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Sureguliuos maisto 
kainas 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, gruodžio 21d. (Elta) 

— Vienas pirmųjų naujos vy
riausybės žingsnių bus maisto 
kainų sureguliavimas, pasakė 
sekmadieninėje televizijos lai
doje ministras pirmininkas Bro
nislovas Lubys. Tačiau nereikia 
tikėtis, kad grįžtame prie anks
tesnės tvarkos — „esame rinkos 
šalininkai". Maisto pramonėje 
yra keletas grandžių, pavyz
džiui kaip duonos, mėsos, pieno 
kombinatai, kurie gauna per di
delius pelnus, kai kur jie siekia 
net iki 200%. Nustačius, kad 
pelnas neviršytų daugiau kaip 
15% šių kombinatų sąskaita 
būtų galima paremti kitas mais
to pramonės grandis. Numato
ma iki 10%-15% apriboti ir 
prekybinį antkainį, kuris dabar 
siekia iki 45%. 

Premjeras patikino, kad šią 
žiemą nebus didinamos kainos 
už šilumą, elektrą, tačiau 
biudžetas ilgą laiką neišlaikys 
dotacijų energetikai. Valstybė iš 
savo k i šenės turi pridėti 
maždaug apie 10,000 talonų už 
kiekvieną nupirktą kubinį 
metrą energetinės žaliavos. 
Derybos su Rusija nerodo, kad 
šių žaliavų pavyks gauti že
mesnėmis kainomis, todėl 
ateinančiais metais numatomas 
kainų šuolis. 

Bronislavas Lubys pažymėjo, 
jog didelį susirūpinimą kelia 
nusikalstamumas Lietuvoje, ir 
ypatingai vagystės, sudarančios 
net 78% visų nusikaltimų, 
daugėjantys piktybiniai tvar
kos pažeidimai. Premjeras 
Premjeras pažadėjo, kad kitais 
metais iš biudžeto skirs papil
domai lėšų aprūpinti policiją 
šiuolaikine techniką, kad būtų 
pagerintas darbas, mažinant 
nusikalstamumų galimybes. 

Ekspremjeras Abišala 
„ iše ina" į opoziciją 

Šeštadienį, kalbėdamas per 
Lietuvos televiziją, eksprem
jeras Aleksandras Abišala 
atkreipė dėmesį į nerimą ke
liančius politinių įvykių su
tapimus. 1990-ųjų ir 1992-ųjų 
metų lapkričio mėnesiais nu
trūksta Lietuvos ir Rusijos de
rybos, 90-ųjų ir 92-ųjų gruody 
vyksta Sovietų Sąjungos liaudies 
deputatų suvažiavimas ir Rusi
jos deputatų suvažiavimas, ir 
abiejuose viršų ima konserva
tyviosios jėgos. Perspėjimus apie 
galimą politikos pasikeitimą 
siuntė Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų ministras E. Ševard
nadzė, o dabar Rusijos — A. Ko-
zyrev. 

Tokie sutapimai galimi ir 
ateityje. 1991-ųjų sausyje, kai 
pasaulio dėmesys buvo nukreip
tas į Persų įlanką, kur prasidėjo 
jungtinių karo pajėgų veiksmai 
prieš Iraką, pabandyta susidoro
ti su Lietuva. 1993 metų sausyje 
numatomos panašios sankcijos 
prieš Serbiją. Kyla pavojus, kad 
vėl gali įvykti negerų dalykų, 
sakė Aleksandras Abišala. Juk 
Rusija stiprina ekonominį spau
dimą Lietuvai, nori įsiterpti įjos 
ūkio struktūras. Gąsdina tai, 
kad ši Lietuvos vadovybė yra 
mažiau atspar i , ir žmonės 
labiau pavargę. 

Kalbėdamas apie savo veiklą 
ateityje, ekspremjeras pažymė
jo: „Būsiu opozicijoje dabartinei 
valdžiai". Jis mano, kad prezi
dento rinkimuose didelių šansų 
turi A. Brazauskas, tačiau Lie
tuvoje būtų labai pavojinga visą 

valdžią atiduoti į vienas rankas. 
Dėsiu pastangas, kad būtų iš
rinktas kitas žmogus, sakė 
ekspremjeras. Vienas iš mano 
darbų — dalyvauti rinkiminėje 
kampanijoje ir išaiškinti 
žmonėms, ko siekia Sąjūdis, 
dešiniosios jėgos. 

Opozicija atsisako postų 
Seimo opozicija atsisako 

siūlomų Seimo komitetų pirmi
ninkų pavaduotojų postų, opo
zicijos spaudos konferencijoje 
pranešė Seimo narys Kęstutis 
Skrebys. Jų atsisakoma dėl to, 
kad sulaužytas tarpfrakcijinis 
susitarimas. LDDP frakcijai, 
kaip laimėjusiai rinkimus, 
turėjo atitekti komitetų pirmi
ninkų postai, opozicijai — 
pavaduotojų. Deja, pasak Kęs
tučio Skrebio, opozicijai ši vieta 
buvo pasiūlyta tik Nacionalinio 
saugumo komitete ir keliuose 
simboliniuose komitetuose. 

Lietuvos nusikaltėliai tur i 
ryšį su užsienio mafija 

Lietuvos organizuotos nusi
kaltėlių grupuotės turi glau
džius ryšius su užsienio mafija, 
pasakė generalinis prokuroras 
Artūras Paulauskas surengtoje 
spaudos konferencijoje. „Net 
jeigu jau šiandien turėtume taip 
reikalingus įstatymus, kurie 
rengiami arba laukia svarsty
mo, patikimas tarnybas, kovoti 
su jomis nebūtų lengva. Nusi
kaltėlių organizacijos tur i 
sukūrusios savo apsaugos sis
temą ir joje dirba buvę pro
kuratūrų, vidaus reikalų 
organų darbuotojai". 

Neseniai, kalbėdamas per tele
viziją, generalinis prokuroras 
sakė, kad Lietuvos nusikaltėlių 
pasaulis turi ryšių su valdžios 
pareigūnais. Spaudos konferen
cijoje jis atmetė kaltinimus, esą 
dabar apie tai jis prabilo poli
tinės konjunktūros sumetimais, 
pasikeitus valdžiai. Šioms pa
reigoms jis paskirtas penke
riems metams — teisinė valdžia 
nepriklauso nuo politinės val
džios pasikeitimų. 

A. Paulauskas teigė, kad išva
dos apie mafijos skverbimąsi į 
valdžios struktūras buvo pada
rytos, apibendrinus tardymo 
medžiagą, operatyvinius duo
menis. Tačiau spaudos konfe
rencijoje jis atsisakė nurodyti 
konkrečias mafijos remtų poli
tikų pavardes. 

Ką žmonės norėtų matyti 
Lietuvos prezidentu 

Paskelbus Lietuvos prezi
dento rinkimų datą, Vilniaus 
universiteto ir Didžiosios 
Britanijos Gallup kompanijos 
„Baltic Services" pradėjo re
guliarias gyventojų apklausas, 
siekdama išsiaiškinti jų požiūrį 
į prezidento rinkimus. Kol nėra 
oficialiai paskelbtų kandidatų, 
pirmajame tyrime, surengtame 
gruodžio 1-7 d., buvo prašoma 
nurodyti vieną žmogų, kurį ap
klaustasis norėtų matyti prezi
dentu. Dažniausiai buvo mini
mi trys asmenys: A. Brazauskas 
— už jį pasisakė 41% apklaus
tųjų, V. Landsbergis — 16% ir 
S. Lozoraitis — 11%. „Nėra 
tokio žmogaus į prezidento 
postą", tvirtino 5% apklaustųjų. 
Prezidento rinkimuose ketina 
dalyvauti 79% apklaustųjų, ne
dalyvautų — 9%, dar nežino — 
13%. 

Įvairiuose Vokietijos miestuose apie pusė milijono žmonių demonstravo prieš smurto veiksmus, 
taikomus Vokietijoje gyvenantiems kitataučiams. Čia vaizdas iš demonstracijų prie Stuttgart'o 
Naujosios ir Senosios pilių, kur žmonės, laikydami žvakutes sudarė gyvą grandinę. Šimtai 
tūkstančių žmonių žygiavo Berlyne, Miunchene, ir Hamburge, Karlsruhe ir Bremene. Saarbrue-
cken mieste apie 55,000 žmonių su žvakutėmis rankose žygiavo abiem Saar upės krantais parodyti, 
kad tauta nepakęs neonaciško smurto veiksmų. Tos eisenos metu buvo užgesintos visos kalėdinės 
iliuminacijos ir gaudė bažnyčių varpai. 

Lietuva reikalauja lankstumo 
ir iš Rusijos 

Briuselis, gruodžio 18 d. — 
Šiandien įvyko Šiaurės Atlanto 
Bendradarbiavimo Tarybos, vie
nijančios 16 NATO ir 21 Rytų 
bei Vidurio Europos valstybes, 

užsienio valstybės kariuomenės 
išvedimo iš Baltijos valstybių 
klausimams. Jame tarp kitko 
rašoma: „Spartaus užsienio 
kariuomenės išvedimo iš Balti-

užsienio reikalų minis t rų jos valstybių užbar-ri^as, lai-
posėdis, kurio metu priimtas 
Užsienio reikalų ministrų pa
reiškimas, Darbo planas dialo
gui, partnerystei ir bendradar
biavimui 1993 metamą praneša 
Lietuvos Misija prie Europos 
Bendrijos. Priimtuose doku
mentuose numatyta tęs t i 
NATO ir Rytų bei Vidurio Euro
pos valstybių bendradarbiavimą 
politinėje, karinėje, mokslo ir 
gamtos apsaugos srityse. 

Užsienio reikalų ministrų 
pareiškimo 11 staripsnis skirtas 

V. Čepaitis įsiregistravo 
darbo biržoje 

Dienraštis Lietuvos rytas 
praneša, kad Vilniaus darbo 
biržoje įsiregistravo žinomas 
politinis veikėjas Virgilijus 
Čepaitis. 

Virgilijus Čepaitis, vertėjas 
pagal profesiją, 1988 m. buvo 
vienas iš Lietuvos Sąjūdžio 
organizatorių ir vadovų. 1990 
m. išrinktas į Aukščiausiąją 
Tarybą, jis vadovavo Piliečių 
teisių ir tautybių reikalų 
komisijai. Šiemet Virgilijus 
Čepaitis neteko deputato man
dato, Aukščiausiajam teismui 
pripažinus jo bendradarbiavimo 
su KGB juridinį faktą. 

T r u m p o s ž i n i o s 
Lie tuvoje buvo užregis

truotas 12,651 bedarbis. Ma
noma, kad metų pabaigoje jų 
bus apie 28,000. Dėl medžiagų, 
materialinių ir energetinių 
išteklių stygiaus apie 62,000 
žmonių dirba ne visą dieną arba 
yra priverstinėse atostogose. 

Europos Rekonstrukcijos ir 
Plėtotės Bankas suteikė Lie
tuvai 44 milijonų Vokietijos 
markiu ir 19.2 milijono JAV do
lerių paskolą neatidėliotinoms 
investicijoms į energetiką. 
Sutartį pasirašė Lietuvos amba
sadorius Didžiojoje Britanijoje ir 
banko viceprezidentas Mario 
Sarcinelli. 

kantis atitinkamų kariuomenės 
išvedimo susitarimų, yra svar
bus dominuojančio principo po
žiūriu, kad kariuomenė gali 
būti dislokuojama užsienio 
valstybės teritorijoje tik esant 
šios valstybės sutikimui. Nenu
trūkstantis kariuomenės išve
dimo procesas buvo pagrindinis 
stabilumo veiksnys Baltijos 
regione. Mes pripažįstame, kad 
turi būti įveikti praktiniai 
sunkumai, bet negalima leisti, 
kad jie neteisėtai stabdytų 

Albanija prašo įstoti 
į NATO 

Briuselis, gruodžio 16 d. (AP) 
— Albanijos prezidentas šian
dien pareiškė, kad jo šalis nori 
įstoti į NATO. Jis taip pat prašė, 
kad Jungtinių Tautų taikos pa
laikymo daliniai būtų pasiųsti 
į Serbijos Kosovo provinciją, 
kurioje 90% gyventojų yra 
albanų tautybes. 

NATO vadai vis labiau rūpi
nasi, kad nepajėgi mas sustab
dyti karo Bosnijoje ir Herzego-
vinoje leis kovoms prasidėti ir 
Kosovo provincijoje, o jei tai 
įvyktų, į karą būtų įtrauktos ir 
kitos Balkanų valstybės — 
NATO nares Graikija ir Turki
ja, kovodamos priešingose pusė
se. 

Albanijos prezidentas Sali 
Berisha pasakė, kad Europos 
valstybės turinčios užtikrinti, 
kad Serbija nesiimtų „etninio 
svarinimo" Kosovo provincijoje, 
kur ten gyvenantieji albanai 
nori a tgau t i po buvusiu 
Jugoslavijos prezidentu Tito 
turėtą autonomiją. Vakarų 
šalys yra apkaltinusios Serbiją 
etninio konflikto sukurstymu 
Kroatijoje pernai ir Bosnijoje 
šįmet, kad serbams būtų leng
viau užvaldyti tas teritorijas. 

Prez. Berisha kalbėjosi su 
NATO generaliniu sekretorium 
Manfred VVoerner ir 16 Šiaurės 
Atlanto Sutarties organizacijai 
(NATO) priklausančių šalių pa
siuntiniais. 

bendrą procesą. Kariuomenės 
išvedimo negalimas sieti ir jis 
nėra siejamas su jokiais kitais 
klausimais. Visos šalys turi 
parodyti lankstumą ir nuosai
kumą derybose, sprendžiant 
likusias problemas, tame tarpe 
socialines ir materialines". 

Komentuodamas šio straips
nio paskutinį sakinį, Lietuvos 
delegacijos vadovas, užsienio 
reikalų ministro pirmasis pa
vaduotojas Valdemaras Katkus 
pareiškė, jog Lietuvos vyriau
sybė supranta socialinio ir 
materialinio pobūdžio pro
blemas taip pat kaip Rusijos 
pareigą atlyginti už padarytą 
žalą Lietuvos Respublikai. 

Užsienio reikalų ministrų po
sėdyje taip pat dalyvavo amba
sadorius, Misijos prie Europos 
Bendrijos, vykdančios, diploma
tinį ryšininkavimą su NATO, 
vadovas Adolfas Venskus, Misi
jos patarėjas Vygaudas Ušac-
kas. 

Serbijos rinkimus 
laimėjo Milosevič 

Belgradas, gruodžio 21d.— 
Lemtinguose rinkimuose, nuo 
kurių priklausys karo tęsimas 
ar taika buvusioje Jugoslavijo
je, vakar balsavo milijonai 
serbų. Prezidentinio kandidato 
Milan Panič pasamdyta apklau
sinėjimo įstaiga pranešė, jog 
apklausinėjimas išeinančiųjų iš 
balsavimo būstinių rodė, kad už 
jį ir už jo konkurentą, dabartinį 
Serbijos prezidentą, kuris ska
tina dabartinį karą, žmonės 
balsuoja maždaug lygiomis, nė 
vienam nesurenkant daugumos. 
Buvo manoma, kad gali reikti 
antro rinkimų rato, konkuruojant 
dviems, daugiausia balsų surin
kusiems. 

Per radiją pirmadienio rytą 
pranešama, kad balsų daugumą 
surinko dabartinis Serbijos 
prezidentas Slobodan Milosevič, 
bet pralaimėjusi pusė protestuo
ja, kad buvo daug kalstojimo 
rinkimuose. 

Pabaltiečiai pakviesti 
į Little Rock 

Little Rock, Ark. , gruodžio 
18 d. (JBANC) — Šeši pabaltie
čiai amerikiečiai dalyvavo būsi
mo prezidento Bill Clinton val
džios perėmimo kadro suruošto
se JAV Rytų Europos bendruo
menių vadų konferencijoje gruo
džio 17 d. Jungtiniam Amerikos 
Pabaltiečių komitetui (JBANC) 
atstovavo Sandra Aistars, JAV 
Lietuvių Bendruomenei — Asta 
Banionytė ir Kęstutis Makaitis, 
Amerikoe Estų Nacionalinei Ta
rybai — Olaf Tammark, Natio
nal Geographic žurnalui — Priit 
Vesilind ir Amerikos Latvių 
Sąjungai — Martin Zvaners. 
Clintono valdžios perėmimo 
kadrui atstovavo politikos direk
toriaus pavaduotojas Christo-
pher Hyland ir vien pagrindinių 
Clintono užsienio poli t ikos 
patarėjams Nancy Soderburg. 

