuje ir 1936 
m. jį baigė, gaudamas diplo
muoto ekonomisto vardą. Pa
kviestas kooperacijos katedros 
jaun. asistentų, dvejus metus 
dirbo statistikos ir kooperacijos 
seminaruose. Keletą metų dir
bo Paramoje. 1941-42 m. ėjo 
Kauno miesto burmistro parei
gas. 1945 m., gyvendamas 
Augsburge, buvo tenykštės 
stovyklos komiteto pirminin
kas. 

K. Palčiauskas yra daug nusi
pelnęs skautų veikloje, ėjęs 
įvairias vadovaujančias 
pareigas, organizavęs stovyklas, 
paruošęs eilę skautų programų, 
daug rašęs skautiškoje spaudo
je, kurį laiką redagavo Skautų 
Vadą, rašė Skautų Aide, Mūsų 
Vytyje ir kt. Vokiečiams oku
pavus Lietuvą, jis su kitais 
atgaivino skautų sąjungos pir-
miją, su kuria veikė pogrindy
je, būdamas jos sekretorius bei 
iždininkas. Apdovanotas visais 
skautų garbės ženklais, jų tarpe 
ir aukščiausiu skautų garbės 
ženklu — Geležinio vilko. 

1972 m. Kazimieras su žmona 
Valerija persikėlė į Floridą ir 
apsigyveno St. Petersburg 
Beach. Čia abu įsijungė į 
Lietuvių klubą bei LB apylinkę 
ir aktyviai reiškėsi vietos lie
tuvių darbuose. Kazimieras daž
nai buvo kviečiamas klubo ir 
LB vadovybių į įvairias atsa
kingas komisijas, kuriose noriai 
darbuodavosi ir buvo vertina
mas. 

1981 m. K. Palčiauskui 
Amerikos federaliniame teisme 
OSI iškėlė bylą atimti iš jo JAV 
pilietybę. OSI pareigūnai, ig
noruodami istorinį faktą — 
spontanišką 1941 m. sukilimą 
Lietuvoje bei sukilėlių pasta
tytą laikinąją Lietuvos 
vyriausybę, kurios jis buvo 
paskirtas Kauno miesto bur
mistru, kaltino jį, kaip nacių 
paskirtą ir kolaboravusį su na
ciais. 1982 m. teismas vyko 
Tampoje, o sprendimas, kuriuo 
buvo atimta K. Palčiauskui 

JAV piliety b*, paskelbtas 1983 
m. Dėl šio teismo sprendimo 
buvo paduota apeliacija, kuri 
apeliacinio te >mo buvo atmesta 
ir patvirtintas teismo spren
dimas. Tada OSI iškėlė deporta
cijos bylą, kur: buv sprendžiama 
Orlando. 

Ten nusprv-t.a deportuoti K. 
Palčiauską } Sovietų sąjungą. 
Po kelių žemesnių institucijų 
sprendimų advokatai apeliavo į 
apeliacinį tei-mą Atlantoje. Po 
šio sprendinio 1991.IX.3 ad
vokatas Guiliermo A. Ruiz, 
prisiųsdama? V. Palčiauskienei 
teismo sprendimą, rašė (su
trumpintas laisvas vertimas): Iš 
surašyto sprendimo jūs maty
site, kad api ;acinis teismas 
panaikino ankstesnį imigraci
nio teismo sprendimą, kas 
reiškia, kad šis sprendimas 
pagaliau duoda Palčiauskui 
galimybę gintis teisme. Iš val
džios bus reikalaujama įrodyti, 
kad jis buvo nacių kolaborantas, 
o Palčiauskas turės teisę liudyti 
ir pateikti savo įrodymus, kad 
jis su naciais nekolaboravo. Šis 
apeliacinio teismo sprendimas 
atėjo pavėluotai ir naujas 
teismas jau negalėjo įvykti, nes 
Palčiauskas gulėjo slaugymo 
namuose tokioje sveikatos 
būklėje ir vargu ar j au 
besuprato žmonos jam praneštą 
naujieną apie deportacijos 
sustabdymą. Taip tad dėl 
neteisingų apkaltinimų per 10 
metų išvargintas, moraliai ir 
materialiai sužlugdytas, jis ir 
užbaigė savo kančias. 

Velionis buvo pašarvotas 
Beach Memorial Chapel. Sausio 
9 d. vakare atsisveikinimui 
susirinko tiek imonių, kad buvo 
perpildytos koplyčios patalpos ir 
koridoriai. Rožančių ir kitas 
maldas su susir inkusiais 
sukalbėjo misijos vadovas kun. 
Steponas Ropolas.OFM. 

Atsisveikinimui vadovavo 
Lietuvių klubo pirm. Antanas 
Gudonis. Jis pateikė K. Pal-
čiausko biografiją ir atsis
veikino Lietuvių klubo ir savo 
vardu Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės vardu žodį tarė apyl. 
pirmininkas Kostas Aras, 
Lietuvos laikinosios vyriausy
bės gyvųjų narių vardu, dr. A. 
Damušio paprašytas telefonu, 
atsisveikino Jurgis Mikaila. Iš 
skautų veiklos artimas Kazi
miero draugas Antanas Dund-
zila savo jautrų atsisveikinimo 
žodį užbaigė tardamas, kad Pal
čiauskas jam buvo erudicijos 
pavyzdys. Šv. Kazimiero misijos 

komiteto vardu kalbėjo Pranas ' 
Petraitis, prisimindamas miru
sįjį iš Lietuvos skautų sto
vyklos. Lietuvių Fondo ir LB 
apygardos vardu atsisveikino 
Janina Gerdvilienė. Skautų 
vardu, išsamiau apibūdinęs 
Kazimiero nuopelnus skautijai, 
atsisveikino Albinas Karnius, 
vienkart jis perskaitė ir at
siųstus atsisveikinimus iš Vy
dūno Jaunimo fondo ir Akade
minio skautų sąjūdžio. Iš 
Clevelando skautininkių jautrų 
atsisveikinimo eilėraštį per
skaitė Angelė Karnienė.Anta
nas Tauginas atsisveikino, kaip 
buvęs 1941 m. Šaulių Prekybos 
institute dėstytojo Palčiausko 
studentas. 

