
\ \ v . Divio: c:: 
V.\:" , :::GTOM, OC ?OO25 

f r* «-\ * |"^ *- , •• N 

"THE. Linri-iLj/vroi/xisi W O R L D - W I D E DAM V 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 

TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Vol. LXXXII Kaina 35 c. KETVIRTADIENIS - THURSDAY, MJGSEJIS - SEPTEMBER 5, 1991 Nr. 173 

Kokia bus Lietuvos 
kariuomenė 

Pašnekesys su Lietuvos 
Gynybos ministeriu 

Vilnius, rugsėjo 3. — Lie
tuvoje, kur beveik niekas 
neturi patirties veikiančiuose 
vyriausybės padaliniuose, vi
siškai nėra ko stebėtis, jog 
gynybos ministeris yra 31 metų 
amžiaus psichoterapijos gydyto
jas, paskirtas vadovauti smur
to nenaudojančiam pasiprieši
nimui. Ministeris Audrius But
kevičius yra paskir tas ginti 
Lietuvą, ją ištikus dideliam 
pavojuj, rašo New York Times 
k o r e s p o n d e n t a s Stephen 
Kinzer. 

A u d r i a u s Butkev ič iaus 
tiesioginės pareigos yra ap
saugoti šalį, paskutinę minutę 
įvykus sovietų intervencijai. 
Bet jeigu intervencija neįvyksta 
ir Lietuva įgyvendina pilną ne
priklausomybę, šias pareigas 
jam eiti gali būt i dar sunkiau. 

„Si pasaulio dalis dabar įžen
gia į didelio nestabilumo perio
dą" sako A. Butkevičius, duo
damas interviu korespondentui. 
„Dabar pergyvename labai 
pavojingą laikotarpį. Tokiai 
mažai šaliai kaip Lietuva, iki 
šiol nusistovėjusios tradicinės 
gynybos idėjos visiškai netin
ka". 

N e į p r a s t a f igūra 
„Mes niekuomet neturėsime 

pakankamai didelę armiją, kad 
atremtume užpuoliką. Mūsų 
tikslas turi būti ne fiziškai 
l a imė t i , be t mora l i ška i , 
ekonomiškai ir poli t iškai". 
Audr ius B u t k e v i č i u s y ra 
išskirtina figūra, netgi ir tarpe 
kitų panašių į jį ryžtingų mė
gėjų, kurie veda Lietuvą prie 
nepriklausomybės. Savo jaunat
viška laikysena, nedideiiu ūgiu, 
ir plonais ūseliais jis atrodo esąs 
nevietoje Gynybos Ministerijo
je, kai kariai , jam praeinant, 
sumuša kulnimis ir saliutoja. 

Visai skirtingai, negu kad 
daugumas vyresnių pareigūnų, 
jis neturi asmens sargybinių. 
Jis taip pat atsisako nešioti 
karinę uniformą ir atmetė pa
siūlymą, kad jis priimtų karinį 
laipsnį. 

Kaip Lie tuvą gins 
Betgi labiausiai neįprastos 

yra jo idėjos apie tai, kaip 
L i e tuva t u r ė t ų gintis . 
Užpuolimo atveju, jis sako, 
Lietuvos kariuomenė vaidins 
palyginti mažą rolę tautinėje 
gynyboje. „Lemiamą vaidmenį 
atl iks gyventojai, kai jie visą 
šalį paraližuos streikais ir 
kitomis nepaklusnumo akci
jomis. Visa tai yra suorgani
zuota Aš tur iu žmonių kiek
viename miestelyje, bei kaime". 

„Aš netgi turi radijo siste
mas, kurios gali tiesioginiai 
transliuoti Sovietų tankams, 
taip, kad mes galime perduoti 
informaciją ir desinformaciją 
kareiviams, esantiems tanko 
viduje", aiškino Butkevičius. 