Apvalaus stalo posėdis tęsėsi 
tris valandas ir buvo vienas iš 
serijos devynių tokių konferen
cijų įvairiais JAV vidaus bei 
užsienio politikos klausimais, 
kuriuos surengė Clintono val
džios perėmimo kadras, nes bū
simasis prezidentas juos laiko 
svarbiais. Būsimasis prez. B. 
Clinton ir viceprezidentas Al 
Gore gaus visų šių konferencijų 
protokolus, įrištus į vieną infor
macinį tomą, jiems naudoti da
rant sprendimus jų administra
cijos pradžioje. 

Diskusijos didžia dalimi su
kosi apie tai, kaip JAV galėtų 
efektyviausiai dalyvauti Rytų 
Europos bei naujai nepriklau
somų valstybių persitvarkyme. 
Jos taip pat lietė užsienio 
politikos klausimus, kaip Rusi
jos lėtą traukimąsi iš Pabaltijo 
valstybių ir dabartinę padėtį 
Jugoslavijoje, kurios kel ia 
saugumo rūpesčius JAV-ėms. 

Pabaltiečiai da lyvia i pa

brėžė, kad Rusijos dalinių 
buvimas jų teritorijoje trukdo tų 
kraštų ekonominę reformą. J ie 
pasiūlė, kad naujoji Clintono ad
minis traci ja suorganizuotų 
tarptautinę konferenciją su-
koordinuoti pastangas įvairių 
šalių, kurios yra pažadėjusios 
finansinę paramą Rusijos da
linių išvedimui iš Baltijos šalių. 
Pabaltiečių atstovai taip pat pri
minė Clintono valdžios perėmi
mo kadrui, kad Clintono admi
nistracija turės skirti daug 
dėmesio, kad santykiaudama su 
Rytų/Centrinės Europos šalimis 
bei naujai nepriklausomomis 
šalimis rodytų joms deramą 
pagarbą ir jautrumą, kaip su
verenioms valstybėms. 

Pabaltijo atstovai taip pat 
pabrėžė, jog svarbu į JAV pa
šalpos programas šiems kraš
tams įtraukti juose veikiančias 
regionines organizacijas, kurios 
skirstytų tą pašalpą. Jie pasiūlė, 
kad su tomis organizacijomis 
būtų tariamasi, vystant būsimo
jo prezidento Clinton minėtą 
Demokratijos Korpusą. Paga
liau jie ragino vertinti Tarp
tautinės Plėtotės Agentūros 
(USAID) efektyvumą ir kad Na
tional Endowment for Demo-
cracy organizacijai būtų lei
džiama turėti didesnį vaidmenį 
remiant šių šalių demokratijas. 
JBANC ir Lietuvių Bendruome
nės atstovai taip pat jteikė 
raštikšą informaciją įtraukimui 
; informacinį tomą prezidentui 
ir viceprezidentui. 

Nors Pabaltijo organizacijų 
atstovai negalėjo savo iškeltų 
temų išdėstyti taip pilnai, kaip 
būtų norėję, dauguma pabal
tiečių jautė, jog šis susitikimas 
Little Rock padėjo gerus pagrin
dus būsimiems ryšiams su Clin
tono administracija. 

Jelcin'as nutraukia vizitą 
Kinijoje 

— Lenkijoje gruodžio 14 d. 
angliakasiai išėjo į streiką, pro
testuodami prieš per žemas al
gas ir pramonės perorganizavi
mą, dėl kurio bus panaikinta 
180,000 darbų. 

Maskva, gruodžio 20 d. (NYD 
— Rusijos prez. Boris Jelcin, 
anksčiau, negu numatyta, iš 
Kinijos vizito šeštadienį par
skubėjo Maskvon, išsaugoti 
kiek gal int daug iau savo 
šalininkų valdžioje. Sekmadienį 
jau pranešė, kad yra susitaręs 
su naujuoju Rusijos ministru 
pirmininku Viktor Cernomyr-
din, kad valdžioje liks buvusios 
vyriausybės laisvą rinką pa
laikančiųjų ekonomistų bran
duolys. 

Po kelias valandas trukusių 
pasitarimų sekmadienį, kuriuo
se dalyvavo prez. B. Jelcin, min. 
pirm. V. Cernomyrdin ir pirma
sis ministro pirmininko pava
duotojas Vladimir Šumeiko, jie 
pranešė, kad iš esmės dabartinis 
ekonomikos reformų kadras bus 
išsaugotas, nors šiuo metu spau
dos konferencijoje neminėjo pa
vardžių. 

Nors B. Jelcino atstovas pa
reiškė, kad sutarta tęsti ekono
mines reformas, naujojo minis
tro pirmininko kalbos rodo šiek 
tiek skirtingą kryptį. V. Cerno
myrdin savo pirmajame pareiš
kime sakė, kad būtina teikti pa
skolas didžiajai pramonei ir 
peikė siūlymą Rusijai pasida
ryti mažų verslininkų tauta. 
Bet antravertus jis skatino 
buvusio vyriausybės vado Yegor 
Gaidar ministrus likti savo 

pareigose ir neatsistatydinti, 
nors pripažino, kad kai kurių 
pasikeitimų vyriausybėje vis tik 
bus. 

Pereitą savaitę, pavedęs nau
jajam premjerui sudaryti vy
riausybę iki ateinančio antra
dienio, prez. B. Jelcin išvyko į 
Kiniją. Bet šeštadienio rytą 
Jelcin'as staiga pasakė, kad tuo-
jaus grįžta Maskvon, nelaukęs 
šeštadienio vakaro, kaip buvo 
planuota, nes , jie pradėjo kovoti 
dėl portfelių per anksti, skaldy
ti vyriausybę; meistras turi su
grįžti ir ten atstatyti tvarką", 
pasakė Jelcin'as. 

KALENDORIUS 

G r u o d ž i o 22 d.: Flora, 
Demetrijus, Gedvidas. Dobile. 

Gruodžio 23 d.: Šv. Jonas 
Kanty, Evaristas, Viktorija, Vi-
butas, Veliuona. 

ORAS CHICAGOJE 

Antradienį saulė tekėjo 7:15, 
leisis 4:24. Temperatūra dieną 
34 F (1 C), dalinai debesuota, 
ryte gali pasnigti, naktį 22 F (-6 
C). 

Trečiadienį saulė tekės 7:14, 
šiek tiek šilčiau, daugiausia 
apsiniaukę, gali pasnigti. 
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Medicinos laikrašt is „Physi-
cians Weekly" 1992 m. gruodžio 
14d., Nr. 46 atspausdino „Šėto
no" ir „Angelo" pasisakymus 
apie motinos įsčiose kūdikio 
p ras idė j imą: a r jo gyvybė 
prasideda nuo apsivaisinimo 
momento? Nuo į šį klausimą at
sakymo prasideda dar negimu
siojo erodiškas žudymas, kurį 
palaiko „Šėtonas" bei krikš
čioniškas jo gyvybės saugo
j imas, kurį propaguoja „Ange
las" . 

Štai tos šiuolaikinės tarsi 
Kaino su Abelių rungtynės. 

Ne! Tada dar neprasideda, 
ka in iška i tv i r t ina Portland, 
Ore. — Valstybinio universiteto 
biologas, asoc. porf. Michael 
Flower: „Tik po kelių mėnesių 
po apsivaisinimo prasideda 
žmogus. Tada, aišku, ir jo kelių 
savaičių žudymas, yra vienas 
niekis, nes j is dar neprasidėjęs 
žmogus. 

Štai, kaip klaidinančiai, ne
žmoniškai , nemokš iška i j is 
pasisako, kad žmogus dar ne
prasideda nuo apsivaisinimo. 

— „Negimusiojo žmoniškas, 
embrioniškas, prieš gimstant 
(fetal) išsivystymas prasideda 
nuo apvaisinimo ir tęsiasi po gi
mimo, o žmogumi jis vėliau tam
pa. N a u j a u s i * embriologijos 
mokslo atradimai parodo, kad 
vyksta visa eilė pasikeitimų, 
v y s t a n t i s v a i s i u i mot inos 
įsčiose. Pvz., pustrečioje dieno
je po apsivaisinimo, su vyriška 
sėkla-sperma pateikti genai 
pradedami išspausti ir apvai
sinto kiaušinėlio (vadinamo 
zigota) molekuliariniai savi
tumai esti dar moteriški. Dviejų 
savaičių po apsivaisinimo laiko-

S u t e i k i a m a s žodis „ a n g e l u i " 

Visi , ypač visos , s u s i p a 
žinkime su biologiškai — moks
liška tiesa, kad nuo apsivaisi
nimo prasideda žmogus, kur ią 
pateikia moksliškai t e i s ingas 
negimusiojo gelbėtojas. Tas 
„Angelas" yra Loyolos un ive r 
siteto vaikų ligų-pediatrijos pro 
fesorius Eugene Diamond. Jo 
mintis kalbama tema minė t a s 
laikraštis atspausdino gre ta (po 
pirmo minimo) kuris ne ig ia 
žmogaus pradžią nuo apvaisi
nimo ir ją nukelia to l imesniam 
laikui — keliems mėnesiams. O 
tai ir yra jo fatalinė klaida. Ir 
štai dėl ko. 

Kaip vėjo pagalba rugių lauke 
apdulkinta rugio varpa, ru
giams plaukiant, pradeda bran
dinti rugių grūdus; kaip saulė
grąža, padedama biteles, pra
deda auginti saulėgrąžas: ka ip 
kiekvienas paukštis, augalas, ar 
kitoks gyvis ant šios žemės, pra
sideda nuo apsivaisinimo mo
mento — lygiai taip prasideda ir 
žmogaus gyvybė. 

Tokią tiesą skelbia viso pa
saulio žmogaus išsivystymo 
reikalu biologinės medicinos 
mokslo šaka — Embriologija. 

Embriologija įrodo, kad žmo
gaus gyvybė prasifJeda'ntio ap>-
vaisinimo momento. Toks, kad 
ir sekundės, minutės , va landos 
ar dienos amžiaus, naujas tva
rinys yra esamo kraš to pi l iet is , 
ir jo teisės, kaip ir k iekvieno 
kito, nepaisant silpno ar bejėgio, 
turėtų būti valstybės į s ta tymų 
apsaugotos taip, kaip kiekvieno 
piliečio! Tik prot ingas neiš
mintingasis gali šiai neginči-

tarpyje kiaušinėlis gali suskilti jamai tiesai pr ieš taraut i .Sią 
į dvi zigotas. O tikro žmogaus tiesą pakartoja minė tame laik-
gy vybė dar neprasideda iki dvie
jų pasikeitimų. Štai tie pasikei
t imai: tikra žmogaus individu
alybė negali reikštis be sudė
t ingos smegenų veiklos; tą 
ve ik lą s u t e i k i a smegenų 
žievinis sluoksnis (neocortex). 
Ta smegenų dalis įgalina mus 
galvoti, žinoti ir bendrauti su 
kitais. Tyrimai rodo, kad pirmo
sios smegenų ląstelės (neocor-
tex) atsiranda po 8-nių savaičių 
po apvaisinimo, bet jos smegenų 
žievėje (neocortex> į savo vietą 
patenka tik po trijų mėnesių. 
Tuo metu kitos smegenų ląste
lės gali siųsti jutiminę infor
maciją į neocortex. Ir vis dar 
atrodo, kad neocortex iki 28 
savaičių nepradeda veikti taip, 
kaip pas naujagimį. 

„Išsivystymo biologija nurodo, 
kad žmogaus prasidėjimo nuo 
apsivaisinimo prielaida duoda 
genams per daug privilegijų. 

„Kas įprogramuota į dezoksi-
nbonukleininę rūgštį (DNR) aiš
kiai nėra asmuo, nes genai nuo
lat yra veikiami aplinkos. Pvz., 
kai gimdoje buvimo metu pas 
kūdikį atsiranda smegenys, ner
vinių ląstelių (neuronų) susijun
gimai yra įtakojami negimusio
jo judesių, gimdos aplinkos ir 
genet inių ląstelių mažosios 
<mikro) aplinkos. Todėl naujo 
žmogaus gyvavimas nepasiekia 
savitų bruožų, kad jis tarptų, 
kaip jūs ar aš , dar po kelių mė
nesių po apsivaisinmo!" 

Ir be paaiškinimo aišku, kad 
moteris, paklausiusi tokio bio
logiškai nemokšiško išvedžioji
mo, ramia, „dūšia" erodiškai 
žudvs savo negimusį vaiką. 

„Lietuvos Vaikų Vilties" atvežti į Shriners ligoninę gydytis vaikai su Lietuvių amatininkų klubo 
nariais . Paskutinėje eilėje iš kairės stovi; Antanas Budrys, klubo vicepirmininkas, W. Batutis, 
dr. Vytautas Dargis ir Bob Sebastian. 

raštyje minėtas profesorius ir į 
šipulius skaldo, anksčiau minė
to, biologijos asoc. profesoriaus 
išvedžiojimus. 

Štai Loyolos un ive r s i t e to 
pediatrijos prof. Eugne Dia 
mond minė tame la ik raš ty je 
tvirt inimas, kad žmogaus gy
vybė yra neliečiama nuo apsi
vaisinimo momento. 

— „Kaip tyr imams sk i r t ame 
inde, žmogaus sėklos apvaisini
mas, mums įrodo, jo gyvenimas 
prasideda nuo apvaisinimo. Kai 
motinos kiaušinėlio 23 chromo
somos susijungia su vyro sek
ios (spermos) 23-mis chromoso
momis, tik tada pas igamina 
pi lnas junginys , k u r i s t u r i 
46-ias chromosomas. Tada ir 
prasideda pats žmogus Taip 
vyksta nuolatinis t ę s t inumas , 
visas žmogaus vystymasis , ku
ris prasideda nuo apsivaisinimo 
ir tęsiasi iki natūralios mirt ies. 

Vyriška sėkla apva i s in t a s 
moteriškas kiaušinėlis medi
cinoje vadinamas zigota (tą 
žodį visi prisiminkime) Teisybė, 
kad per dvi savaites zigota gali 
tapti dvyniais. Bet prieš ta i turi 
susiformuoti vienas a r du in 
dividai. Bloga a r i tmet ika tvir 
t inti , kad tada ten nieko nėra . 

O jei kas tvir t ina, k a d žmo
gaus gyvybė prasideda nuo ta
da, kai jo smegenys pradeda 
veikti, tas remiasi i šor iniu 
asmenybės aptarimu, t a s vien 

kai nesveikas, atsilikęs psichika 
ar beprotis visai neegzistuoja. 
Taip neprotingai besielgiant, 
vien išorinėmis žmogaus apraiš
komis jo asmenybę aptar iant , 
V\ riausias Teismas savo laiku 
paskelbė neteisingą Dred Scott 
tvirt inimą, t a r y t u m tamsia
odžiai neturi teisių, o nacius tai 
įgalino žydus laikyti daiktais . 

Kaip visuomenė, mes tur ime 
atsargiai laikytis: kol nesame 
t ikri , kad nė ra žmogaus gyvy
bės, pr i le i sk ime ją esan t . 
Mums kelrodis tur i būti tvir
t inimas: y ra žmogau? gyvybė 
tol, kol neįrodyta, kad jos nėra! 

Juk neapleidžiama užverstų 
angliakasių, bet rūpinamasi 
jais. nes tikima, kad jie dar gyvi, 
kol neįrodoma priešingai. 

Žmogus gali įvairiai tuščia
žodžiauti apie įvairias gyvybės 
apraiškas, kaip pvz., smegenų 
išsivystymas, bet kol neįrodo
ma, jog nėra gyvybės pirm tokio 
išsivystymo, tur ime savint is 
tiesą, kad žmogaus gyvybė pra
sideda apsivaisinant. Nuo ap
sivaisinimo prasidėjęs veiks
mas, negali būti per t rauktas be 
neat i ta isomų padarinių. Je i 
klaidingai apskaičiuosime ir 
nuo gyvenančio žmogaus paša
linsime apsaugą, susi lauksime 
neteisėtos mirties! 