Kalbėjusieji vertingai apibū
dino a.a. Kazimiero Palčiausko 
atliktus Lietuvai visuomeninius 
darbus, išryškindami jo veiklą 
organizacijose, kurioms kalbė
tojai atstovavo. 

Sausio 10 d. kun. St. Ropolas, 
kun. dr. M. Čyvas, kun. J. 
Gasiūnas ir kun. M. Kirkilas 
atlaikė koncelebracines Mišias 
už mirusįjį. Kun. St. Ropolas 
pasakė atitinkamą pamokslą ir 
atliko laidotuvių apeigas. Var
gonavo A. Mateika, su vyrų 
dainos vienetu solo giedojo A. 
Kusinskis. Pamaldose dalyvavo 
ir į kapines palydėjo gausus lie
tuvių būrys. Kapinių koplyčioje 
kun. St. Ropolas sukalbėjo pa
laidojimo maldas. Visi dalyviai 
sugiedojo Marija, Marija ir 
Lietuvos himną. Mirusiojo pa
laikai palaidoti Memoriai Park 
kapinių mauzoliejuje. 

A.a. Kazimieras Palčiauskas 
buvo pareigingas, aukštos kul
tūros, neužgaulus, tolerantiš
kas, siekė visų lietuvių vienybės 
ir bodėjosi įvairių intrigų. 
Lietuvių tauta netenka taip jai 
reikalingo ir ištikimai dirbusio 
savo nario. Jo liūdi žmona, 
sūnūs ir seserys su šėmomis, 
draugai ir organizacijos, kuriose 
Lietuvos gerovei jis nuoširdžiai 
dirbo. Žmona Valerija per tą 
dešimtmetį dėl neužtarnautų 
apkaltinimų kentėjo solidariai 
su Kazimieru, patyrė įžeidžian
čius anoniminius telefoninius 
skambinimus, o visiškai 
pašlijus jo sveikatai ir atsidūrus 
ligoninėje bei slaugymo namuo
se, kasdieną jį lankydama, per
vargo ir savo sveikatą nualino. 
Dabartiniame liūdesyje linkėti
na jai stiprybės, ištvermės ir 
dvasinės paguodos. 

Iš kapinių visi dalyviai buvo 
pakviesti į Lietuvių klubą 
gedulo pietums. Pietų metu 
sūnus Vytautas nuoširdžiai 
padėkojo kunigams bei gau
siems dalyviams už atsilan
kymą į šermenis, bažnyčion ir 
palydėjimą į kapines. 

K. Gmž. 

CLASSIFIED GUIDE 

VII LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ 

DĖKOJAME RENGĖJAMS! 

Spalio mėn. 16 d. „Drauge" buvo praleistas 

Religinio koncerto ir vaišių komitetas: 

Religinis r ncerUs ir vaišės 

kun. A. fuchenski — klebonas 

S. Dauliene — pirmininkė 
I. Aleksoms 
M. Andnionaitė 
R Dariene 
K. Daulys 
V Daulys 
V. Dijokas 
J. Drūtyte 
T. Drūtyte 
P. Grigaliūnas 
D. Ilginyje 
I. Jasulaityte 
R Juškiene 
D. Juška 

6. Kalvaitis 
Z. Krasauskas 
R. Likanderytė 
E. K. Majauskai 
M. Mikutaitis 
J. Mikutairienė 
V. Mikutaitytė 
R. Miliauskaitė 
S. Naujokas 
P. Peleckas 
V. Račiūnas 
T. šoliūnienė 
L 
V 
A 
V 
A 
A 

šoliūnas 
L'tara 
Vadeišienė 
Vizgirdaitė 
Zailskas 
G. Zaremba 

Ingrida Bubliene IB Communication firmos prezidentė, kalbasi su Parodų 
Rūmų direktorium Aloyzu Tarvydu 

Atsipraštome už klaidą! 

1991 Matų JAV Ir Kanados 
LB Krašto Valdybos 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

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 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

i f fr^ 
t 

BELL-BACE REALTORS 
J . B A C E V I Č I U S 

6528 8. Kedite Ave., 
Chlcago, IL 80828 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

FOR RENT 

Išnuomojami butai įvairių kainų. 
First Rata Real Estate 

Aušra Padalino 
Te!. 312-767-2400 

m ĘŠLS 
Š I M A I T I S REALTY 

Viktorą* Šimaitis, Reattor 
Irena BMnstnibtana, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Ta\. 

5953 S. Kadzte Ava. 
Tai. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

DAVID FAINHAUZ^ . . 

|LITHUANIANS^ 
^PfTT<? OP'FT^Nic^O^TirV v S 

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

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

Knygos kaina 15dol. Su persiun
timu 17.50 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 1.20 dol. valstijos 
mokesčio. Užsakymus siųsti: 

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

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
3as mus 

F R A N K Z A P O U S 
3208V2 VVast 9 5 t h St re t 
Ta i . — (708 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

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

Tunu Chicngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži-' 
n ingai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Mūsų apsilankymas Jūsų namuos* 
Jums suteiks malonumą! Mes remon
tuojame vandentieki, kanalizaciją, dažome 
(ir dažome dekoratyviai), tvarkome aplinką, 
kambarius, perstatome baldus. Nuvesim 
pas daktarą, atvesime pietus. Skambinkite 
dieną ar naktį: 312-476-1923 

B A R T K U S C O N S T R U C T I O N 
Vonios, virtuvės, priestatai, 
raštinės, dažymas. Turiu leidi
mą ir apdraudą. 

Te i . 7 0 8 - 4 8 9 - 2 5 9 3 

„Americans for Lithuania's Freedom" išleis 
tą, Arvydo Reneckio dokumentinį filmą 

NIGHT OVER LITHUANIA 

galima užsisakyti pas Daivą Meillenę, 10948 So. 
Lombard Ave., Chlcago Rldge, IL 60415 
Su persiuntimu — $25.00 

Nuo mokesčių nurašomą čekį prašome adresuoti 

SOS Lithuanian American Community, INC. 

Filmas apima nepriklausomybės laikotarpį, komunizmo 
terorą ir dabartinius įvykius, siekiant nepriklausomybės 
atstatymo, demonstracijas, Kruvinąjį Sekmadienį ir t.t. Tinka 
nekalbantiems lietuviškai, nes turi garsinį anglišką vertimą 
(„voice-over"). 

Vardas ir pavardė 

Adresas 

Telefonas 

Filmų kiekis 

čekio suma 

($25.00 ui vieną) 

ADALBERTO STANEIKOS 
monografija, vertinga dovana įvairiom progom, ypač kalban
tiems, angliškai. Feliksas Andriūnas. artimai pažinojęs, rašo 
apie dailininko-diplomato gyvenimą, cituojami diplomatų, 
dailininkų, menininkų atsiliepimai. Kūrybą aptaria Paulius 
Jurkus. Monografijoje patalpinta spalvotos reprodukcijos ir 
j.b. paveikslai 

Monografija gaunama „ D R A U G E " 4 5 4 5 W. 6 3 r d St . , 
Chicago, IL 60629 ir pas leidėją F. Andriūną, 155 Green-
wood Ave. , VVyncote. Pa . 1 9 0 9 5 . Kaina 3 3 d o l . su 
persiuntimu. 



Laiškas 
IEŠKAU ATSAKYMO 

Atsiradau kryžkelėse gyve
nimo kelyje ir noriu prašyti 
Amerikos lietuvių pagalbos iš
spręsti man naujai atsiradusį 
klausimą. Truputį noriu pasi
pasakoti, kaip atsidūriau prie 
šitos kryžkelės ir tada statysiu 
klausimą, dėl kurio ieškau 
atsakymo. 

Esu pirmos generac i jos 
Amerikos lietuvis. Tėvai bėgo 
nuo komunizmo Lietuvoj per 
antrą pasaulinį karą. J i e atsi
rado Amerikoj, grįžo į mokyk
las, nemokėdami kalbos, sun
kiai dirbo, kurdami gyvenimą 
J ie stengėsi perduoti lietuvių 
kalbą, kultūrą, tėvynės ilgesį ir 
išlaisvinimo dvasią m a n ir 
kitiem vaikams. Girdėjom iš 
tėvų, giminių, l i tuanis t ikos 
mokyklų mokytojų... apie nepri
klausomos Lietuvos ir lietuvių 
gražumą ir gerumą. 

Dabar prieš keletą metų vis 
daugiau ir daugiau Lietuvos 
lietuvių pradėjo atvažiuoti į 
Ameriką. Ir štai ką m a t a u ar 
girdžiu: 

— pensininkas eina išsikeis
t i pensijos čekį ir nusipirkti 
maisto parduotuvėj, prisistatė 
du Lietuvos lietuviai ir pasisiūlo 
padėti panešti jo maisto pilnus 
maišus. Įneša į butą — suriša 
senuką, atima pensijos pinigus, 
apvagia, apiplėšia ir išlekia. 

— Amerikos lietuvė pasikvie
čia Lietuvos t ea t ro grupės 
asmenį pasisvečiuoti. Po pasi-
rodymojos bute jos pažįstamas 
Lietuvos lietuvis irgi a te ina ir 
nutar ia ją subadyti su peiliu, 
kad ją reikia vežti į ligoninę tie
siai į operacinę. 

— Mama palieka kūdikį su 
Lietuvos lietuve aukle, grįžta 
anksti po pietų iš darbo namo ir 
randa auklę taisančią sau alko
holinį gėrimą. 

— Lietuvos lietuvės moterys 
tyčia išsiskiria su savo vyrais 
Lietuvoj , kad a tvykus ios į 
A m e r i k ą s u s i r a s t ų sau 
amerikietį vyrą. 

— Lietuvos lietuvaitės sudarė 
prostitucijos grupelę Chicagoj 
(kurią neseniai suardė policija). 

Girdėjau ir apie ki tas vagys
tes, plėšimus, sukimus, mela
vimus... 

Aš esu užtenkamai girdėjęs ir 
p a t s p a t y r ę s , tad p r iė jau 
kryžkelės ir prisitatė m a n svar
bus filosofinis klausimas, jog 
tautą sudaro žmonės. Ar šitie 
Lietuvos lietuviai tie patys, apie 
kuriuos mano tėveliai pasakojo, 
ar čia t a pati t au ta , kurios mes 
ilgėjomės ir dejom pastangas ją 
išlaikyti? 

Aš savo vaikam galiu pasa
koti t ik ką aš pats žinau ar 
matau — o ką aš galiu jiems 
papasakoti apie „mano tautą" 
Lietuvą? Tai čia ir s t a tau savo 
viešą klausimą, dėl k ū n o tikrai 
ieškau atsakymo — ar man ver
ta mokyti savo vaikus ko nors 
apie Lietuvą, jos žmones ir kul
tūrą, kai nebeturiu ką gero pa
sakoti? Ar verta man, Amerikos 
lietuviui, dėti pastangas išlaiky
ti lietuvybę ir tautiškumą, kai 
patys Lietuvos lietuviai nededa 
pastangų? 

Nenoriu užgauti lietuvius nei 
iš vieno, nei kito krašto, tačiau 
t ikrai ieškau atsiliepimų ir 
atsakymo. 

Atsisveikinu 
A m e r i k o s l ie tuvis 

A R K I V Y S K U P I J O S 
FINANSAI 

Chicagos arkivyskupija savo 
finansus subalansavo, bet aukos 
arkivyskupijai vis dėlto mažėja. 

D A U G Ė J O AIDS LIGONIU 

Chicagoje 10% padaugėjo su
sirgimai AIDS liga. Miestas nu
sprendė padidinti 2,5 mil. dol. 
lėšas kovai su ja, ypač plečiant 
atitinkamą auklėjimą. 

A.tA. 
ELIZABETH B. BRADCHULIS 

LACYTAJTĖ 

Gyveno Wilmette, IL, vėliau Marąuette Park apylinkėje, 
Buntinų šeimos globoje. 

Mirė 1992 m. sausio 18 d., 11:50 vai. vakaro, sulaukusi 
98 m. amžiaus. 

Gimė Klaipėdos apskrityje, Pilėnuose. Amerikoje išgyveno 
65 m. 

Velionė buvo žmona a.a. adv. Francis Bradchulio, 
Tautinių Lietuvių kapinių steigėjo. 