T a i p a n o biologijos pro
fesoriaus, neigiančio žmogaus 
pradžią n u o aps iva i s in imo. 
t r iuškina Loyolos universiteto 
vaikų ligų prof. Eugene Dia
mond Jis atsako ..taip" — tikrai 
žmogaus gyvenimas prasideda 
nuo apsivaisinimo momento ir 
t a s jo gyvenimas yra gerbtinas, 
kaip ir kiekvieno kito. Dabar 
kalbama apie panaikinimą mir 
ties bausmes žmogžudžiui, o 
nekaltų negimusiųjų milijonų 
milijonus nužudo neišmintm 
gieji. 

Taigi į k lausima, ar žmogaus 
gyvenimas prasideda nuo ap
sivaisinimo momento, išmintin
gasis, ka r tu su Embriologijos 
mokslu ir Loyolos pediatru, at
sako „taip!" 

Ir tokio nuo apsivaisinimo 
prasidėjusio, dar negimusio 
žmogaus, bet kada — už vienos 
kitos sekundės, minutės, jau ne
kalbant apie savaites - mene 
sius amžiaus, ir prieš užgims
t a n t žudymas y ra Dangaus 
bausmės verta. Erodo elgesiui 
pri lygstanti , ir Užgimimo šven
t ė s p rasmei p r i e š t a rau jan t i 
vaikžudystė, nors ir oficialiai 
įstaigose su vieno asmens, bal 
suojant. p< rsvara įteisinta. 

Todėl kiekvienas kalėdiškas, 
tai yra išmintingas (evangelija 
tokj vadina geravaliu) mūsiškis 
išvengia tokio smurto. 

O kad :'' ir gau 
išmintingųjų gretos mušu tarpe 
a ts i ras tų , reikia nuo kalbu 
pereiti prie visuomeniškų — 

PER ŽMONIŠKĄ VAIKĄ Į 
KALĖDIŠKAS KALĖDAS! 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

Visi padėkime kalėdiškėti sa
vam atžalynui išeivijoje ir 
Tėvynėje, talkindami tėvams, 
mokytojams it dvasiškiams taip 
sunkiame jų darbe. 

Viena priemonė — tai masinis 
mokymosi reikmenimis aprū
pinimas visų moksleivių Lietu
voje. Pradėkime nuo asmeniš-
kų-vaiko su vaiku susirašinėji
mų. Siųskime ten jiems kny
goms kuprines, pieštukus, są
siuvinius, knygeles ir angliškas. 
Vieną-kitą mažmožį, dovanėlę, 
rūbelį, ypač sportiškus batelius, 
kad ir dėvėtus. 

Tai dabar pradėjo Alvudas 
veikti: per m;mo žmoną Vilniuje 
yra globojama vienos mokyklos 
viena klasė Kiekvienas mo
kinys gaujaa knygoms krepšį 
(ten iš Lenkijos gaunami labai 
nepatvarūs), rašymui ir skaity
mui prienuyies. džiovintus vai

sius ir kt . Kas žino, kur galima 
pigiau tuos dalykus įsigyti, pra
neškite vieni kitiem. 

Tie moksleiviai visu savimi 
linksta mūsų pusėn. Netrukus 
jie ba lsuos ir pajėgs, kaip 
Dovydas nugalėti Galijotą. Rei
kia medžiagas gauti iš urmo 
sandėlių, visuomeninių-religi-
nių organizacijų. Tik visi, ypač 
organizacijos, patys ryžkimės, 
kitam darbo nepavesdinėdami! 

Visi masiniai sukruskime taip 
mums nesunkiai įveikiamame 
darbe. Kas galėtų tuo reikalu 
Alvudu i t a lk in t i , p rašome 
medžiagas pristatyti į ALVUDą 
Lietuvio sodyboje — išsiųsime 
talpintuvu. Atsiimsime ir iš 
namų — tik praneškite tel. 
312-925-8905. Visada skam
bink i te , ypač po pietų iki 
vėlumos. 

Dr . A n t a n a s Adomav ič ius 

B I L I J O N I N I S M I E S T O 
B I U D Ž E T A S 

N u m a t o m a , kad Chicagos 
1993 m. biudžetas sieks 3,33 
bilijonus dolerių. Numatyta pa
kelti mokesčius nuo nuosavy
bių, už nealkoholinius gėrimus, 
už loterijas, verslo leidimus, 
automobilių saugojimo vietas. 
Dėl kai kurių mokesčių pakėli
mų vyko st iprūs ginčai. Galuti
nis žodis — miesto tarybos. 

Dvylika miegančių dorybių 
nesuvaldo vienos pabudusios 
silpnybės. • 

Anonimas 
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Pasižiūrėję į kaimynų veidus 

autobuse, traukinyje ar darbe,, 
matome, kad gyvename įtemptų 
nervų amžiuje. Yra labai daug 
žmonių, kurie labai sunkiai 
įveikia vidinę krizę, susida
riusią dėl gyvenimiškos įtam
pos. 

Visi žinome, kad yra žmonių, 
negalinčių užmigti be tabletės, 
vyno gurkšnotojų. labai jaut
raus temparamento ir panašių. 
Daugiau negu už 500 milijonų 
dolerių kasmet parduodama ra
minančių vaistų. Kitokių vaistų 
derinių, veikiančių centrinę 
nervų sistemą ir sąmonę kas
met parduodama iš viso už 
1,500,000 dol . Papildomai, 
amerikiečiai ir kanadiečiai 
vidutiniškai kasmet surūko po 
204 pokelius cigarečių, skai
čiuojant vienam asmeniui. 

Iš tiesu, yra labai daug prie
žasčių vidiniam neramumui. 
Sparčiai besivystanti techno
loginė pažanga palieka savo 
pėdsakus nervų sistemai. Inten
syvi komunakicija daro tam tik
rą įtempimą visame pasaulyje. 
Kenksminga įplinka — smo
gas, intensyvus transportas, 
triukšmas, dideli žmonių susi
kaupimai — negatyviai veikia į 
žmogaus nervų ir raumenų sis
temą kiekvieną dieną. Nusi
kalstamumas yra įtampą didi
nanti problema. Aukšta pragy
venimo kaina, problemos, susi
jusios su žmogaus amžiumi, ne
darbas, korupcija vyriausybėje, 
aplinkos užteršimas ir kitos 
negerovės t a ip pat prisideda 
prie įtampos didinimo. 

Ypatingi reikalavimai dar-

pasitenkinimas savo karjera, 
skyrybos, nelaimingas gyveni
mas šeimoj, nepaklusnūs vai
kai, visa tai taip pat neigiamai 
veikia žmogaus sąmonę. Keičia
si ir paties gyvenimo kokybė. 
Žmogaus elgesys, asmens lais
vė, santykiai vienas su kitu, 
gyvenimo būdas, visos kitos 
žmogaus gyvenimo vertybės 
taip sparčiai keičiasi, palikda
mos savo įtaką visuomenei ir jos 
individams daug giliau, negu 
bet kada istorijoje. 

Todėl bendromis jėgomis pa
tys ir su gydytojų pagalba, 
visais galimais būdais, gera 
valia stenkimės prisitaikyti ir 
padėti žmogui prisitaityti prie 
šios aplinkos ir psichinės įtam-

Dr. R o m a s Ul inskas 
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Kalėdas a t i t inkančių darbų 
a s m e n i š k a i , i š k r e i p t a i i r Visų šventa pareiga visomis jė- bovieteje, vedybų sunkumai, ne-
neprotingai tvir t ina. J u k tvir- gomis darbais ta lkint i kalė-
t inimas, kad tik veikią smege- disku - geravaliu, tai yra iš-
nys nurodo į žmogaus pradžia mintingu asmenų savoaplinko 
gimdoje, yra pavojingas ir netei je greitesniam ir gausesniam 

singas Tada išeitų, kad psichiš užsiauginimui Tik tada Kalė

dos bus kalėdiškesnės. Tokių jų 
ir linki šis skyrius visiems čia 
ir Tėvynėje gyvenantiems lietu 
viams. 

LIETUVOS DUONĄ 
IŠVEŽA į LATVIJĄ 

Lietuvos Respublikos Mui
tinės departamentas gruodžio 
pradžioje priėmė nutarimą, pa
gal kurį vienas asmuo gali iš
vežti iš Lietuvos du kilogramus 
duonos, o už didesnį kiekį 
mokamas 100^- muito mokestis. 
Tačiau tai prekeiviams ne 
kliūtis — pasienio su Latvija 
muitinėse per dieną surenkama 
tūkstančiai talonų muito. Lat
vijoje kepalėlis pigiausios duo
nos kainuoja 56 la tv i škus 
rublius, Lietuvoje — 12 talonų. 
Pa rdavę ketur is kepalėl ius 
duonos, apsukrūs lietuviai už
dirba Vokietijos markę. 

Todėl Lietuvoje smarkia i 
padidėjo valstybės dotuojamos 
pigiosios duonos poreikis. Mui
tininkai tvirtina, kad jei muitas 
už duonos gaminius siektų apie 
2 0 0 ^ jų kainos, tokį Lietuvai 
nenaudinga ,,biznį" būtų gali
ma sustabdyti. (Elta) 
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„Demokratams" laimėjus, 

„ZOMBIAI" IŠ 
PLYŠIŲ JAU LENDA 

LIETUVA IŠ TOLO 

Gal nereikėtų nė aiškinti, kad 
Lietuvos rinkimų rezultatus 
lėmė šie faktoriai. Pirma, vi-
sems turėjo būti aišku, kad Są
jūdis, atvedęs tautą iki nepri
klausomybės slenksčio, nebuvo 
pasirengęs valstybiniam gyve
nimui vadovauti. Nebeužteko 
kalbėtojų, badautojų ir demonst-
ruotojų, bet reikėjo ekonomistų 
ir planuotojų, kurių, deja, Są
jūdis savo eilėse neturėjo. Neuž
tenka, kad vien tik sutartis kas 
nors pasirašinėtų, bet reikia, 
kad veiktų ūkinės organizacijos, 
kurios galėtų tomis sutartimis 
pasinaudoti. Antra, vadinama 
LDDP tebeturi tamprius ryšius 
su savo netolima praeitimi, bū
tent LKP. Yra žinomas faktas, 
kad pelė, bėgdama per miltų 
aruodą, lieka miltuota. Dabar 
Algirdas Brazauskas ir kiti ban
do aiškinti, kad jie yra švarūs ir 
jiems nereikia apsivalyti. Būtų 
labai naivu, kad mes tais aiški
nimais patikėtumėme. 

LDDP pakeitė tik savo vardą, 
bet joje pasiliko buvę partijos 
veikėjai, kurių rankose liko ūki
nė vadovybė ir administraciniai 
darbai. Nevykusiai pravesta 
žemės reforma ir privatizacija 
žmones tik sukiršino. O komu
nistų veiksniai, kurie buvo va
dovaujančiuose postuose, didelę 
dalį privatinamo turto sau „su-
siprivatino" ir tapo milijonie
riais. Žmonės tai matė ir matė, 
kad valdžia padėties nekontro
liavo. Išeivijoje daugel is į 
įvykius per rožinius akinius žiū
rėjo, o Lietuvoje žmonės jų ne
turėjo. Kas sekė Lietuvos spau
dą, ir kaip buvo minėta, nežiū
rėjo per rožinius akinius, tai 
įvykių eigą galėjo iš anksto nu
matyti. Tad balsavimo rezulta
tai tebuvo tik logiška susidariu
sios padėties pasekmė. O kai 
pradės veikti nauja vyriausybė, 
kuri bus sudaryta iš vadinamų 
„persitvarkiusių", tai galėsime 
aiškiai pamatyti, kokios tos jų 
reformos yra. Jau matyti ir pir
mieji permainos ženklai. 

Įvairūs gaivalai jau pradeda 
savo galvas kelti. Ko kito buvo 
galima tikėtis, kuomet į seimą 
yra renkami net buvę stribai. O 
čia irgi buvo apsileidimas, kad 
per dvejus metus nesugebėjo jų 
ragų aplaužyti. Ką čia kalbėti 
apie ragų laužymą, jeigu iki 
praėjusio kovo mėn. jie dar 
privilegijomis ir „asmeninėmis 
pensijomis" naudojosi. Gal ne 
vienas jų ir ant mūsų scenų lipo! 
O mes, jų net neklausdami, be
veik visus atvykstančius su vo
keliais pasitikdavome. Jų tarpe 
buvo daug tokių, kurie dar taip 
neseniai išeiviją dergė. Dabar ir 
vėl į valdžią jie sugrįžta, nors, 
tiesą pasakius, niekur toli nebu
vo nė nuėję. Dar jiems į valdžią 
neatėjus, jau buvo galima jausti, 
kad jie vadeles stipriau savo 
rankose laikys. Nebebus tokios 
anarchijos, kad po demokratijos 
priedanga kiekvienas galėtų 
netvarką savo nuožiūra daryti. 
Nepersitvarkęs ir neužsimaska
vęs, buvęs stribas rašyt. Vyt. 
Petkevičius leidžia ir redaguo
ja „Opoziciją". Pacituosiu keletą 
eilučių, kad būtų aiškiau, apie 
ką rašau: „Tokių p. Landsbergio 
diriguojamos valdžios veiksmų 
akivaizdoje nenoromis iškyla 
klausimas: ar mūsų ,tėvelis' 
nėra lietuviškasis Don Kicho
tas? Deja, liūdnojo vaizdo ri
teris, atlikinėdamas savo kari
nes pratybas ir atakuodamas 
vėjo malūnus, rizikuodavo tik 
savo šonkauliais, tuo tarpe p. 

Landsbergis, ginkluodamas Lie
tuvą, stumia žmones prie bado". 
O jau kitame puslapyje, pasi
kvietęs mūzas į pagalbą, dekla
muoja: „Ačiū, Landsbergį, tėve
li, / Už sugriautą mūsų šalį, / Už 
nuniokotus laukus / Ir mūs al
kanus vaikus!" Kad būtų aiš
kiau, kodėl vaikai yra alkani, 
tai nurodo priežastis: „Tarkim, 
kad tai tik pikti gandai, jog p. 
Landsbergis užsienyje jau turi 
prabangių vilų bei sąskaitų ban
kuose („Opozicija" 1992, nr. 
39)". 

Manote, kad tokia spauda bu
vo varžoma ar į teismą patrauk
ta už neteisingų žinių skleidi
mą? Visai ne! „Dabar savaites 
skaičiuoju nuo antradienio, nes 
tą dieną mūsų rajoną pasiekia 
„Opozicija". Tiesa, norint šį 
laikraštį gauti, „reikia pastovė
ti ilgoje eilėje kaip prie pigios 
mėsos". „Demokratams" dar į 
valdžią neatėjus, jau „nauja 
tvarka" pradėjo veikti. Prieš pat 
rinkimus, spalio 22 d. iš spaudos 
išėjo savaitinio žurnalo „Vei
das" Nr. 2. Šis numeris buvo 
paskirtas A. Brazausko ir jo pla
čios šeimos vilų aprašymui. Ant 
viršelio: Nomenklatūros Ruduo 
— Valdo Vasiliausko kelionė po 
Lietuvą su Algirdo Brazausko 
knyga rankose. Viršelį puošia 
poros vasarnamių nuotrukos. 
Vilniuje, spaudos kioskuose, 
prieš r inkimus šio žurnalo 
nebuvo galima gauti. „Drauge" 
keletą sykių buvo rašyta, kad 
žurnalas buvo Spaudos komisi
jos konfiskuotas. Mano gauto
mis žiniomis iš Vilniaus, prieš 
rinkimus išlindo ir pradėjo 
veikti „zombiai", kurie paleido 
žodį, kad to „šlamšto" platinti 
nereikia. To ir užteko! 

„Lapkričio 4 d. nuo kryžių, 
kurie pastatyti Medininkų au
koms atminti, buvo nuluptos 
lentelės su kai kurių žuvusiųjų 
pavardėmis. Kryžiai stovi prie 
TV bokšto. Kryžių kalnelio 
prižiūrėtojas stebisi vandalų 
drąsumu". Kuomet buvę stribai 
ir KGB-istai į Seimą ir į valdžią 
ateina, tai nereikia stebėtis van
dalų drąsumu. Yra liaudies po
sakis, kad „Varnas varnui akies 
nekerta". Taip pat jau girdime, 
kad naujasis Seimo pirminin
kas, nors ir laikinai einantis pa
reigas, „demokratiją" jau už 
ragų paėmęs laiko. Jeigu nenori 
— tai ir neleidžia kalbėti. Daž
nai į opozicijos reikalavimus 
dėmesio nėra kreipiama. Vadi
nasi, kad ir savo pareigas gerai 
atlieka. Ne dėl ko kito, o tik tam 
jis ir tebuvo paskirtas. O to
kiam darbui jis didelę patirtį 
turi. 