Pasiliko liūdesyje: brolio Martyno Lacyčio duktė Waltraut 
Baumann, sūnėnas Alfred Lacytis su šeima Vokietijoje. 

Giminaičiai: Aldona Buntinaitė, Gilina Eleksis su vyru Henry 
ir šeima, Ramūnas ir Lilija su šeima, Martynas ir Rūta su 
šeima ir Gervydas Buntinai. 

Kūnas pašarvotas antradienį, sausio 21d. nuo 2 iki 5 v.v. 
S. C. Lack & Sūnūs (Becvar) koplyčioje, 6541 S. Kedzie Ave. 
Tą patį vakarą budėtuvės 7 v. v. Ev. Liuteronų Tėviškės 
parapijos bažnyčioje, 6551 S. Troy Ave. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 22 d. 10 vai. ryto iš 
Tėviškės parapijos bažnyčios. 

Po pamaldų bus nulydėta į Tautines Lietuvių kapines. 
Religines apeigas atliks vysk. Hansas Dumpys. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukterėčia, sūnėnas ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-974-4410. 

A.tA. 
VYTAUTAS ŽILINSKAS 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. sausio 18 d., 7:30 vai. vakaro, sulaukęs 83 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje: sesuo Uršulė Ži

linskaitė, sūnėnai Henrikas ir Juozas Brazaičiai su šeimomis, 
Chicagoje: dukterėčios Anastazija Usevičienė su vyru Vladu 
ir dukromis Jolanta Slusarski ir Danutė Miller su vyru Gene, 
Grazyna Abramczuk; sūnėnas Andrzej Abramczuk; Lenkijoje 
dukterėčia Bozena Smaga su šeima. 

Velionis buvo vyras a.a. Onos. 
Priklausė BALF'ui ir S.L.A. 
Kūnas pašarvotas pirmadienį, sausio 20 d. ir antradienį, 

sausio 21 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 
W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 22 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sesuo, dukterėčios ir sūnėnai. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. Tel. 
312-476-2345. 

A.tA. 
ELENAI RAZMIENEI 

mirus , jos broliui dr. PETRUI KISIELIUI bei jo šeimai 
r e i š k i a m e nuoširdžią užuojautą. 

Kazimiera ir sūnus Rymantas Kuželiai 

A.tA. 
JUOZUI KAPAČINSKUI 

m i r u s , liūdinčią žmoną MARIJA, mūsų draugijos 
n a r ę , ir plačią velionio g iminę nuoširdžiai užjaučia 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
KAZIMIERUI PALČIAUSKUI 
mirus, žmonai VALERIJAI, sūnums 
ir jų šeimoms ir visiems giminėms 
reiškiame gilią užuojautą ir drauge 
liūdime. 
Aleksandras ir Laima Flateriai 

A.tA. 
PRANAS JANČAUSKAS 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. sausio 18 d., 2 val.p.p., sulaukęs 84 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Mažeikių apskrityje, Sedos valsč., Ketūnų 

kaime. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Valerija, pusseserė 

Valerija Tumpienė Lietuvoje, broliai Domas ir Mečys su 
šeimomis; sesuo Kazė Sakalauskienė su šeima Lietuvoje ir 
kiti giminės. 

Priklausė Tauragės klubui ir Lietuvių Bendruomenei. 
Kūnas pašarvotas antradienį, sausio 21 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 22 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, pusseserė, sesuo, broliai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus 
Tel. 312-476-2345. 

DRAUGAS, antradienis, 1992 m. sausio mėn. 21 d. 

A.tA. 
JONUI STASIULIUI 

mirus , žmonai KONSTANCIJAI , s e se r i a i SOFIJAI 
RIPSKIENEI, brol iams JUOZUI i r A L B I N U I Lietu
voje bei jų šeimoms nuoširdžią užuo jau tą re i šk ia 

Elena Bersėnienė 
Irena, Juozas Morkūnai 
Barbara, Jonas Morkūnai 
Zuzana, Juozas Stravinskai 
Antanina, Alfonsas Leparskai 

A.tA. 
VALERIJAI VEITIENEI 

Lietuvoje mi rus , jo seserį, k lubo n a r ę STEFĄ 
ŠIDLAUSKIENĘ ir jos a r t imuos ius nuoširdžia i 
užjaučia 

Anglijos lietuvių klubas Chicagoje 

A.tA. 
KAZIMIERUI PALČIAUSKUI 

mirus, žmonai VALERIJAI , s ū n u m s RIMUI i r 
VIKTORUI su šeimomis bei g i m i n ė m s r e i šk i ame 
nuoširdžią užuojautą ir k a r t u l iūdime. 

A. ir S. Petokai 
V. Petrauskas 

Upland, C A 

Mūsų Mielam Priete l iui 

A.tA. 
ZIGMUI JAUNIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą r e i š k i a m e jo žmonai 
FELICIJAI ir dukra i LAIMAI su še ima . 

Elena ir Antanas Tauginai 

St. Petersburg, FL. 

AtA. 
kun. JOHN J. SKRODENIS 

Gyveno Boynton Beach, FL. 
Mirė 1992 m. sausio 16 d po ilgos ligos. 
Kun. Skrodeniui kunigystes šventimus suteikė kardinolas 

Samuel Stritch 1944 m. rugpjūčio 13 d.. Clarendon Hills. IL 

Kun. Skrodenis darbavosi Tėvų Marijonų vedamose pa
rapijose Connecticut, Massachusetts, VVisconsin ir Illinois taip 
pat ejo iždininko pareigas aukšt. mokykloje Thompson, CT. 
1952 m. spalio 6 d. kun. Jonas buvo perkeltas į Joliet IL ir 
darbavosi St. Marv's Nativity bei St. Anne Mission parapijose 
1957 m. kun. Jonas buvo perkeltas j Kankakee. IL, St. Te-
resa parapiją, kurios klebonu jis išbuvo iki pensijos 1983 m. 
Paskutinius kelerius metus kun. Skrodenis darbavosi St. Ed-
ward parapijoje, Palm Beach, FL 

Nuliūdime liko: pusseserė Louise Jurionas, gyv. Boynton 
Beach, FL. 