Bebaigdamas šį rašinį, per 
radiją išgirdau apie kitą 
paskyrimą. Nors tai ir ne 
ministro pareigoms, bet vis tiek 
svarbios pareigos: Vilius Kava
liauskas paskirtas Respublikos 
atstovu spaudai. Išeitų, kad tai 
yra — kaip ir vyriausybės kal
bėtojas. Kadangi teko jį pažinti, 
tad turiu ir savo nuomonę. Da
bar vartau jo kortelę, kur pa
rašy ta : MOSCOW NEWS 
WEEKLY — correspondent. Bet 
kurie jį pažino, tai žino, kad jo 
pareigos buvo žymiai atsa-
kingesnės. Kadangi pažinojau, 
tad atvykstančių iš Lietuvos 
paklausdavau, ar jis jau irgi 
persitvarkęs. Tai gaudavau at
sakymą, kad tokie greitai ne
pasikeičia. Manau, kad tai irgi 
atspindi vyriausybės linkmę. 

J . Ž. 

Žiūriu į neseniai gautą 
Lietuvos kelių žemėlapį. Lietu
va išraižyta dideliais moder
niais keliais. Mano turimas 
Lietuvos karo topografijos 
žemėlapis, nors labai geras 
aniems laikams, šiandien nevi
sai besiderina su tikrove. 
Sename žemėlapyje, be miestų 
ir miestelių, buvo pažymėti ir 
didesnieji kaimai. Naujame jų 
jau nebėra. Jų vietoje pažymėtos 
kolektyvinių ūkių didelės gy
venvietės. 

Jaunystėje teko padirbėti Lie
tuvos laukuose, tyrinėjant upių 
ir vandeningų plotų apimtį ir jų 
nuotakius. Pažinau didesnę dalį 
Aukštaitijos, Žemaitijos ir dalį 
Suvalkijos. Graži buvo anų 
laikų Lietuva su savo darbščiais 
ir nuotaikingais žmonėmis. 

Įdomu pasivažinėti po Lietuvą 
anų laikų keliais ir aplankyti 
žinotas vietas, nors ir žemė
lapyje. Pamatavus atstumą nuo 
Zarasų iki Klaipėdos, gavosi 
240 mylių. Važiuojant leistinu 
greičiu, 55 mylias per valandą, 
reikėtų apie 4 ir pusės valandų 
laiko pervažiuoti Lietuvą. Ka
daise, ruošdamas Dainavos 
stovyklai kanalizacijos planus, 
turėjau tuo reikalu du kart 
per dieną važinėti iš Detroito į 
Dainavą. Nuo namų iki jos — 
apie 60 mylių. Vadinasi tą dieną 
pervažiavau Lietuvą ir dar su 
saule grįžau į namus. Jei apie 
tai tada būčiau pagalvojęs, bū
čiau gana nustebęs. Taigi mūsų 
Lietuvėlė tapo lyg mažesnė ir, 
važiuojant automobiliu gerais 
keliais, galima per dieną di
džiąją dalį apkeliauti. 

Anų laikų mastelis šiems 
laikams jau nebetinka. Žmonių 
galvosena ir moraliniai dėsniai 
tėvynėje gerokai pasikeitė. Ano 
meto Lietuva mums buvo daug 
didesnė. Nukeliauti arkliuku 20 
kilometrų klampotu keliu reikėjo 
nepalyginamai daugiau laiko 
negu automobiliu modernia au
tostrada. Mūsų laikų Lietuva 
buvo nusėta vienkiemiais ir so
džiais. Didžioji dalis mūsų 
žmonių ten gyveno ir dirbo. 
Šiandieninė Lietuva nuklota di
džiuliais kolektyviniais ūkiais 
su retomis moderniomis gyven
vietėmis. Didžioji dalis žmonių 
gyvena miestuose ir miesteliuo
se. Mums, išeiviams, buvo sun
ku, kai kas net sąmoningai ne
bandė suprasti tautoje vykstan
čius esminius buitinio gyvenimo 
ir žmonių charakterių pasikei
timus. 

Išeivijos lietuviai, nors nevisa-
da vieningai, dėjo pastangas 
atkurti nepriklausomą Lietuvą, 
remdamiesi savo tautos istorija 

J . DUNČIA 
ir nepriklausomybės laikotar
piu. Nepriklausomybės laiko
tarpis, nors buvo labai trumpas, 
bet nepaprastai gajus ir gyvy
biškai svarbus. Be to laikotar
pio šiandien Lietuvos vardą var
giai berastumėm pasaulio žemė
lapiuose. Nepriklausomybės lai
kotarpio pamatai buvo labai 
stipriai padėti. Visi, kas tuos 
pamatu? dėjo ir tam laikotar
piui vadovavo, garbingai įėjo į 
mūsų tautos istorij;.. 

Apie pusšimtį metų trukusi 
sovietinė santvarka giliai 
įspaudė savo žymes ne tik į 
lietuviškąjį gamtovaizdį, bet ir 
į vidujinį lietuvio pasaulį. Sibiro 
lietuvio, Lietuvos lietuvio ir 
išeivijos lietuvio vidujiniai 
pasauliai gana skirtingi. 

Daugelio lietuvių Lietuvoje 
samprotis apie buitinius po
reikius, apie pažiūrą į darbą, 
apie labdarą, apie moralinius 
dėsnius ir kitas didmenas gana 
skiriasi nuo gyvenančių laisva
me Vakarų pasaulyje. 

Vos paskelbus antrą kartą 
Lietuvos Nepriklausomybę, 
vadovaujantieji sluoksniai visu 
smarkumu ir visais frontais pra
dėjo vykdyti privatizacijos 
veiksmus. Be patirties, be rei
kiamo pasiruošimo ir atsargu
mo, paskubomis ir labai net
varkingai prasidėjo žemės daliji
mas. Atrodo, tartum galvota, 
kad greitai ir savaimingai pa
vyks grįžti į privatų ūkininka
vimo būdą, kuris kaip kadaise 
vėl sočiai maitins Lietuvą. Lie
tuvos kolektyviniai ūkiai, išgy
venę baisias kūrimosi tragedijas 
(apie tai byloja Sibiras ir 
prirašyti knygų tomai), paskuti
niais laikais jau vertėsi gana ne
blogai. Turėjo nemažai mecha
nizuotų ūkio įrankių ir brangios 
mašinerijos.Daugelis jų buvo 
produktingi ir davė gerą pelną. 
Po didžiausių sunkumų Lietu
vos mokyklos išsiugdė gerus 
žemės ūkio specialistus, kurie 
perėmė vadovavimus iš buvusių 
nemokšų. 

Prasidėjus privatizacijai, ko 
lektyviniai ūkiai atsidūrė akli-
gatviuose. Pasidarė didžiausia 
suirutė ir baisi netvarka. Žemės 
ūkio gėrybių grobstymas, padar
gų nelegalus savinimasis ir jų 
išpardavinėjimas vyko dieną ir 
naktį. Yra atvejų, kad trakto
riai ir kombainai iš Lietuvos 
kolektyvinių ūkių buvo par
duodami Gudijos rinkoje. 

Naujieji žemės savininkai, 
gavę žemės sklypus, atsidūrė 
labai sunkioje padėtyje, nes 
statyti naujus ūkio trobesius ir 
įsigyti reikiamus į rankius 

nebuvo iš ko. Valdžia siūlė 
paskolas, bet nuošimčiai už jas 
siekia 24 procentus. Dalis 
naujųjų ūkininkų, nusivylę 
nevykusiai pravesta žemių 
privatizacija, tikėdamiesi ge
resnės ekonominės padėties, 
pabalsavo už Darbo partiją. 

Kažin ar nepaskubėta skal
dyti kolektyvinius ūkius į 
smulkius vienetus? Gal reikėjo 
atidžiai panagrinėti būdus 
pereiti iš kolektyvinių ūkių į 
privatizuotas kooperacines že
mės ūkio bendroves, primenan
čiais nepriklausomos Lietuvos 
Pienocentrą, Lietūkį, Lietuvos 
Cukrų, Liną, Sodybą. Pasirin
kus kooperacinę formą, visai 
kitaip spręstųsi trobesių, pa
dargų, mechanizacijos reikalai. 
Galimybės aprūpinti žmones 
darbais su geresniais atlygi
nimais būtų sprendžiamos kito
kioje plotmėje. Gerai organi-
zuotom kooperacinėm bendro
vėm yra lengviau ir sparčiau 
įsijungti į tarptautinę rinką ir 
gerai paruoštais žemės ūkio pro
duktais sėkmingai rungtyniau
ti su tarptautiniais verslinin
kais. Reikia suprasti, kad žemės 
ūkis buvo ir bus pagrindas, ku
riuo rėmėsi ir remsis Lietuvos 
kraštas, ir į jį reikia kreipti 
didžiausią visuotinį dėmesį. 
Ateityje išsivysčiusi pramonė, 
turizmas, moksliniai išradimai 
bus geras priedas prie pažangiai 
ir produktingai tvarkomo žemės 
ūkio. 

Dabartinė Lietuvos žemės 

JURBARKAS PAS ISA KO 
„UŽ GYVYBfc" 

Gyvename didžiųjų nuodėmių 
laikais. Dabar juk labai paplitęs 
visame pasaulyje net ir negimu
sių kūdikių žudymas — abortai. 
Labai gaila, tas vyksta ir Lietu
voje. Bet neseniai prieš tokius 
neleistinus darbus ten pirmuti
nis pasisakė Jurbarkas. Lapkri
čio 22 d. Jurbarke įvyko rengi
nys „Už gyvybę". Tą dieną buvo 
krikščioniškai pagerbti ir palai
doti tie, kurie buvo nužmogina
mi, kuriems nebuvo leista gy
venti Dievo sukurtame pasauly
je. 

Viskas prasidėrjo šv. Mišio-
mis. Jos buvo aukojamos per
maldauti Dievą už negimusių 
kūdikių kraują, prašant moti
noms atleidimo ir šventos moti
nystės, kad būtų nutrauktas 
abortų genocidas. Po to negimu
sių vaikų laidojimo eisena į 
kapines, kuriose jie buvo palai
doti, žodžiai prie kapo ir pašven
tintas paminklas. 

Grįžus iš kapinių — vakaras 
Kultūros rūmuose „Gyvenimas 
ir mirtis iki gimimo". Buvo 
rodomos skaidrės. Čia dalyvavo 
šeimos centro pirmininkė gyd. 
N. Liobikienė, o apie natūralų 
šeimos planavimą kalbėjo gyd. 
V. Rudzinkas. _ _ _ 

G . K. Cjr. 

ūkio padėtis yra labai sunki ir 
ateitis nėra per daug žadanti, 
nebent naujai išrinktieji vado
vai skubiai dės didžiausias 
pastangas išvystyti ir įvykdyti 
plataus masto, patikimą ir pro-
duktingą žemės ūkio santvarką. 

Taip atrodo Lietuva iš tolo. 

L I E T U V O J E DAUGĖJA 
Š A U N A M Ų J Ų GINKLŲ 

Lietuvos vyriausybė priėmė 
nutarimą „dėl tarnybinių ir var
dinių šaunamųjų ginklų nešioji
mo ir laikymo". Nuo šiol gink
lus nešioti galės ne tik prokura
tūros, valstybės kontrolės ir ap
linkos apsaugos departamentų, 
muitinės, kai kurių kitų žinybų 
darbuotojai, bet ir Lietuvos 
Ginklų Fondo, radijo ir televizi
jos, bankų, geodezijos, geologi
jos tarnybų, ir kiti atitinkamas 
pareigas einantys darbuotojai. 
Ginklai daugiausia bus skiria
mi žmonėms, saugojantiems 
tam tikras vertybes ar tiesiogiai 
dirbantiems su ginklais. 

Norinčių turėti ginklus ne
t rūksta , pasakė Lietuvos rytui 
vidaus reikalų ministerijos vie
šosios policijos vyresnysis komi
saras V. Navickas. Ypač norėtų 
apsiginkluoti komercinių bankų 
valdytojai, tarybų pirmininkai. 
Visi jų prašymai kategoriškai 
atmetami — leidimai išduodami 
tik bankų apsaugos ir inkasaci-
jos darbuotojams. 

Šiuo metu Lietuvoje, be Vi
daus Reikalų, Krašto Apsaugos 
ministerijų, Seimo apsaugos 
skyriaus, saugumo departamen
to yra 364 objektai, kurių dar
buotojai turi teisę laikyti ir 
nešioti tarnybinį ginklą. Tarny
binių ginklų — pistoletų, revol
verių, automatų ir kitų — yra iš
duota 2,800 vienetų. 

Šiuo nutarimu praplėstas są
rašas organizacijų, kurių nariai 
gali būti apdovanoti vardiniu 
šaunamuoju ginklu. Vardiniai 
ginklai turi būti įregistruoti vi
daus reikalų ministerijoje. 

Lietuvos ministras pirmininkas Aleksandras Abišala su Philadelphijos skyriaus BALF'o talka 
prie siuntinių kraunamų į talpintuvą, skirtą Lietuvos buvusių t remtinių ir politinių kalinių 
sąjungai Kaune Iš kairės: Algis Dilba, Vladas Vienažindis, Juozas Majauskas — BALF'o sk. 
pirm., Aleksandras Abišala, Marija Majauskienė ir Feliksas Andriūnas — BALF'o direktorius, 
buvęs ilgametis skyriaus pirmininkas. 

Nuotr . Put ino MašaJaičio 
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žmonės savo vietoj. Paklausinės, pasišnekėsim, 
išaiškinsim, kaip yra, ir išvažiuos. Gal po dienos kitos 
ir mus pačius išveš. Tai einam? Nenoriu, kad 
ilgai lauktų. 

— Ne. Bus geriau šnekėti, jeigu nereikės aiškinti, 
kaip mano pažastyje taip užsikrėtusi žaizda atsirado 

Po geros valandos sugrįžo pirmininkas. 
— Be reikalo pabijojai, — pasakė įėjęs. — Buvo 

kapitonas ir du leitenantai. Vertėjo nereikėjo. Kapi
tonas vokiškai šneka neblogiau už mane patį. Pirmiau
siai stačiai ir paklausė, kiek mūsų tarpe yra nacių. Kai 
pasakiau, kad nė vieno, kelis akimirksnius žiūrėjo 

Pusę savo gyvenimo pralei
džiame, ieškodami, ką veikti su 
laiku, gautu pralekiant pro 
gyvenimą, laiką taupant. 

Will Rogers 

Jei kas reikalauja skubaus at
sakymo, geriausia atsakyti 
„ne", nes „ne" lengviau pakei
čiamas į „taip" negu „taip" — 
į „ne". Charles Nielson 

— Negaliu. 
Pirmininkas išplėtė akis. Net ir popierių padėjo į 

šalį. 
— Negali? Kas atsitiko? 
Nieko nesakydamas išnėriau kairę ranką iš 

marškinių rankovės ir parodžiau pažastį. 
Jis metė akį. 
— Nuo ko čia? 
— Nuo prancūzės. Juk gal net matei, kai tada 

pasišaukė prie sunkvežimio. 
— Mačiau. Tai ji taip įgnybo? — šyptelėjo. 
— Neįgnybo, bet išplėšė. Gal net tyčia nagus susi-

teršusi. Ir girdėjai, ką pasakė? 
— Ne. Jeigu ir būčiau girdėjęs, būčiau nesupratęs. 
— Sakė: „Kaip įrodysi, kad čia ne kraujo grupę 

pašalinai". Ir dar pridėjo: „kai būsi amerikiečių 
kalėjime, šaukis manęs, ištrauksiu". 

— Jeigu nebūčiau matęs, netikėčiau. Tada 
juokėmės, kad prancūzė norėjo įsitraukti į sunkvežimį 
ir išsivežti. Kai kas kvailiu laikė, kad nevažiavai. Pran
cūzijoj neberūpėtų jokios žvalgybos. Bet negi jie dabar 
mums ir lieps tuoj rankas pakelti. 