Velionis buvo pašarvotas pirmadienį, sausio 20 d. St Ed-
ward's bažnyčioje Po gedulingų šv. Mišių 11 vai. ryto, buvo 
palaidotas Resurrection kapinėse, Romeoville, IL. 

Nuliūdusi pusseserė. 

Laid. dir. Quattlebaum-Holleman-Burse, 1201 S. Olive 
Ave., West Palm Beach. FI. 33401, tel. 407-832-5171. 

A.tA. 
ANTANUI GRINIUI 

mirus , jo žmoną JADVYGĄ, g imines ir artimuosius 
užjaučiame i r kar tu liūdime. 

Lietuvių Žurnalistų Detroito skyrius 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4005-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1/741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9256 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

A.tA. 
VALERIJAI VEITIENEI 

Lietuvoje mirus , seseriai STEFAI Š I D L A U S K I E N E I 
su vyru J U S T I N U , dukroms LORETAI IR DŽIANEI 
su šeima, sesers dukrai GRAŽINAI ir k i t i ems 
giminėms Lietuvoje nuoširdžią užuojautą re i šk ia 

Vladas ir Irena Paliulioniai 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 7lst Street 
Chicago I M U L 6062-> 

H312Į-476-2345 

Hills Funeral Home 
102(11 South Roberte Road 
Pakw Hills. Illinois 60465 

708-4 30-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ^Hh Avenue 

Cicero, Illinois nOr̂ O 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų namai Chicagoje ir p r iemiesč iuose . 

V i sus la idotuvių n a m u s ga l i te pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M PETKUS 

> \ 



DRAUGAS, antradienis, 1992 m. sausio mėn. 21 d. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje pagal įsta
tymus bus įrengta Svč. Sak
ramento — tabernakulo koply
tėlė šoniniame Šv. Antano alto
riuje. Ji bus tinkamai išpuošta, 
uždaryta ir užrakinta, bet 
žmonės galės, net šv. Mišioms 
einant prie didžiojo altoriaus 
garbinti Jėzų Eucharistijoje. 

x Marija Rudienė , Balfo 
centro valdybos pirmininkė, su
grįžo iš Floridos ir dalyvaus 
Balfo Cicero skyriaus meti
niame susirinkime vasario 26 
d., sekmadienį. Susirinkimas 
bus Šv. Antano bažnyčios pa
rapijos salėje, Cicero 12 vai., 
tuojau po šv. Mišių lietuviams. 
Visi kviečiami susirinkime 
dalyvauti. 

x Vyresniųjų lietuvių cent
re Seklyčioje sausio 22 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. Stasys 
Žilevičius rodys vaizdajuostę 
„Su malda širdyje ir daina lupo 
se". Po to bus bendri pietūs. Visi 
kviečiami atvykti ir įdomiai 
praleisti popiete. 

x Panevėžio Car i tas talkos 
būrelis šaukia trumpą susi
rinkimą sekmadienį, sausio 26 
d., Seklyčios antrame aukšte 
nuo 12 iki 1 vai. p.p. sudaryti 
s iunt inį Telšių Ka ta l ikų 
mokyklos mokiniams ir aptar
ti kitus reikalus. Į susirinkimą 
a ts i lankant ie j i kviečiami 
atnešti sportinių batų 7-14 m. 
amžiaus berniukams ir mergai
tėms, berniukams baltų kojinių 
iki kelių, mergaitėms baltų 
,,tights" ar „pantyhose" ir vi
siems at i t inkamų apatinių 
baltinių. Galima atnešti ir auką 
siuntiniui. 

x „Laiškai lietuviams", sau
sio mėnesio numeris, išėjo iš 
spaudos. Įžancpnį straipsnį apie 
Naujuosius Metus duoda pats 
redaktorius kun. J. Vaišnys. 
Taip pat plačiai Lietuvos kanki
nius aprašo vysk. S. Tam-
kevičius. Sociologinį straipsnį 
apie komunizmo žlugimą rašo 
kun. P. Daugint i s ir kt. 
Žurnalas įdomus straipsniais ir 
žiniomis. 

x Dr. D. G. Bieliauskas, 
Cincinnati, Ohio, Sofija Galan
te, Oak Brook, 111., Irena J. 
Veleckis, Chicago, 111., už kalė
dines korteles ir kalendorių at
siuntė po 25 dol. aukų. Nuošir
dus ačiū. 

x Rimvydas ir Genė Rim
kai, Western Springs, 111., Elena 
Namickienė, Highland Park, 
Ind., A. Milašius, Lockport, 111., 
Sofija Narputavičius, Waterbu-
ry. Conn., Ignas Valatka, Dear-
born Hts., Mich.. už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 25 dol. aukų. Labai dėko
jame. 

x Dr. Vidas Nemickas, Ri-
verside, 111., Birutė Židonis, Ri-
verside, 111., Dalia Strasius, Ann 
Arbor, Mich., D. Polikaitis, 
Woodridge, 111., Jeronimas Plei-
nys. Hamilton, Ont., Kan j , 
Dalius Vasys, Chicago, 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. aukų. 
Nuoširdus ačiū. 

x TRANSPAK siunčia su 
NUOLAIDA siuntinius į Lietu
vą ir pristato į namus. Minimu
mas $20. Transpak , 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 
x Norėdami atšvęsti įvai

rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašom kreiptis į Baltijos res
toraną, 8100 Rober ts Rd., 
Justice, D. tel. 1-708-458-1400. 

(sk) 

x Linas Olšauskas, Cal 
dwell Ranker Real Estate, 5840 
W. 95 S t , Oak Lawn.IL. Perku 
ir parduodu namus Chicagoje ir 
plačioje apylinkėje. Tel 
708424-4000. 