— O iš kur žinai, kad nelieps? 
— Lieps, tada pasakysiu, kaip atsitiko. Visi 

pasakys. 
— Sakei, kad ir pats netikėtum, jeigu nebūtum 

matęs. 
— Juk atvažiavo ne kokie puskarininkiai, bet 

Bus lengviau, kai žodis bus kaip žodis, kai niekas tiesiai į akis ir metė klausimą: „Ar visus pažįsti, kad 
nekels jokių abejonių. Jų galvos ir taip visko prikaltos. 
Kodėl nevažiavo tikrinti lenkų. Prancūzė, ir švarią 
pažastį pamačiusi, netikėjo, kad švari. Sakė, kad aš tik 
žinojau, kaip tas prakeiktas raides pašalinti. 

Pirmininkas išėjo vienas, o aš pasilikau raštinėje. 
Nors labai traukė dar nueiti ir pabūti su Živile, bet 
nėjau. Nebegalėjau nukreipti minties nuo tos savo 
negyjančios žaizdos. Jeigu tuoj nebūčiau užsiraukęs, 
jeigu būčiau pakėlęs triukšmą, būtų atsiradę pagalbos. 
Latvių buvo gailestingų seserų, o gal ir mūsų tarpe 
būtų atsiradę pagalbos. Ta pati Trudė būtų padėjusi, 
bet dabar šaukštai jau buvo po pietų. Net ėmiau bijoti 
arčiau rištis su Živile. Ką žinai, kas beeinant gali atsi
tikti. Įtars koks karo policininkas, o net ir ne poli
cininkas, kad esi nacis, lieps išsinerti iš marškinių ir 
parodyti pažastį. Teisinkis, įrodinėk, o jie sukraus su 
kitais panašiais naciais ir nusiųs rusams. Sakys: 
aniems įrodinėk ne mums. Atsikratys vienu nerei
kalingu ir dar rankas pasitrins. Kam tu gali rūpėti. 
Atėjai iš nežinios, gali vėl toje pačioje nežinioje ding
ti. Žinai, kad to prakeikto, amerikiečius apsvaigi
nusio ženklo neturėjai, gali nors ant daržinės stogo 
pasilipęs šaukti, kad neturėjai, bet negali parodyti, kad 
neturi. O kas žino, ar anglams tas nekaltas ženklas irgi 

. galvų nesusuko. Ir jų valdomoj daly turės būti kokia 
tvarka, reikės kaip nors į ją įglusti, ir kas gali pasaky
ti, ko jie klaus ir ką norės patikrinti. 

taip drąsiai tvirtini?" „Ne, ne visus", pasakiau, bet per 
vienas kitą pažįstam visus. Nėra nė vieno, kurio keli 
kiti nepažintų, tai jeigu būtų koks nacis, seniai visi 
būtumėm žinoję. Mums naciai ir komunistai abu to 
paties galo velniai". Dar paklausinėjo, kuo taip labai 
nusikaltom komunistams, kad net namo bijom grįžti. 
Kaip sugebėdamas aiškinau, kad namo nė vienas ne
bijom grįžti, bet, kol ten rusai, negalim. Sakiau, kad 
grįždami vargu net ar savo tėviškę, net iš tolo, pama-
tytumėm. Visiems vietos numatytos kur Sibire. 
Pasakojau, kaip buvo, sakiau, jog žinom, kad negeriau 
bus ir dabar, nebent gali būti daug blogiau. Jis nesi
ginčijo, kad vežė, bet sakė, kad be reikalo nevežė. Jeigu 
jis būtų ten buvęs, pasakytų, kodėl vežė. Tada įsi
drąsinęs pasakiau: „O aš ten buvau, mačiau, mano 
draugus ir kaimynus suėmė ir išvežė, jeigu būtų turėję 
laiko, ir mane patį būtų išvežę, tai kodėl man netiki. 
Jeigu Tamsta būtum matęs ir žinotum, tai tada man 
Tamstai reikėtų tikėti, kodėl dabar Tamsta man negali 
tikėti". Ir dar pridėjau: „Ir vežė dėl dviejų priežasčių. 
Komunistų partija suprato, kad tikrų, labai klusnių 
komunistų iš mūsų nepadarys, o rusai irgi žinojo, kad 
rusais mes niekada neišvirsime, tai labai paprastai 
nutarė mus išgabenti ko toliausiai, išblaškyti, iš
marinti, o į mūsų vietą atvežti rusus ir dar tik tokius, 
kurie partijai yra visiškai klusnūs. Ir viskas". 

(Bus daugiau) 

> 
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LIETUVOS MINISTRAS 
PIRMININKAS LANKOSI 

PHILADELPHIJOJE 
ALGIMANTAS S. G E Č Y S 

Šeštadienis, lapkričio 14 d., 
Philadelphijos lietuvių bus ilgai 
prisimenama. Tą dieną, lietu
viais ne taip j au gausų Ameri
kos didmiestį, savo apsilanky
mu pagerbė Lietuvos minis t ras 
pirmininkas Aleksandras Abi
šala su žmona Nijole. Juos iš Wa-
shingtono, D.C., kur Lietuvos 
premjeras praleido keletą dienų, 
tvarkydamas oficialius valsty
binius reikalus, į Philadelphiją 
atlydėjo Lietuvos ambasadorius 
JAV-ėms Stasys Lozoraitis su 
žmona Daniela. Lietuvos amba
sadai su JAV L B Krašto valdy
ba sutarus bendras vizito Phila-
delphijon gaires, atsilankiusių 
svečių priėmimu ir marš ru to 
eigos detalių išdirbimu rūpinosi 
Philadelphijos LB apyl inkės 
valdyba, vadovaujama kopi-
ninkių Teresės Gečienės ir 
Kr i s t inos Vo le r t i enės . P e r 
maždaug dvi savai tes joms 
pavyko j talką suburti dviejų 
lietuviškų parapijų, Lietuvių 
Namų, BALFo skyriaus, V. 
Krėvės lituanistinės mokyklos 
vadovus. Premjero Abišalos at
silankymas tapo visus vietos 
lietuvius apjungiančia švente. 

Philadelphią nuo Wa;shingto-
no, D.C. skiria vos 150 mylių 
nuotolis. Vykti į Philadelphiją 
svečiai pas i r inko g re i t ą j į 
traukinį. Dešimtą valandą ryto 
būrelis JAV L B Krašto valdy
bos, LB Pietryčių apygardos ir 
Philadelphijos LB apyl inkės 
valdybos narių su slaptosios 
policijos pareigūnais pradėjo 
rinktis traukinių stotyje. 

Pusę vienuoliktos gauname 
žinią, kad svečiai j a u pr ie 
Philadelphijos, o už dešimties 
minučių, saugumui neleidžiant 
svečių pasitikti perone, pasi
t inkame juos prie atvykusio 
kelto. Ponioms Abišalienei ir 
Lozoraitienei įteikiamos gėlių 
puokštės, pasisveikinama su 
atvykusiais ir skubama į pirmą 
apsilankymo vietą — Šv. And
r i e j a u s l ie tuvių pa r ap i j ą . 
Svečiai vyksta JAV valdžios pa
rūpintais neperšaunamais limu
zinais, o mes, vežini svečius 
atlydėjusiais mažesnio rango 
pareigūnais, su savais automo
biliais jungiamės kaip „akredi
tuota palyda". Prie JAV valdžios 
parūpintų apsaugos pareigūnų 
prisijungia pustuzinis Phila
delphijos miesto reprezentacinio 
vieneto motociklistų. Miesto 
gatvėmis skriejame per raudo
nas šviesas, miesto policinin
kams blokuojant gatvių perva
žiavimus. Matydamas Lietuvos 
ministrui pirmininkui teikiamą 
dėmesį, suprantu išeivijos Lie
tuvai siekto valstybinio JAV-ių 
pripažinimo svarbą. 

11-tą valandą sustojame prie 
Šv. Andriejaus parapijos pasta
tų. Šį kartą nesusiduriame su 
įprasta automobilių pasistaty
mo problema. Kaiminysteje gy
venančių automobiliai patrauk
ti iš vienos gatvės pusės, o 
savininkų neradus, policijos 
vilkikų nuvežti. Prie parapijos 
durų svečius pasitinka prieš 
gerą pusmetį klebonu paskirtas 
kun. Timotiejus Burkauskas . 
1991 metų gale arkivyskupija 
ruošėsi parapi ją užda ry t i . 
Sukilo lietuviai, sudarė įvairias 
komisijas, posėdžiavo ir mitin
gavo, pasitelkė lenkų vienuoli
jai priklausantį lietuvį — Tėvą 
Burkauską — būti dvasios vado 
vu. Laimėjome, arkivyskupijos 
vadovams parodydami, kad esa 
me lietuviško katalikiško židi
nio susiklausę nariai. Parapijoje 
vėl verda lietuviškas gyveni
mas, vykdomi remontai, pri
glaudžiami atvykę iš Lietuvos, 
o šiandieną ypatinga šventė — 
parapija lanko Lietuvos prem 
je ras . Apžiūrėjęs bažnyčią. 

premjeras su svita ats iranda 
parapijos salėje. Čia vyksta 
BALFo rūpesčiu į Lietuva siun
čiamo talpintuvo pakrovimas. 
Siunta eina per Lietuvos Trem
t i n i ų ir Po l i t i n ių Ka l in ių 
Sąjungą. Sibire gimęs ministras 
p i rmininknas simboliškai stoja 
talkon ir talpintuvo link nuneša 
kelis s iunt inius . Pasveikina 
atėjusius talpintuvo pakrauti . 
Stebiu sujaudintus BALFo sky
r iaus pirmininką Juozą Majaus
ką, BALFo ilgametį darbuotoją 
ir direktorių Feliksą Andriūną, 
ašaras besišluostančią Nijolę 
Abišalienę. Šiuo momentu t a rp 
Lietuvos ir išeivijos skirtumų 
nėra — visi eame gėrio savam 
kraštui t rokštą Lietuvos vai
kai . 

Klebonijos menėje svečių lau
kia V. Krėvės lituanistinės mo
kyklos mokiniai , mokytojai, 
mokyklos tėvų komiteto nariai 
su pirmininke — mokyklos ve
dėja B r i g i t a K a s i n s k i e n ė . 
Vaikučiai ponioms Abišalienei 
ir Lozoraitienei įteikia gėlių 
puokštes. Trečios kartos lietu
vaitei Marytei Bizinkauskaitei 
, .gelbstint" ; mokiniai padai
nuoja ,,Du gaideliai" ir „Mažas 
pasaul is" . Mokytojos Marytės 
Sušinskienės paruošti mokiniai 
padeklamuoja du eilėraščius. 
Atkreipiame ministro pirminin
ko dėmesį, kad kai kurie vaiku
čiai jau y r a ketvirtos kartos 
lietuviukai. Taigi, jei ryžtamasi, 
nesut i rps tame jokiuose tirpini
mo katiluose. Parapijos komite
t a s , vadovaujamas Jono Puo 
džiūno, pakviečia svečius pasi
vaišinti. Atsisveikinant, kun . 
Burkausko prašomas, A. Abiša
la pirmuoju pasirašo parapijos 
naujai įsigytoje svečių knygoje. 
Po jo knygoje pasirašo ambasa
dorius Lozoraitis. 

Po to numaty tas sustojimas 
Amerikos Nepriklausomybės 
aikštėje ; kur turi įvykti vainiko 
prie Laisvės Varpo padėjimo 
ceremonija. Svečių pasitikti at
vyksta Philadelphijos miesto 
meras Edvvard Randeli. Vainike 
gėlės išdėstytos spalvomis — 
geltona, žalia, raudona. 

Media atsiųstiems fotogra
fams a p a r a t a i s blykčiojant, 
padedamas vainikas šalia Lais
vės varpo. Arti stovėdamas, 
girdžiu miesto merą premjerui 
pasakojant apie 1922 m. Ameri
kos lietuvių Lietuvai padova
notą Laisvės varpo repliką. 
Laisvu vert imu meras prem
jerui perduoda varpan įlieto 
įrašo tekstą: „O skambink per 
amžius vaikams Lietuvos... tas 
nevertas laisvės, kas negina 
jos!" Klausau ir negaliu atsis
tebėti Philadelphijos LB dar
buotojų jau keletą dešimčių 
metų vykdoma sėkminga ..am 
basadoryste" Lietuvai. 

Už kelių kvartalu nuo Nepri 
klausomybės aikštės ne per 
seniai pastatytas puošnus She-
raton viešbutis . Akmenimis 
grįsta gatvė primena senąjį 
Vi ln ių . Pr ie įvaž iav imo į 
viešbutį nuo aukš to stiebo 
plevėsuoja mūsų t r i spalvė . 
Vyriausia viešbučio vadovybė 
prie paradinių durų laukia pa
sitikti ir pasveikinti Lietuvos 
vyriausybės galvą. įžengus į 
viešbučio vidų, išdėtas svei
kinimas ministrui pirmininkui 
ir p. Abišalienei. 

Puošnioje viešbučio salfje su 
ministru pirmininku pietauti 
susirinko 60 asmenų. Be lietu
viškų orgazacijų vadovų, da
lyvavo latvių ir estų atstovai, 
Foreign Policy Research ins
tituto direktorių tarybos pirm. 
dr. Daniel Pipes, JAV Kongreso 
narys Robert Borski, kelių 
stambių versle įmoniu vadovai. 
Invokaciįa sukalbėjo kun. T. 

Burkauskas. Vaišėms vadovavo 
Teresė Gečienė. Philadelphijos 
miesto meras E. Randeli sveiki
no premjerą ir ambasadorių ir 
A. Abišalai įteikė Laisvės Var
po repliką su atsi lankymo pro
gai pažymėti specialiu įrašu. 
Amb. Lozora i t i s , t a i k l i a i 
parinktais sakiniais, pristato 
premjerą. A. Abišala kalba Vik
torui Nakui vertėjaujant, nors 
premjero anglų kalbos mokėji
mas t ikrai puikus. Kalba poli
tinė. Į pietų dalyvių k laus imus 
atsakydamas aiškiai, be išsisu
kinėjimų, jaučiasi reikalų geras 
supratimas. Sveikinimo žodį ta
ria kongr. Borski, prieš savaitę 
į JAV Atstovų rūmus perrink
tas šeštai kadencijai. 

Vaišės buvo baigtos prel. Leo
no Peciukevičiaus žodžiu. 

Norėta apsilankyti ir Šv. Jur
gio lietuvių parapijoje, šiais 
metais švenčiančioje 90 metų ju
biliejų. Atvykusius svečius prie 
Šv. Jurgio parapijos durų pasi
tiko Lietuvos vyčiai ir tautiniais 
rūbais pasipuošę parapiečiai. 
Vyrai krūtines buvo persirišę 
tautinėmis juostomis. Svečiams 
įėjus į bažnyčią, sugaudė Petro 
Petraičio valdomi vargonai . 
Klebonas Anderlonis svečius 
pasveikino lietuvių ir anglų 
kalba, iškėlė parapijos lietu
viškumą, gilų džiaugsmą sulau
kus Lietuvos ministro pirminin
ko ir ambasadoriaus. Vyčių ats
tovai premjerui įteikė dovanė
les. Premjeras ir ambasadorius 
buvo pakviesti pasirašyti ant 
altoriaus padėtoje svečių kny
goje. Pasirašius Abišalos ir 
Lozoraičiai buvo pristatyti kle-
boni emeritui prel. dr. Vitui 
Martusevičiui, praeityje Phila
delphijos lietuvių suėjimuose 
ugningomis kalbomis mokėju
siam paveikti žmones gausiai 
aukoti Lietuvos laisvinimo dar
bams. 

Amerikiečiams žurnalistams 
ir media pristatant ministro pir
mininko maršrutą, jo apsilanky
mas Lietuvių namuose (ameri
kiečiams žinomam Lithuanian 
Music Hali ir The Big Lit var
dais) buvo vadinamas lietuvių 
, , town m e e t i n g " v a r d u . Į 
masyvų 1909 metais statytą ir 
iki šių dienų gražiai išlaikytą 
pastatą susir inko apie 180 
lietuvių ir gal koks 20„secret 
service" pareigūnų. Susirinki
mui vadovavo jaunas LB Pietry
čių apygardos p i rm. L inas 
Kučas. Svečius sveikino Lie
tuvių namų tarybos pirm. Ro
mas Tautkus. 

Premjeras teigiamai vertino 
savo vizitą JAV-se ir turėtus 
susitikimus su Pentagono, Pre
kybos ir Žemės ūkio departa
mentų atstovais. Buvo susitar
ta dėl žvejybos prie Amerikos 
krantų. Taip pat matytasi su 
Pasaulinio Banko, Amerikos 
t e i s i n inkų sąjungos, Tarp
tautinio monetarinio fondo ats
tovais. Užmegzti ryšiai su bū
sima JAV valdžia, telefonu pasi
kalbant su būsimu viceprezi
dentu Albert Gore. 

A. Abišalos apsilankymas Lie
tuvių namuose verčia prisimin
ti čia buvusius apsilankymus 
kitų Lietuvai svarbių asmenų. 
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą čia 
lankėsi dr. J. Basanavičius, M. 
Yčas, dr. J. Šliūpas, dr. P. Vilei
šis, o atgavus nepriklausomybę, 
skrydžiui į Lietuvą čia lėšas 
kėlė Darius ir Girėnas. Dabar, 
po daugel nelaisvės metų, su
l a u k t a L i e t u v o s m i n i s t r o 
pirmininko! 

Po susitikimo su visuomene 
Lietuvių namuose veikiančiame 
Kultūros centre, ku r šiuo metu 
veikia JAV LB Krašto valdybos 
įstaiga, Krašto valdyba suren
gė susitikimą su Philadelphijo-
je reziduojančiais valdybos 
pareigūnais. Prie Krašto valdy
bos narės Dainos Krivickaitės 
paruošto vaišių stalo pabend
rauta ir pasikalbėta rūpimais 
klausimais. Pusę septintos teko 
pajudėti t raukinių stoties link 
grįžimui į VVashingtoną. Jaut
rus buvo momentas, kai kelias
dešimt apsaugos pareigūnų ir 

policininkai motociklistai išsiri
kiavę Lietuvos minis t ru i pir
mininkui a t idavė pagarbą. A. 
Abišala i r amb. S. Lozoraitis 
kiekvienam padėkojo, paduoda
mi ranką. 

Rek lama amerikiečių t a r p e 
rūpinosi JAV LB Krašto val
dybos vicepirm. R iman ta s Stir-
bys ir T. Gečienė. Vizitą filmavo 
dvi televizijos stotys. P e n k e t ą 
valandų premjerą lydėjo mili
joninio tiražo „The Philadelphią 
Inąuirer" korespondentas Steve 
Seplow. Nuo ateinančių m e t ų 
pradžios Seplow trejų metų lai
kotarpiui yra sk i r iamas laik
raščio korespondentu Maskvoje. 
Nėra abejonės, k a d vizito me tu 
užmegztos pažintys bus t iek 
korespondentui , t iek Lie tuva i 
naudingos. Lapkričio 15 d. „In
ą u i r e r " la idose buvo i l ga s 
s t r a ipsn i s , k u r i a m e Seplow 
perdavė A. Abišalos pa te ik tą 
politinės ir ekonominės padėties 
Lietuvoje analizę ir apibūdino 
viešnagę Philadelphijoje. 

Aukštų svečių aps i l ankymas 
pris idėjo p r ie p o r i n k i m i n i ų 
nuotaikų pakėlimo Philadelphi
jos l ie tuvių t a r p e . N i e k a m 
neliko abejonės, kad L ie tuva 
gyvuos ka ip n e p r i k l a u s o m a 
valstybė. Abišalos ir Lozoraičiai 

savo noširdumu, taktiškumu ir 
pas tabumu kiekvienam tautie
čiui su t e ikė progą jais di
džiuotis. Padėka už gerai supla
nuotą devynių valandų vizitą 
priklauso LB-nės vadovams ir 
j iems talkininkavusiems. Phi
ladelphiją svečiams parodė visa
pusišką lietuviškąją išeiviją. 
Svečiams buvo atvertos mūsų 
parapijų durys , savasis klubas, 
kul tūros centras, LB įstaiga, 
parodytas lietuviškasis atžaly
nas l i tuanistinėje mokykloje. 
Parodėme svečiams, kad moka
me išeiti už lietuviškojo „getto" 
ribų, kad tu r ime draugų ameri
kiečių visuomenėje, kurie y r a 
pasiryžę ginti Lietuvos reikalus. 
Parodėme, kas esame ir ko 
t rokš tame — laisvos, demokra-
t inės Lietuvos! 

=> 

CLASSIFIED GUIDE 

CHICAGA - NAUJASIS 
HOLYWOODAS? 

Vis daug iau ir daugiau filmų 
kasmet sukama Chicagoje, o su 
jų gaminimu susiję darbai atne
ša miesto verslininkams nema
žas įplaukas. Per pastaruosius 
trejus metus Chicagoje sukami 
filmai davė miestui 150 mili
jonų dolerių pajamų, o tūkstan
čiams chicakgiečių — darbus. 

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
1993 metų linkime giminėms, draugams ir 
pažįstamiems. 

Lai šventiška nuotaika, laimė ir gera 
sveikata lydi per ateinančius metus. 

Irena ir Leonas 
Kriaučeliūnai 

Linkime daug džiaugsmo ir ramybės Kristaus 
Gimimo Šventėje visiems draugams, bičiuliams 
ir bendradarbiams. 

Linkime geros sveikatos Naujuose Metuose ir 
neprarasti vilties, nes Lietuva ištvers laikinus 
sunkumus ir išliks Nepriklausoma. 

Dėkojame visiems, kurie atskubėjo su linkėji
mais, malda ir padrąsinimais sunkios operaci
jos metu. 

Marytė ir K a z y s Ambrazaičiai 

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
šventėm atėjus, sveikiname 

draugus ir pažįstamus, linkėdami 
džiaugsmo, laimės ir geros 
sveikatos. 

Elena ir Vytautas 
Vidugiriai 

California 

REAL ESTATE MISCELLANEC 18" 

GREIT 
PARDUODA 2 

. «E/MAX 
REALTORS 

<?12) 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.' 

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

T»l . 376-1882 ar 376-5996 
iO%—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugntes ir automobilio-
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vs W M t 95th Stret 
Tel — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

Turiu Chicngos miesto leidimą Ditou >r 
užmiesty Di'bu greitai, garantuotai ir sąž> 
• ingai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 1 

FOR RENT 

Išnuomojama* V/2 k s m b . bt. antram* 
aukšta iš kiemo pusės, šaldytuvas, virykla 
ir virtuvės stalas; su šiluma ir karštu 
vandeniu. Marquette Pk. apyl. Pagei
daujama 1 arba 2 dirbantys asmenys 
Skambint bet kur iuo laiku. t e l . 
312-778-6849 

KVIEČIAME APSILANKYTI 
B S D LOUNGE 

6600 S. Kedzle Ava. , 
tai. 312 925-6264 

Pašokti, pasiklausyti lietuviškų dainų. 
Orkestras groja: ketv , penktd. sekmd. 
nuo 9 v v., šeštd. nuo 10 v.v 

Šeštadieniais užkanda — veltui! 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South \Vestern • Chicago 
(312) 737-4000 

Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet. Pontiac. GMC 
Truck. Volksvvagen, Oldsmobile ir 
Dodge firmų automobilius. 

Taip pat parduodame vartotus, 
mažai mylių turinčius, automobi
lius. 

Greitas ir efektyvus patarnavimas. 

Atsakome visus klausimus apie 
automobilius. 

Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai. 

Suteikiame visą informaciją, su
sijusia su naujų, naudotų ir po ava
rijų auto. pirkimu (iš varžytinių), par
davimu, (pigiau negu pas „dea-
ier"), persiuntimu į Europą. Kreip
kitės į: 

Martin Automotive, 
tel. 312-646-6677 

Taip pat už žemiausią kainą remon
tuojame (body work), dažome, kei
čiame dalis visų firmų automobi
liams. 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Savo klientams linki 

NERINGOS RESTORANAS. 
2632 W. 71 St. 

Chlcago, IL 60629 

Tel. 312-476-9026 
Atidaryta: 8 v.r.- 8 v.v. 

P A D Ė K A 
Nuoširdžiai dėkoju Brighton Parko LB pirm. S. 

Daulienei ir p. Dauliui, rūpestingai mane globojusiems 
Chicagoje bei visiems lietuviams, suteikusiems man 
galimybę stažuotis Cook County ligoninėje. 

Sveikinu visus su šv. Kalėdom ir N. Metais. 

Dr. Aurelija Jučaitė 

Dail POVILO PUZINO monografija, yra didelio formato ir 
talpina 28 spalvotas reprodukcijas, kartu ir XX amžiaus 
Madona. Šišs paveikslas apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, Calif. ir 
Grand National Award Amerikos dailininkų profesinėje 
sąjungoje New Yorke. Puiki dovana tinka bet kuriomis pro
gomis įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Kaina su per
siuntimu 27 dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, 
Chlcago. IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

t 

file:///Vestern


Dana ir Julija Stelmokaitės ir Rytas Vygantas, pakviesti Illinois guberna
toriaus asistentės Pat Michalski, atstovavo lietuviams Jugntinių Tautų dieno
je State of Illinois centre. Ten buvo 56 kraštų atstovai. 

FIZINIS TINKAMUMAS 

Reguliari mankšta bū t ina 
gerai sveikatai. Dieta bendrai 
labai svarbi, bet vien nuo tiks
lios dietos žmogui nebus gera 
sveikata, jei nesimankštins.. 
Kūnas yra taip sudėstytas, kad 
dirba evektyviausiai ir leng
viausiai gydomas, kai jisai tin
kamai prižiūrimas. 

Senais la ika is r e g u l i a r i 
mankšta buvo banalybė. Primi
tyvus žmogus kiekvieną dieną 
keliaudavo pėsčias daug mylių, 
kol susirasdavo savo kasdieninį 
maistą. Tikima, kad Hopi In
dėnai bėgdavo maždaug 30 my
lių į dieną, tvarkydami, rūpin
damiesi savo sodais. Romėnų 
kariai, apsiginklavę 100 sv. 
šarvais, dažnai žygiuodavo 40 
mylių per dieną. 

Moderni dvilizacija/techno-
logija palengvino mūsų gyveni
mus. Modernūs aparatai su
taupė mums daug laiko, todėl 

t u rė tume nors kiek to laiko pa
skirti mankš ta i . Nors techno
logijai pažengus yra visokiausių 
mechaniškų priemonių išlaikyti 
žmogaus sveikatą, t ik ketvirta
dalis žmonijos kasdien mankšti
nasi ir t ik ra i laikosi t inkamos 
dietos. Įdomu žiūrėt i , kai vieni 
mašina apvažiuoja visą plotą, 
ieškodami vietos pa l ik t i j a 
kuo arčiau, nes nenori paei t i 
p r idė t in ius 100 pėdų. Nors 
k rau tuvė vos keli blokai nuo 
namų, važiuojama automobiliu, 
nes pėsčiam nuei t i per ilgai 
užtruktų, t am nėra laiko. K a m 
lipti laiptais , kai čia pat yra 
elevatorius? Prabangus gyveni
mas y ra labai sėslus; toks gy
venimas kenkia sveikatai, ypač 
širdžiai. Mankš t a nėra pra
banga, būt ina stiprios sveikatos 

išlaikymui. 
Nereiškia, kad kiekvienas ' 

tu r i bėgti 10 mylių kasdieną. 
Asmuo tu r i pamažu įprasti 
mankšt in t i s ir paruošti sau 
mankštos planą. Svarbiausia 
mankštos priežastis, kad kūnas 
į t rauktų daug iau deguonio. Be 
mankštos širdis efektyviai ne
cirkuliuos kraujo, o kraujo indai 
negalės laisvai nešioti deguonį. 

Geriausia mankš t a yra aero
bika — ta i mankš t a pagreiti
nant i širdies plakimą (pulsą). 
Žmogus greičiau ir giliau kvė
puoja, įkvėpdamas daugiau de
guonio. Aerobikos kategorijai 
priklauso šie sportai: greitas 
vaikščiojimas, bėgimas, žygia
vimas po ka lnus , plaukimas, 
dviračiu važiavimas, irklavi
mas, , , raquetbal l" , čiuožimas, 
šokių šokimas, arba šokinėjimas 
per virvę. Sporto srities gydyto
jai pataria mankš t in t i s 3-4 kar
tus savaitėje nors 30 min. Prieš 
pradedant mankš t in t i s , būt ina 
pasitikrinti savo mankštos prog
ramą su dak ta ru . Mankšta tei
kia ir psichologinę naudą. 

Carbohydratai yra svarbiausi 
maisto produktai , teikiantys 
kūnui d a u g i a u s i a energijos 
mankštai . Šiai maisto grupei 
priklauso javainiai , duonos pro
duktai, vaisiai , pasta (makaro
nai), ryžiai, bulvės, pupelės ir 
daržovės. Liz Applegate, Ph.D, 
maitinimo paskaitoj aiškina, 
kad j aun imas tu r i įprasti prie 
g e r e s n ė s d i e t o s s v e i k a t o s 
išsaugojimui. J i pataria dažnai 
naudoti: 

K o p ū s t i n e s d a r ž o v e s (ypač 
brokolius ir žiedinius kopūstus) 
— saugantis vėžio ligos. 

C i t r i n in ius v a i s i u s — nuo 
širdies ligų ir nuo vėžio. 

Č e s n a k ą i r s v o g ū n ą — nuoi 
vėžio saugant is . 

Žalią a r b a t ą — beveik visi ją 
geria Japonijos, saugodamiesi 
nuo vėžio. Tikima, kad ji aukštą 
kraujo spaudimą ir cholesterolį 
mažina. 

A u s t r ė s (Oysters) — te ikia 
kūnui zinką, kur is saugo nuo 

gripo, bakterijų, ir infekcijų. 
„ W h e a t g e r m " , kvie t inės 

d u o n o s i r j a v a i n i a i teikia 
kūnu i vitamino E, kuris saugo 
nuo vėžio. 
Žieminis s k v a š a s ir morkos — 
t e i k i a be ta -karo t ino , kuris 
saugo nuo moteriškų vėžių ir 
ka r ta i s nuo plaučių ir skilvio 
vėžių. 

Neseniai laboratorijose patir
ta , kad žmonės, kurie kasdien 
mankštinosi valandą ar dau
giau, lengviau pajėgė kovoti 
prieš įtampą ir ligas, negu tie, 
kur ie nesimankštino arba retai 
ėmėsi mankštos. Tikima, kad 

„DRAUGO" RĖMĖJAI 

PRADŽIUGINKIME 
JAUNIMĄ 
VILNIUJE 

Yra pasišventusių šeimų 
Lietuvoje, kurios priima globoti 
našlaičius ir vaikučius iš vaikų 
namų. Neretai tai būna viena 
senelė, kuri augina anūkus, ar
ba geros širdies giminait is , 
kuris priima dar kelis vaikus į 
savo šeimyną. Šių šeimų gyve
nimo sąlygos nelengvos, nes jų 
globojami vaikai negauna pašal
pos iš visuomeninių labdaros 
organizacijų. 

Lietuvos ambasada Washing-
tone turi šių šeimų Vilniuje 
sąrašą, kurios globoja likusius 
be tėvų vaikus ir našlaičius. 
Šiame sąraše yra per 400 tokių 
šeimų. Dauguma šių vaikų yra 
tarp dešimties ir aštuoniolikos 
metų; apie ketvir tadal is — 
jaunesni. Jų tarpe yra lietuvių, 
rusų, lenkų kilmės vaikai. 

Norintys pradžiuginti ber
niuką ar mergaitę Vilniuje 
Kalėdų ar kita proga, galite 
nusiųsti gražų pasveikinimą ar
ba lauktuvių. Galima ir finan
siškai sušelpti tiesiogiai. Suin
teresuoti prašomi kreiptis į 
„Vaivorykštė" (Lietuvos amba
sadoje) dėl adreso ir gimimo die
nos: Vaivorykštė, c/o Lietuvos 
Ambasada, 2622 16th Street 
NW, Washington, DC 20009. 

100 do l . Juozas Gaila, Ellio-
cott, MD; Klemensas Juškevi
čius, Chicago, IL; John Kontau-
tas, Centervil le, MA; Ernes t 
Lengnikas , Hamil ton , Canada; 
Wanda E. Pe tkus , Park Ridge, 
IL. 