(sk) 

x Jaun imo centro Moterų 
klubas ateinantį sekmadienį, 
sausio 26 d. kavinėje rengia 
blynų pusryčius. Jų pavalgyti 
galės po kiekvienerių šv. Mišių. 
Pusryčiai prasidės nuo 9 vai. ir 
tęsis iki 12 vai. 

x Irena ir Leonas Kriau-
čeliūnai (Leonas) dar kartą 
praneša, kad mūsų adresas yra: 
13400 Parker Rd, Lemont, IL 
60439. Paštas pranešė, jog 
laiškai siunčiami Lockport 
pašto adresu daugiau nebus 
persiunčiami ir bus grąžinami 
siuntėjui. 

x Nuolat p rašant parapie-
čiams Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos biuletenį Brighton 
Parke skelbiami pirmininkai ar 
pirmininkės tų draugijų, kurios 
labiausiai yra reikalingos. 
Lietuvių Katalikių moterų 
sąjungos — Grasilija Meilu-
vienė, Lietuvos Vyčių 36 kuopos 
— Sabina Henson, Šv. Teresės 
draugijos — Ann Marie Gudžiū-
nienė, Namų savininkų — 
Vitalis Utara ir Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės — 
Salomėja Daulienė. 

x „Vilties Balsas", leidžia 
mas anglų kalba su kai kuriais 
l ietuviškais skelbimais 
Baltimorės ir Washingtono 
l ietuviams laikrašt is . Šis 
numeris skirtas pereitų metų 
gruodžio ir šių metų sausio 
mėnesiams. Duoda daug me
džiagos apie Lietuvą ir lietu
vius. Redaguoja Katarina 
Coard. 

x Albinas ir Gabrielė Dzir-
vonai, Chicago, 111., St. Gri-
tėnas, Melrose Park, 111., Vytau
tas Rastonis, Marstons Mills, 
Mass., Vaclovas Dzigas, Omaha, 
Nebraska, Violetta Chaves, 
Marstons Mills, Mass., dail. Sta
sys Griežė, Dorchester, Mass.. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė po 20 dol. aukų. 
Labai dėkojame. 

x Kun. Vincent Radvina, 
Santa Rosa, Cal., dosnus „Drau
go" rėmėjas, garbės prenumera
torius, pratęsė prenumeratą, o 
dienraščio paramai paaukojo 
visą šimtinę su tokiu prierašu: 
„Geriausi linkėjimai visiems 
, Draugo" darbuotojams ir Tė
vams Marijonams. Paremti 
mūsų spaudą siunčiu 100 dol.". 
Labai dėkojame už linkėjimus ir 
auką. 

x Bronius Juška , Kenosha, 
Wisc . „Draugo" garbės skaity
tojas, buvęs bendradarbis, 
pratęsdamas prenumeratą, pri
dėjo 20 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių, dėkodamas 
už į pirmą puslapi dedamas 
žinias iš Lietuvos, nes daug 
skaitytojų serga tėvynė > ilgesiu 
ir labai pageidauja, kad jų būtų 
dedama žymiai daugiau. Dėko
jame už viską. 

x ATLANTA IMPORT EX-
PORT PRANEŠA, jog, pabai-
gus siųsti Kalėdinius siun
tinius, ir toliau priima skubius 
siuntinius į Lietuvą; kaip ir 
anksčiau, ne tokiems skubiems 
siuntiniams, taikomas daug pi
gesnis tarifas: 79 et. už svarą; 
jei siuntinys sveria virš 100 
svarų - 69 et. Sunkiems 
laikams Lietuvoje atėjus, pasi
teiraukite dėl maisto siuntiniu 
(skubus pristatymas). Skubus 
pinigų pervedimas giminėms 
Lietuvoje. ATLANTA IM
PORT EXPORT, 2719 W. 71 
S t , 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 Dr. C. Masaitis, Thomp
son, Conn., „Draugo" bendra
darbis, kultūrininkas, garbės 
prenumerator ius , pratęsė 
prenumeratą, pridėjo 80 dol. 
auką su laiškučiu: „Sveikinu 
visus .Draugo' darbuotojus ir 
nuoširdžiai dėkoju, už Jūsų dar
bu sukurtą tiltą su Tėvyne, su 
mūsų praeitim. Kasdien skai
tydamas „Draugą" jauties tar
tum aplankęs Lietuvą. Prie pre
numeratos mokesčio pridedu 
mažą auką šio puikaus dien
raščio išlaidom". Nuoširdus ačiū 
už mielus žodžius, linkėjimus ir 
auką. 

x Kun. Vincas Valkavičius, 
Nonvood, Mass., Vacius Priž-
gintas, Los Angeles, Cal., Vladė 
Erčius, Oak Lawn, 111., J. Asmi-
nas, Livonia, Mich., už. kalė
dines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Walter Valys, Roswell, 
N.M., „Draugo" garbės prenu
meratorius, nuoširdus rėmėjas, 
pratęsė prenumeratą, pridėjo 40 
dol. auką su laiškučiu: „... dėko
ju jums visiems, būtent: lei
dėjams, redakcijai, administra
cijai ir visiems bendradarbiams 
už turtingą ir informuojantį 
pereitų metų ,Draugą'. Linkiu 
jums visiems geriausios sveika
tos ir ištvermės vykdant taip 
pat ir šiais metais aukščiausios 
rūšies žurnalistinį darbą". La
bai dėkojame už linkėjimus ir 
realią paramą. 

x Dr. Pet ras Kisielius, Ci
cero, 111., Lietuvių Katalikų 
spaudos draugijos pirmininkas, 
Eugenijus Kleinas, Wollaston, 
Mass., D. Polikaitis, Westlake 
Village, Cal., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
25 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x Dr. B. Žilinskas iš Poplar 
Bluh, Mo., Irena Kerelis, Palos 
Park, 111., A. ir G. Reškevičiai, 
Omaha, Nebraska, už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 25 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Adv. Saulius ir Roma 
Kupriai , Riverside, 111., visuo
menininkai , Mary Rama
nauskas, Lowell, Mass., P. 
Mačiulis, Chicago, 111., Alek
sandra Žukas, Woodhaven, 
N.Y., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 20 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Regina Narušienė, Naru
šis & Narušis, Attorneys at 
Law, Cary, 111., Aldona Ceplė-
nas, Madison, Wisc„ Jonas A. 
Stikliorius, Wallingford, Pa., 
Vytas Vilčiauskas, Roswell, 
N.M., Regina Griškelienė, Chi-
-ago, 111., už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė po 25 dol. 
aukų. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. A. Garūnas iš Willow-
brook, 111.. dr. Gedas Grinis, St. 
Petersburg, Fla., VI. ir J. Pet
rauskai, North Chicago, 111., 
John Jockus, Hillsborough, 
N.C., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 25 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Vasar io 16-tosios minėji
mas įvyks sekmadienį, vasario 
16 d. po 11 vai. Mišių Pasaulio 
Lietuvių centre. Ruošia LB 
Lemonto apylinkė. Prelegentas 
bus paskelbtas vėliau. 

(sk) 
x Šių metų Montessori mo

k y k l ė l i ų m a d ų pa roda , 
„Skambėk, Pavasarėli" įvyks 
vasar io mėn. 23 d., sekma 
dienį, 12 vai. p.p., Lsxington 
House salėje. Paroda yra pa
grindinė lėšų telkimo priemonė, 
kuri padeda išlaikyti mokyk
lėlės. 

(sk) 
x Polikait is Accounting & 

Tax Service pildo pajamų ir ki
tų įvairių mokesčių formas. 
Reikalui esant atvyksta į 
namus. Kreiptis: Raymond C. 
Polikaitis, accountant, tel. 
708-371-2184. 

(sk) 
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Būrys t r.ergingų vyrų, pakrovusių LB Švietimo ir Socialinių reikalų tarybų siunčiamą konteinerį 
sausio 4 d. Lietuvių centre Lemonte. 

Nuotr. V. Kučo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
POSĖDŽIAVO L.F. 

FINANSV KOMISIJA 

Lietuvių Fondo taryba sėk
mingesnei veiklai plėsti yra 
pasiskirsčiusi i komisijas, į 
kurias įeina tik LF tarybos na
riai. Šiuo metu taryboje veikia 
šios komisijos: finansų, pelno 
skirstymo (kartu su LB atsto
vais), palikimų, įstatų ir 
informacijos. 

Viena iš svarbiausių komisijų 
yra finansų komisija, į kurią 
įeina 8 tarybos nariai, pirminin
kaujami Stasio Baro. Be to, po
sėdžiuose ex officio dalyvauja 
tarybos ir valdybos pirmininkai. 
Posėdžio protokolus rašo 
valdybos sekretorė. 

LF finansų komisijos posėdis 
įvyko 1992 m. sausio 8 d. LF 
būstinėje. Be komisijos narių 
šiame posėdyje dalyvavo ir 
pranešimą padarė investavimo 
agentūros vadovas R. M. Gray-
bill ir LF buhalteris Juozas 
Paškus. Kaip žinome, dalinį 
kapitalą tvarkyti LF taryba yra 
pasitelkus investavimo agentū
rą R. M. Graybill, Inc. LF taryba 
yra pasilikusi tik pinigų inves
tavimui į terminuotus in-
dėlius-certifikatus ir pastovias 
vertybes. 

Investatorius R. W. Graybill 
padarė pranešimą apie šių 
dienų niūrią ekonominę padėtį, 
krintančias palūkanas, taupy
mo bendrovių krizę, bedarbių 
didėjimą, neaiškią ateitį. 
Agentūros tvarkomas LF kapi
talas yra investuotas valdžios 
obligacijose - 17%, neterm. 
indėliuose (Demand Notės) — 
30%, bendrovių paskolų lakš
tuose (Corporate Bonds) — 17% 
ir akcijose — 36%. Šiuo metu 
ypatingai geras investavimas į 
akcijas, kuriu vertė yra pakilusi 
ir dar kyla. 

Po agentūros pranešimo fi
nansų komisija tęsė posėdį ir 
svarstė savo reikalus. Platų 
pranešimą padarė pirm. Stasys 
Baras. LF ap> skaitiniai metai 
yra pasibaigę, nors dar neturi
me visų duomenų, bet jau 
galime suvokti, kad užplanuotos 
pajamos dėl palūkanų su
mažėjimo nepasieks numatytos 
sumos ir pelnas bus mažesnis. 
Buhalteris Juozas Paškus patei
kė 1992 metams pajamų — išlai
dų sąmatos projektą, kurį pako
regavus bus pasiūlyta tarybai 
priimti. Dėmesys ir didesnė 
viltis skiriama akcijoms, kurios 
šiuo metu yra pasiekusios 
niekad neturėtą viršūnę, nors 
pastebimos ir nervingumo 
žymės. Akcijų vertė nėra 
pastovi ir daugiau ar mažiau 
kainos svyruoja. 

Finansų komisijos posėdis 
praėjo susirūpinimu, nors LF 
pagr. kapitalas artėja prie 
6,000,000 dol. (įskaitant ir 
Lietuvos švietimo ir kultūros in
stitucijoms dovanotą milijoną 
dol.), bet pajamos mažėja. 

Didelis palūkanų už indėlius 

sumažėjimas daugeliui žmonių 
ir fondų sudaro nenumatytų 
nuostolių. Pajamų sumažėjimas 
reiškia mažesnį pelną ir pelno 
skirstymo komisija gali laukti 
mažesnės sumos švietimo, 
kultūros ir jaunimo paramai, o 
prašymų paramai gauti nenusi
mato, kad mažėtų. Parama 
daugiau reikalinga išeivijos 
veiklai remti, kaip perduoti 
Lietuvai, neturint galimybės, 
kaip ir kam dovanos bus 
naudojamos. 

LF taryba vykdo narių nutari
mus, bet prisilaiko LF įstatų ir 
valdžios nuostatų. 

A. Juodvalkis 

giasi, galėdama garbingai 
užbaigti visų Kronikos tomų 
lietuvių kalba išleidimą. Pati 
Kronika yra unikalus mūsų po
grindžio darbuotojų pastangų 
vaisius, pareikalavęs nemaža 
aukų, net gyvybės, kaip kun. J. 
Zdebskio, kun. Laurinavičiaus 
ir daugelio kitų, kalėjusių ilgus 
metus darbo stovyklose Sibire 
už prisidėjimą prie Kronikų 
leidimo, kaip ilgametis jos 
redaktorius vysk. S. Tam-
kevičius, ses. Nijolė Sadūnaitė 
ir kt. Galima drąsiai tvirtinti, 
kad Kronika buvo vienas iš 
svarbiausių veiksnių, kuris 
padėjo griauti tą vadinamąją 

Mandeikių — didelių LF aukotojų šeima. Iš kairės: sunūs Robertas, Marija 
ir Feliksas Mandeikiai. 