70 do l . Pranas Pranckevičius, 
Chicago, IL; Vanda Žolynas, 
Chicago, IL. 

60 do l . A. Gurevičius, Toron
to, Canada; Jonas Rugys, To
ronto, Canada . 

50 do l . Liths Soccer Club (Fut
bolo klubas Lituanica) Chicago, 
IL; Edward F. Lavan, Wor-
cester, MA; P r a n a s Mačernis, 
Chicago, IL; Juozas Mikelionis, 
Seat t le , WA; Wal te r Rast-Raš-
čiauskas, Oak Lawn, EL; Ona Si-
lūnas, Alexandria, VA; The 
Stolias, Oak Forest , IL; Marija 
Svotelienė, Balt imore, MD; R. 
K. Vidžiūnas, Valencia, CA; 
Alina Zuras, Rochester, NY. 

40 d o l . J u r g i s B u b n y s , 
Chicago, IL; Wal ter Juzėnas , 
Southfield, MI; A. Karai t i s , 
Union Pier, MI; Balys Slonskis, 
Chicago, IL. 

30 do l . Jul ius Ealsys, Los An
geles, CA; O. Zukas-Norkus, Los 
Angeles, CA. 

25 do l . Amelija Baleišienė, 
Chicago, IL; Jonas A. Gudėnas, 
Euclid, Ohio; Jonas Keraminas, 
Rockford, IL; Kazys Linkus , 
Miami Beach, FL; Živilė Vait
kienė, Seven Hills, OH. 

pripratę prie mankštos nekrei
pia daug dėmesio įtampai ir 
geriau pakenčia skausmą ligos 
atžvilgiu, nes jų kūnas pasidaro 
stipresnis. Nors kartais rodos, 
kad nėra laiko ar energijos 
mankštai , neužmirškite, kad 
mankšta padeda žmogui gyven
ti pilnesnį, sveikesnį ir gal net 
ilgesnį gyvenimą. 

R a s a M. 

DRAUGAS, antradienis, 1992 m. gruodžio mėn. 22 d. 

Jei galėtume parduoti savo 
patyrimus už tiek, kiek jie 
mums kainavo, būtume mili
jonieriai. 

Abigail Van Buren 

21 dol . Juozas ir Rasa Juškai , 
Elizabeth, N J . 

20 do l . P . Abromaitis, Le-
mont, IL; Koste Ancevičius, 
Chicago, IL; S. Abramavičius, 
Marengo, IL; Arvydas Barzdu-
kas, Falls Church, VA; Antanas 
Bajerčius, Miami Beach, FL; 
Stasys Baniulis , Lisle, IL; dr. J. 
Dėdinas, Oak Brook Terrace, 
IL; Ant. Juodvalkis , Chicago, 
IL; O. Gaučys, Chicago, IL; Ray 
Grigal iūnas, Forest Park, IL; 
Pranas Gluoksnys, Calgary, Al
tą, Canada; Gražina O. Herzog, 
Palos Verdes, CA; Eugenijus Li-
kanderis, Chicago, IL; Jonas 
Latvys, Chicago, IL; Lietuvių 
Pensininkų sąjunga, Chicago, 
IL; Maria Kardauskaitė, Sunny 
Hills, FL; Ona Mieželis, Sun Ci
ty, AZ; Vacys Mikuckis, Mon-
tose, CA: Jurg i s Matusevičius, 
Chicago, IL; Norkus, Sun City, 
AZ; J. Neverauskas , Munster , 
IN; Marija Tyrulis, Chicago, IL; 
Valerija Točilauskienė, Chica
go, IL; Stasė Taučytė, Wauke-
gan, IL; Ben Serapinas, Oak 
Lawn, IL; F r a n k Sapalas, Le 
mont, IL; dr. L. J. Simutis , 
Evergreen Park, IL; Irena Sla
vinskas, St. Petersbrug, FL; Vy
tautas V. Šeštokas, Los Angeles. 
C A; Joseph Sidas, Berkeley, 
C A; A. Paškus, Evergreen Park, 
IL; Audrius Žilinskas, Cicero, 
IL. 

Už p a r a m ą sava i s p a u d a i 
t a r i a m e n u o š i r d ų ačių. 

INTERNATIONAL 
v 

TRAVEL CONSULTANTS , 2 / a i / > A 5 * 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones j Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 
..ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
0825 South 791h Av*nu« 
Hlekory HM. IMnote 60457 

223 Katvftrihi gatv* 
V l l n l i - U«tuva 
T t to fonM 350-115 Ir 778-392 

A.tA. 
JONAS KAUNAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. gruodžio 20 d. 11:09 vai. ryto, sulaukęs 88 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje. Amerikoje išgyveno 

43 m. 
Nuliūdę liko: brolis Gediminas Kaunas su šeima Lietuvo

je; pusseserės: Anna Gribin, Ann B. Calabrese, Annette 
Adomaitis. 

Laidotuvės privačios gruodžio 24 d. Lietuvių Tautinėse 
kapinėse. 

Nuliūdę brolis ir pusseserės. 

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

A.tA. 
ELENAI KRIŠTOLAITIENEI 

JOKUBKIENEI 

mirus , nuoširdžią užuojautą re išk iame jos dukroms 
— NIJOLEI su še ima, VIDAI, sūnui ALGIUI ir vyrui 
PETRUI. 

Juozo Krištolaičio šeima 

A.tA. 
ELENAI JOKUBKIENEI 

mirus, l iūdinčius — Vyrą, dukras su šeimomis, sūnų, 
brolį dr. VYTAUTĄ MUSONĮ su šeima ir k i tus gimi
nes užjausdami jungiasi maldoje 

A. Juozevičienė 
J. ir L Makštučiai 
J. ir B. Reiniai 
V. ir A. Šauliai 

1 

Padėkos Ir Prašymo Pamaldos 
ruošiamos i v . Katodų motu — 

gruodžio 25 d.. Iki sausio 1 d. Imtinai 
Marijonų koplyčioj prio „Draugo" 

ProSsu įjungti mano atžymėtas intencijas į kalėdines oktavos Sv. Misiąs 
ir maldas: 
L. Padėka Dievui ui Siuoa m*tu» D Prašant laiming. ateinančiu metų 
D Padėka Manjai ui globą D Prašant sveikatos 
Z; Padėka ui gautas malones D Prašant ramybes išimoje 
D Padėka ui taika pasauly D Prašant santūrumo malonet 
C Už lietukus Sibire G Prašant Lietuvsi laisves 
G Už Šeimos mirusiu* G Prašant psJsukimų i dvasini luomą 
D Už vsikus G Ypatinga intencija 

Mano kalėdine auka Oktavai 

Vardas, psvarde 

Adresaa 

M ARI AN FATHERS, 0336 S. Kllbourn Ava. 
Chicago, IL 60629 

A.tA. 
agr. Elena Mušinskaitė 

Krištolaitienė-Jokubkienė 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. gruodžio 18 d. 10:35 vai. vakaro, sulaukusi 

80 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Laukuvos parapijoje. Amerikoje išgyveno 

43 m. 
Nuliūdę liko: vyras dr. Petras Ironis Jokubka; dukros — 

Nijolė Krištolaitytė-Varnienė, žentas Kazys, anūkai — Tomas, 
Simas ir Šilainė; Vida Krištolaitytė-Gendvila, žentas Vincen
tas; sūnus Algimantas Krištolaitis; brolis dr. Vytautas 
Musonis-Mušinskas su šeima. 

Priklausė Liet. Agronomų draugijai, Lietuvos Dukterų 
draugijai, ateitininkams, Lietuvių Istorikų draugijai ir Lietu
vių Krikščionių demokratų draugijai. Buvo rėmėja: Tautos 
Fondo, Lietuvių Fondo. Krištanavičiaus Fondo, Liet. 
Enciklopedijos leidyklos, BALF'o, Lietuvių Operos, Atei
tininkų Namų Lemonte, Jaunimo centro, Margučio radijo ir 
Lietuvos bažnyčių. 

Kūnas buvo pašarvotas sekmadienį, gruodžio 20 d. nuo 
6 iki 8 v.v. ir pirmadienį, gruodžio 21 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus 
Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio 22 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Pažaislio vienuolyno atsta
tymo fondui. 

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

Nuliūdę vyras, vaikai, anūkai, brolis ir kiti giminės. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-174M 

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 

u 

6541 S. K E D Z I E 
Marąuette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

V i s ų t e l e f o n a s : 7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 

-EVERGREEN PARK, IL S0M2 
TEL. (70t) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

fr * 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pkmad., an
t r a * , katvlrtd. Ir panktd. 9 v . r . - 5 v. p.p. Traed. 9 v . r . - 7 v.v. 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 West 71 st Street 
Chicago. Illinois K)629 

l-<312)-476-2345 

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

70*430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių nama i Chicagoje ir p r i emiesč iuose . 

V i s u s la idotuvių n a m u s gali te pas iekt i 
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. gruodžio mėn. 22 d. 

APLINK 

iMUgj 
x „Draugo" redakcija ir ad 

ministracija nuoširdžiai 
sveikina visus savo bendradar
bius, skaitytojus, rėmėjus ir 
geradarius, kurie rūpinasi lietu
viškos spaudos likimu. Linkime 
šv. Kalėdų proga visiems tyro. 
Kūdikio Kristaus atnešto, 
džiaugsmo ir palaimos. 

x Lietuvos Tarptautinio 
Teatro festivalis paskyrė 
American Travel Service, vado
vaujamą Alekso ir Vyto Laurai
čių, būti oficialia agentūra, 
kurioje gaunami specialūs TTF 
lankytojų pasai, teatro bilietai 
ir kvietimai j priėmimus su 
teatro bei valdžios žmonėmis. 

x Irena ir Albertas Kereliai 
sveikina Kalėdų proga gimines, 
draugus ir pažįstamus, linki 
visiems sveikatos, ramvbės ir 
vilties per 1993 metus. Ta pro
ga aukoja „Draugui". 

x Elena ir Mečys Krasaus
kai iš So. Pasadenos. Floridos 
sveikina visus gimines, draugus 
ir pažįstamus švenčių proga. 
Linki Linksmų Šv. Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų — kad 
graži Kalėdų nuotaika ir gera 
sveikata lydėtų visus per ištisus 
metus. 

x Juozas Matiukas iš Wood-
haven. N.Y., sveikina savo 
artimuosius, draugus ir pažįs
tamus su šv. Kalėdų šventėm ir 
linki laimingų ir sveikų Nau
jųjų Metų. Ta proga aukoja 
„Draugui" . 

x J o n a s ir Juzė Žebrauskai 
ir šeima sveikina gimines, drau
gus ir pažįstamus su Kalėdų 
šventėmis ir ateinančiais Nau
jais metais, linkėdami sveika
tos, džiaugsmo ir visokeriopos 
sėkmės. Vietoj sveikinimo kor
telių aukoja ..Draugui". 

x Lietuvių Meno archyve 
didelę dalį medžiagos surinko 
Čiurlionio galerija, kuriai vado
vauja Algis Jonušas. Meno ar
chyvo medžiaga ir tol iau 
renkama Čiurlionio galerijos ir 
Lietuvių Dailiųjų menų in
stituto pastangomis. 

x Lietuvių Moterų klubų 
federacijos Bostono klubas šven
čių proga sveikina „Draugą" ir 
linki dar daug metų išlikti dien
raščiu. Per klubo valdybos iž
dininkę Ireną Ulpaitę atsiuntė 
50 dol. auką. 

x Išnuomojamas erdvus 6 
kambarių butas Marquette 
Parko apylinkėje. Prašome 
skambinti: 434-9691. 

(sk) 
x Kalėdiniai šokiai įvyks 

Lemonte, Pasaulio Lietuvių 
centre. Šokiai rengiami studen
tams nuo 18 m. W*J 

x „Lietuva Barcelonoje" — 
vaizdajuostė, kurioje pamatysi
te unikalius, iki šiol niekur ne
rodytus, Lietuvos delegacijos 
olimpiadoje oficialiuosius ir pri
vačius momentus. Teiraukitės: 
708-795-4152, Arvydas Renec-
kis. ^k.) 

x „Draugo" redakcija ir 
administracija bus uždaryta 
gruodžio 24 d.. Kūčiose ir gruo
džio 25 d. — Kalėdose. Kalėdinis 
dienraščio numeris (su kultū
r in iu priedu) išleidžiamas 
ketvirtadienį, gruodžio 24 d. 

x Jaunimo centro kavinė 
bus uždaryta gruodžio 25 d., 
Kalėdose ir 1993 m. sausio 1 d., 
Naujuose metuose. 

x Altas Lietuvos Nepri
klausomybės 75 metų atkūri
mo pagrindinį minėjimą rengia 
1993 m. vasario mėn. 14 d. Tuo 
reikalu yra kviečiamas visų or-
ganizcijų atstovų pasitarimas 
š.m. gruodžio 30 d., trečiadienį, 
7 vai. vakare Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejaus patalpose, 
6500 S. Pulaski Rd. 

LIETUVOS GARBĖS GENE
RALINIS KONSULAS VAC
LOVAS KLEIZA SU ŽMONA 
ASTA SVEIKINA VISUS LIE
TUVIUS ŠV. KALĖDŲ PRO
GA, LINKI VISIEMS VISOKE
RIOPOS LAIMĖS BEI SĖK
MĖS NAUJUOSE 1993 ME
TUOSE IR DĖKOJA UŽ VI
SUOMENĖS PARAMĄ KON
SULATO DARBAMS. 

Skaitykime ir remkime vienintelį išeivijos 
lietuvių dienraštį 

Sudarydami testamentus, bent dalį tur to 
palikime "Draugo" dienraščiui 

(4545 W. 63rd. Str., Chicago, IL 60629) 

D R A U G A S 
MŪSŲ IŠEIVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS 

IR KULTŪROS ŠVYTURYS. 

Lapkričio 22 d. prie Lietuvos laisvės kovų paminklo, pagerbiant žuvusiuo
sius už tėvynės laisvę, vainiką padėjo LDK Birutės atstovės (iš kairės) Juzė 
Ivašauskienė ir Zuzana Juškevičienė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Nijolė Nausėdienė, naujoji „Eglutės" 
redaktorė. Ji pradės laikraštėli reda
guoti nuo ateinančių metų pradžios. 

x „Laisvės byla" AT pirm. 
Vytauto Landsbergio knygos, 
pasiųstos iš Vilniaus „Drau
gui", įgaliotiniui Broniui Juo
deliui ir kitiems spaudos platin
tojams yra užkliuvę pakelyje. 
Jas tikimasi gauti artimu metu. 
Norintieji gaut i prašomi 
palaukti. 

x Antanas Š a n t a r a s iš Tin-
ley Park, 111., sveikina gimines, 
draugus ir artimuosius šv. 
Kalėdų proga, l inkėdamas 
sveikatos ir Aukščiausiojo palai
mos per visus ateinančius 
naujuosius metus. Vietoj kalė
dinių siuntinėjimo kortelių au
koja „Draugui". 

x Kalėdų vakarą bus proga 
pasilinksminti ir pašokti prie 
Sauliaus Gylio „Hot-Hot-Hot"* 
orkestro. Kviečiame jaunimą į 
kalėdinius šokius gruodžio 25 
d., PLC, Lemont, IL. Pradžia 
8 v.v. 

(sk) 

x Talentingi solistai, Sibiro 
tremtinių vaikai, sopranas Si
gutė Stonytė ir baritonas Ar
vydas Markauskas, džiugins 
išeiviją savo talentais. Solis
tams akompanuos Čikagietis 
muzikas Alvydas Vasaitis. Kon
certas įvyks sausio 10d., sekma
dienį, 3:00 v.p.p. Jaunimo cen 
tre. Bilietus galima įsigyti Gifts 
Int'l — Vaznelių prekyboje 
2501 W. 71st. Tel . (312) 
471-1424. 

(sk) 

KALĖDŲ EGLUTĖS 
PUOŠIMO POPIETĖ 

SEKLYČIOJE 

Įdomi vyresniųjų lietuvių tre
čiadienio popietė buvo suor
ganizuota gruodžio 16 d. Pro
gramų vadovės Elenos Siru
tienės iniciatyva, pasikvietus į 
talką Liuciją Atkočiūnienę ir 
Faustą Strolią, suruošta ori
ginali popietė, sutraukusi nere
gėtai gausų dalyvių skaičių. 