PASKUTINIS KRONIKŲ 
TOMAS 

Apie vasario mėnesį bus 
baigtas spausdinti dešimtasis ir 
paskutinis .,LKB Kronikos-' 
tomas. Liet. Kronikos s-gos 
valdyba džiaugiasi, galėdama 
apie tai paskelbti lietuviškai vi
suomenei. Išleidimas užtruko 
kiek ilgiau dėl lėšų stokos. Bet 
kai atsirado mecenatas leidėjas 
kun. A. Vaišvilas Vokietijoje, 
tai darbas greit pajudėjo į prie
kį. 

Šis tomas apima 76-81 Kro
nikos numerius. Be to, yra kar
dinolo Vincento Sladkevičiaus 
laiškas, vysk. Sigito Tamkevi-
čiaus specialus straipsnis, 
liečiantis Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimą, apžvalginis 
straipsnis ir leidėjų žodis. Liet. 
Kronikos s-gos valdyba džiau-

,.blogio imperiją". Per 17 metų 
jos numeriai reguliariai pasiro
dydavo, o svarbiausia jie visi 
pasiekdavo vakarus ir čia buvo 
platinami, verčiant į anglų, 
ispanų ir vokiečių kalbas. 

Liet. Kronikos s-ga daug pasi
tarnavo Kronikų leidimui, su
rinkusi jas visas į 10 reprezen
tacinių tomų, kurių vienas siekė 
700 psl. apimties. Daug pastan
gų ir lėšų pareikalavęs darbas 
parūpino lietuviškajai 
visuomenei 10 lietuvių kalba 
išleistų tomų ir 2 tomus vertimų 
į anglų kalbą ir 3 tomus į ispanų 
kalbą. Tenka pasidžiaugti, kad 
lietuvių išeivija parėmė savo 
aukomis jų leidimą, o sa
vanoriai darbininkai paaukojo 
daugybę valandų per tą 17 metų 
Kronikų leidimo laikotarpi. La
biausiai liks dėkinga visa jau 
laisvos Lietuvos visuomenė 

Egle Novak, Rasa Aleksiūnienė, Ramune Brand ir Ina Luneckiene aptaria 
Montessori mokyklų madų parodos ..Skambėk. Pavasarėli" reikalus. 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Gintė Damušytė, 12 metų 
išdirbusi Lietuvių Katalikų reli
ginėj šalpoj ir vadovavusi Lietu
vių informacijos centrui, sausio 
10 d. pasitraukė iš reikalų 
vedėjos pavaduotojos pareigų. 
Nuo sausio 13 d. ji perėjo dirbti 
į Lietuvos misiją Jungtinėse 
Tautose. 1979 m. atėjus į reli
ginę šalpą, G. Damušytė išvys
tė plačią sąžinės kalinių globos 
kampaniją, vertė pogrindžio 
spaudos ištraukas kitataučiams 
iš skleidė LKB Kronikos infor
macijas. Tamsiais okupacijos 
laikais ji padėjo organizuoti ma
terialinę pagalbą persekio
jamiems Lietuvoj ir paramą 
Lietu vos katalikų Bažnyčiai. 
Jos vedamas Lietuvių informa
cijos centras įgijo tarptautinį 
pripažinimą kaip patikimas 
žinių šaknis. Naujose pareigose 
Lietuvos misijoj G. Damušytė 
rūpinasi informaciniais ir 
socialiniais-humanitariniais 
klausimais bei techninės pa
galbos vystymosi programomis. 

— Rasa Razgaitienė sausio 
17 d. pasitraukė iš Specialių 
projektų Vedėjos pareigų LKR 
šalpoje. Per praėjusius metus R. 
Razgaitienė sėkmingai vado
vavo „Gyvybė Lietuvai" ir 
„Knygos Lietuvai" pro
gramoms, per kurias buvo pa
siųsta 23 konteineriai huma
nitarinės pagalbos Lietuvai ir 
milijoninės vertės vaistų, 
skiepų ir medicininių reikmenų. 

KANADOJE 
— Lietuvių Bendruomenės 

apylinkės pirmininkas Paulius 
Kuras Londone, Ont., buvo pa
keltas vienu iš savo bendrovės 
trijų viceprezidentų. Lietuviai 
ta proga savo pirmininką pa
sveikino ir pagerbė. 

— VV'innipege. Man., Lietu
vių Bendruomenės apylinkė 
išsirinko naują valdybą, kuri 
jau pasiskirstė pareigomis. 
Naują valdybą sudaro pirm. J. 
Grabys, vicepirm. E. Bugai-
liškis, sekr. V. Daubaraitė, ižd. 
R. Biežytė, nariai J. Brazaus
kaitė, R. Brazauskaitė, B. 
Grabienė ir D. Statkūnas. Re
vizijos komisiją sudaro E. Feda-
ras, V. Krikščiūnas ir V. Rut
kauskas. T. Timermanienė 
lieka Tautos fondo ir Vasario 16 
gimnazijos rėmėjų pirmininkė. 

— Montrealio Aušros Var
tų bažnyčioje buvo atšvęstos 
Kalėdos — Bernelių Mišios 12 
vai. nakties, nors jau nedaugelis 
tegali ateiti. Giedojo sol. Gina 
Čapkauskienė ir A. Keblys, cho
rui dirigavo muz. A. Stankevi
čius. Skaitymus atliko Albinas 
Blauzdžiūnas. Pamokslą pasakė 
kun. J. Aranauskas. 

— Aušros Vartų parapijoje 
pereitais metais buvo dvejos ve
dybos, 13 krikštų ir 20 
laidotuvių. 

tiems pogrindžio veikėjams, 
kurie atrado efektyvų ginklą — 
tiesos žodį, griaunant melais 
paremtą „blogio imperiją". 

Kronikos sąjungos valdyba 
jau turi išvertusi ir VII tomą į 
anglų ir ispanų kalbas. Jei 
visuomenė dar paremtų auko
mis, tai jų išleidimas pasitar
nautų Lietuvos vardo skleidi
mui visame pasaulyje. 

Dešimtasis Kronikų tomas 
pasirodys apie vasario mėnesį. 
Sąjungos valdyba kreipiasi į 
lietuviškąją visuomenę lauk
dama paramos, norint knygą 
išsiuntinėti visiems užsisakiu
siems. 
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