Su mažučiu pavėlavimu prie 
pulto pasirodė E. Sirutienė. 
Triukšmui aptilus, ji pakvietė 
muz. Faustą Strolią pradėti 
kalėdinių giesmių programą. 

x Cicero ALTO skyriaus 
naujojoje valdyboje dabar yra: 
Stasys Dubauskas — pir
mininkas; Zuzana Juškevičienė 
— vicepirmininkė; Viktoras Mo-
tušis — sekretorius; Boleslovas 
Novickas — iždininkas. 

x Žiemos kursai mokslei
viams vyks Dainavoje nuo 
gruodžio 26 d. iki sausio 1 die
nos. Programą koordinuoja dr. 
Vytautas Vygantas ir Vėjas 
Liulevičius. Registracijos mo
kestis pakils po gruodžio 20 die
nos. Dėl informacijos ir registra
cijos prašome skambinti Moni
kai Vygantaitei — 708-383-3465. 

x Panevėžiečių klubo Chi-
cagoje valdyba sveikina savo 
klubo narius su šv. Kalėdom ir 
Naujais metais, linkėdama 
sveikatos bei Dievo palaimos. 

x KONTEINERIAI Į LIE
TUVA siunčiami KAS SAVAI
TĘ per Transpak firmą. 59 et. 
už svarą virš 100 svarų. Mi
nimumas $20. Jūsų siuntiniai 
yra registruojami mūsų kom
piuteriuose. Transpak, 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" ketvirti metai 
garantuotai ir patikimai ruo
šiasi užsienietiškas maisto 
prekes pristatyti Lietuvoje į na
mus. Dvylikos labiausiai mė
giamų ir norimų paketų pasi
rinkimas. DAR PRIIMAMI 
KALĖDINIAI UŽSAKYMAI. 
Kreiptis: „ŽAIBAS", 9525 SO. 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457, tel. 708-430-8090. 

(sk.) 
x Prieš Kalėdas dienos 

prabėga, kaip sekundės. Tiek 
daug reikia padaryti! Paleng
vink sau darbo krūvį, susitark 
su Talman Delicatessen. Viską 
skaniai padarys Kūčių stalui ir 
Kalėdų dienos pietums pagal jū
sų norą. Patariame susitarti iš 
anksto. Užsakymams paskam
bint 312-434-9766 arba užeiti į 
Talman Deli, 2624 W. 69-ta 
gatvė, Lithuanian Plaza Court. 
Sav. Bernardas ir Kazė Kaz
lauskai sveikina visus švenčių 
proga. (sk.) 

Visi dalyviai traukė tradicines 
giesmes: Tyliąją naktį, Pieme
nėliams vargdienėliams, 
Sveikas Jėzau gimusis, Gul 
šiandieną ir kitas. Tada 
programų vadovė paprašė visus 
paimti nuo stalų lietuviškus 
šiaudinukus, kurie buvo išdėlio
ti ties kiekviena kėde, ir nešti 
užkabinti ant žaliuojančios 
eglutės šakelių. Vieno stalo 
dalyviams užbaigus kabinimą, 
sekė kiti, kol visi papuošalai 
atsidūrė ant eglutės šakų. 
Tuomet jutome tikrą kalėdinę 
nuotaiką. Faustas vėl palietė 
pianino klavišus, ir naujos kalė
dinės giesmės nuskambėjo 
salėje. Solistė Pankienė 
užtraukė solo ir savo stipriu 
balsu pasiekė net apsnūdusius. 

Po visų giesmių vadovė pa
skelbė, kad įkurtasis vyresniųjų 
lietuvių tea t ras suvaidins 
premjerą, parašytą dail. Liucijos 
Atkočiūnienės, būtent, dviejų 
veiksmų dramą „Paslaptis". 
Tuoj jauni nematyti vyrukai 
ėmė ruošti sceną ir dekoracijas, 
o, autorės padedami, artistai 
užkulisiuose ruošėsi vaidinimui. 
Dekoracijas padarė E. Siru
tienė. I-sis veiksmas vyko 
karaliaus Erodo rūmuose. Į 
sceną įžengė karalius Erodas (J. 
Žebrauskas) ir jo žmona (Aid. 
Grincevičienė). Greitai tarnas 
pranešė, kad atvykę trys ka
raliai iš tolimų kraštų, ieško
dami naujai gimusio karaliaus, 
kurio žvaigždę jie matę dangu
je. Toliau visas veiksmas vyko 
pagal Šv. Rašto pateiktas žinias. 

II veiksmas visus nukėlė į 
menkutį tvartelį , kur šv. 
Juozapas (Vitalius Volkovas) ir 
Marija (Deimantė Žukaitė) su 
tik ką gimusius Jėzuliu (Marius 
Soliūnas) pasitinka pieme
nėlius, angelą (Marytė Juknie
nė), o po to čia atvyksta 3 iš
minčiai su dovanomis, ir toliau 
viskas vyksta, kaip Šv. Rašte 
aprašyta. Kadangi dalyvavo la
bai daug artistų, tai būtų sunku 
juos visus išvardyti. 

Po vaidinimo sekė pietūs *ir 
pasižmonėjimas, besidalijant 
įspūdžiais ir gyvenant Kalėdų 
nuotaika. Visi skirstėsi, linkė
dami vieni kitiems linksmų šv. 
Kalėdų. 

APB 

GIRIA ŠV. KRYŽIAUS 
LIGONINE 

I Šv. Kryžiaus l igoninę 
lapkričio 2 d. buvo atgabenta la
bai nusilpusi ligonė Bronė Ko
va. Jos sveikata, ypač plaučiai, 
buvo taip sumenkę, kad nebe
turėjo vilties nė gydytojai ją pa
gydyti. 

Ją ypatingon globon perėmė 
dr. Tumala ir dr. Agrawal, reha-
bilitacijos direktoriai. Jos širdis 
ir plaučiai buvo sumenkę, bet 
ligoninė grąžino jai jėgas ir ji 
grįžo į namus normal iam 
gyvenimui. 

SĖKMINGI VASAROS 
FESTIVALIAI 

Chicagos paežerėje praėjusią 
vasarą ruošti įvairūs festivaliai 
suteikė miestui per 60 mil. dole
rių tiesioginio pelno, sutraukda
mi dešimtis tūkstančių turistų. 
Apskaičiuojama, kad kiekvie
nas paežerės festivalio dalyvis 
dar išleido bent 25 dol. mieste, 
pirkdamas lauktuves savo arti
miesiems ar šiaip ką nors. 

Popul ia r i aus ios viešosios 
vasaros šventės buvo Chicagos 
„pasiskonėjimas" ir muzikos 
festivaliai . Kadangi įėjimo 
mokesčio į šiuos renginius nėra, 
jie sutraukia minias žmonių, o 
tie lankytojai išleidžia nemažas 
sumas pinigų maistui, gėri
mams ir kitiems reikmenims. 
Priemiesčių gyventojai, atva
žiavę į šias Chicagos šventes, 
išleido po maždaug 51 dol. mies
te (neskaičiuojant pinigų, iš
leistų pačiame festivalyje), o iš 
tolimesnių vietovių atvykę — vi
dutiniškai po 112 dol. Vien tik 
džiazo festivalio dalyviai mieste 
palikę bent 7.8 mil. dol. 

Chicagos miesto vadovybė 
stengiasi sudaryti palankias 
sąlygas turizmui ir tuo pakelti 
miesto ekonomiją. Jau planuo
jami vasaros festivaliai ateinan
tiems metams ir ruošiamasi juos 
padaryti dar įdomesnius, pa
trauklesnius lankytojams. 

KALĖDOSE ĮSTAIGOS 
UŽDARYTOS 

Visos Illinois valstybės sekre
toriaus įstaigos gruodžio 25 d„ 
Kalėdose, ir sausio 1 d. — Nau

juose Metuose, buvo uždarytos. 
Įstaigos pradės darbą gruodžio 
28 d. Už Cook apskr. ribų vai
ruotojams pa ta rnau janč ios 
valdžios įstaigos bus uždarytos 
sausio 2 d., o kitos įstaigos — 
sausio 4 d. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Rimantas Griškelis 

LIETUVIS ARCHITEKTU 
PIRMININKAS 

Illinois amerikiečių archi
tektų prezidento pareigas nuo 
1993 m. perims Rimantas Griš
kelis. Jis jau nuo 1986 m. buvo 
vadovybėje kaip architektų 
tarybos iždininkas. Sąjungoje 
yra apie 2700 architektų ir kitų 
narių. Pareiškė, kad jo tikslas 
— pakelti architektų profesinį 
pasiruošimą. Griškelis yra lietu
vis ir gana plačiai įsitraukęs į 
lietuvišką veiklą. Jis globojo 
lietuvių meną išeivijoje, padėjo 
patarimais tvarkyti lietuvių 
archyvus, dalyvavo išvystyme 
lietuvių centro Lemonte. 

J. A. VALSTYBĖSE 

— Kun. Placidas Barius, 
OFM, pranciškonų provinciolas, 
lankėsi Lietuvoje vienuolijos 
reikalais. Lapkričio 29 d. buvo 
atvykęs į pranciškonų vie
nuolyną Brooklyne ir papsako-
jo apie padėtį Lietuvoje. 

— Gintė Damušytė, Lietu
vos misijos prie JT patarėja, 
gruodžio 1 d. kalbėjo žmogaus 
teisės klausimais Jungtinių 
Tau tų trečiojo komiteto 
popietinėje sesijoje. 

— A.a. Kazimiera Sirgė-
dienė, gyvenusi Richmond Hill, 
NY, mirė lapkričio 25 d., 
sulaukusi 85 m. amžiaus. Palai
dota lapkričio 28 d. iš 
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
Šv. Karolio kapinėse Long 
Island. 

— Tradicinis Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo šventės 
minėjimas buvo lapkričio 22 d. 

VAIKU TAIKOS EGLUTĖ 

Chicago Cultural Center pa
talpose švenčių proga papuošta 
„taikos eglutė", kuriai papuo
šalus padarė 130 įvairių 
valdiškųjų pradžios mokyklų 
mokinių. Šis projektas atliktas, 
norint mokinius geriau supažin
dinti su vadinamaisiais gimi
ningais arba seseriškaisiais 
miestais. Chicaga yra „susi
giminiavusi" su Osaka (Japo
nija), Milanu (Italija), Casablan-
ca (Morocco), Shenyang (Kinija), 
Gothenburgu (Švedija), Accra 
(Ghana), Praha (Čekoslovakija 
ir Slovakija), Kijevu (Ukraina), 
ir Toronto (Canada). Taip pat 
turi draugiškus ryšius užmezgu
si su Mexico City (Meksika). 
Taikos eglutė simbolizuoja 
Chicagos gyventojų, o ypač jos 
moksleivių, norą geriau pažinti 
visas tautas, visus žmones ir 
skleist i taiką, vienybę 
pasaulyje. 

ŽURNALŲ VAIKAMS 
PARODA 

Pagrindinėje Chicagos miesto 
bibliotekoje, Harold Washing-
ton centre, atidaryta tarptau
tinė žurnalų vaikams paroda. 
Joje eksponuojama arti 280 
žurnalų iš 56 kraštų. Šios paro
dos eksponatai buvo surinkti 
1990 m. „Cr icke t " vaikų 
žurnalo leidėjų Tarptautinės 
knygų vaikams tarybos 22 
sukakčiai paminėti. Paroda per
nai vyko Italijoje Tarptautinės 
knygų vaikams mugės metu, o 
vėliau Miunchene, Vokietijoje, 
Tarptautiniame jaunimo kny
gyne. Šių metų pradžioje paroda 
parvežta į JAV ir buvo išstatyta 
Tautų festivalyje Minneapolyje/ 
St. Paul, Minnesotoje. Chicagoje 
paroda tęsis iki sausio 15 d. 

GAUSI MAISTO DOVANA 

Chicagos transporto darbi
ninkai gruodžio 20 d. paaukojo 
neturtingiems, esantiems dau
giausia O'Hare rajone, net 
aštuonis miesto susisekimo va
gonus, pripildytus maisto. 

Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
ir salėje Brooklyne. Mišias 
aukojo kunigai: Leonardas An-
driekus, OFM, Vytautas Palu
binskas ir Gintaras Vitkus. 
Giedojo parapijos choras, vad. 
Gintarės Bukauskienės. Salėje 
programai vadovavo Alfonsas 
Samusis, kalbėjo Lietuvos 
ambasadorius prie JT Anicetas 
Simutis, NY ramovėnų pirm. 
Aleksandras Vakselis; apie New 
Yorke gyvenantį savanorį-kū-
rėją Alfonsą Koncę (jis jau 92 
m.) kalbėjo rašyt. Paulius 
Jurkus, o A. Koncės eilėraščius 
skaitė Liucija Kašiubaitė-Pak-
nienė. Pabaigai parodytos vaiz
dajuostės. 

KANADOJE 
GRAŽIOS VEIKLOS 

SUKAKTIS 

Visi Kanados Londono lie
tuvių minėjimai ir kiti renginiai 
bei kalėdinių giesmių koncertai 
būdavo daug įspūdingesni dėka 
„Pašvaistės" choro. Skambių 
balsų darnaus giedojimo dėka 
ypač įspūdingos būdavo Berne
lių Mišios per Kalėdas, Prisi
kėlimo velykinės pamaldos ir 
sibirinių trėmimų prisiminimas 
birželio mėnesį. 

Septyniasdešimt penkių, o 
dabar šešiasdešimt šeimų Lon
dono apylinkėje darbo sąlygos 
yra nepalyginti sunkesnės, 
negu didelės lietuvių apylin
kėse. Nepaisant visų sunkumų, 
muz. Rita Abromaitytė-Vilienė, 
savo didelio ir nuoširdaus dar
bo dėka per 14 metų išugdė 
„Pašvaistę" į pajėgų meno 
vienetą, kuriuo mažoji Londono 
apylinkė galėjo didžiuotis. Jos 
vadovaujamas choras su kon
certais aplankė Sudburio, Otta-
wos, Montralio, Toronto, Ha
miltono, Delhi, West Lomės 
ir Detroito lietuvių apylinkes. 
„Pašvaistė" dalyvavo visose 
dainų šventėse Chicagoje bei 
Kanados Lietuvių dienose. 
Dalyvavo ir Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje Toronte. Išleido 
įvairių dainų garsinę juostelę 
„Gintarai pabiro". Anksčiau 
beveik kiekvieną sekmadienį 
giedodavo per 11 vai. pamaldas. 
Rita aktyviai dalyvavo ir kito
je lietuvių veikloje, demonstra
cijose, vigilijose, talkino minė
jimams, laidotuvėms ir t.t. 1991 
m. ji padarė didžiulę (10 pėdų 
pločio ir 35 pėdų ilgio!) 
lietuvišką trispalvę, kuri kabėjo 
prie didelio judėjimo gatvės nuo 
Šiluvos Marijos bažnyčios bokš
to. Apačioje įrašas — „Voice of 
freedom: Why help Gorby? Help 
Lithuania!". Pravažiuojantieji 
sveikino, pritardami automobi
lio garsiniu signalu. 

Už jos didelį darbą ir pasiau
kojimą Londono apylinkė yra jai 
labai dėkinga. Rita yra muzikos 
mokytoja Londono mokyklose. 
Padidėjus darbui jos tiesioginėse 
pareigose, paskutiniu laiku ji 
buvo priversta paimti ilgesnes 
atostogas. Londono lietuviai 
tikisi, kad po kiek laiko gal ji 
vėl ras galimybę ateiti į pagalbą 
„Pašvaistei" , nes ji šiai 
apylinkei yra labai reikalinga. 
Kol kas ją pavaduoja žinomoji 
Londono orkestro smuikininkė 
Aleksiejūtė-Odet, jaunas muz. 
A. Petrašiūnas ir kiti. 

Čia lapkričio 21 d. parapijos 
salėje įvyko nuotaikingas gra
žios 15 metų veiklos minėjimas 
su įvairia programa (dalyvau
jant solistei Irenai Černienei) ir 
vaišėmis. Šventėn atvyko pilna 
salė gerbėjų. Šypsenos ir 
gausūs plojimai pasitiko pasi
rodžiusia Rita. Tai įrodymas, 
kad visi laukia sugrįžimo. 

D.E. 

Šv. Kryžiaus ligoninės gydytojai (iŠ kairės): Hari Agravval, Prasad Tummala, 
Nadine Lynch; sėdi — Bronė Kova. 
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