Kokie pavoja i gresia 
Šiuo metu ū* dar per sekančius 

kelis metus Butkevičius mano, 
kad didžiausias gręsiantis pavo
jus Lietuvos saugumui yra tie 
90,000 sovietinių kareivių, 
kurie vis tebėra Lietuvoje. Jie 
greičiausiai dar pasiliks kurį 
laiką Lietuvos žemėje ir jis yra 
susirūpinęs, kad jaudindamiesi 
del to, kas darosi jų irstančioje 
šalvie jie pradės išreikšti savo 

frustracijas. Kiti pavojai gali 
ateiti iš sovietų respublikų, kaip 
Baltarusija arba Ukraina. 

„Sovei tų grėsmė mums 
egzistuoja tik iš pačių procesų, 
kurie dabar vyksta Sovietų Są
jungoje", sako jis. „Aš neesu 
ta ip labai op t imis t i škas . 
Sovietų Sąjungos viduje 
susidarys labai sunkios situaci
jos. Nebūtinai bus tikras karas, 
bet rūpesčių bus begalės. 

Gynybinė ka r iuomenė 
New York Times rašo, kad 

savo istorijoje Lietuva buvo kar
inga ir agresyvi valstybė. 
Viduriniaisiais amžiais Lie
tuvos armijos nukariavo di
džiules teritorijas ir išplėtė savo 
imperiją toli, iki pat Juodosios 

jūros. Šiandien, tačiau min. 
Butkevičius kuria kariuomenę, 
kuri išimtinai bus gynybinio 
charakterio. Butkevičius ne
suinteresuotas pirkti tankų, bet 
greičiau pirks prieštankinius 
ginklus. 

„Konvencionalinėje gynyboje 
mums reikės remtis kolektyvė-
nimis pajėgomis su kitomis 
šalimis", sako jis. „Mes norime 
pr is i jungt i p r ie Europos 
saugumo sistemos ir gal sukur
ti naują regionalinę gynybos 
struktūrą su mūsų Pabaltijo ir 
Sandinavijos kaimynais". 

„Mes norime sukurti karines 
pajėgas pagal mūsų savitą 
modelį. Tai būtų parašiutininkų 
daliniai iš 500 vyrų, greito 
reagavimo kariuomenė, kuri 
galėtų susidurti su įvykiais 
krizės atveju arba ekoioginės-
gamtos nelaimės atveju. Bet 
visų svarbiausia būtų civilinės 
gynybos struktūros. Kiekvienas 
pilietis turi žinoti ką jis turi 
daryti nenumatyto pavojaus at
veju". 

Prieškarinėje Lietuvoje buvo 
laikoma 32,000 Lietuvos ka
riuomenės, bet dabar, Butkevi
čius galvoja, kariuomenės rei
kia kur kas mažiau. J is sakė, 
kad kariuomenė bus pakanka
mai didelė kad galėtų vykdyti 
savo pasirašytas sutartis, bet 
greičiausiai neturės daugiau 
kaip 20,000 ginkluotų vyrų. 
Visiems jauniems vyrams bus 
privaloma kar inė t a rnyba , 
sulaukus 19 metų. 

Ant sienos A. Butkevičiaus 
įstaigoje kabo užsieniečiams 
nepažįstamo žmogaus portretas. 
Tai yra Juozas Lukša-Dauman 
tas, kuris, priešindamasis So
vietų okupacijai Lietuvoje, buvo 
vienas žymiausiųjų partizaninio 
judėjimo vadų. partizanų, kurie 
vedė kovą su Sovietų kariuome
ne iki 1950 metų. 

„Mūsų partizaninis pasiprie
šinimas Sovietams tęsėsi 10 
metų ir kovoje dalyvavo 50,000 
žmonių", sakė Butkevičius, „tai 
ir yra pavyzdys, kurį aš ir turiu 
minty". 

— Ispanijoje po sužlugusio 
perversmo ir komunizmo suiri 
mo Sovietų Sąjungoje yra 
šaukiamasi uždaryti Komunis 
tų partiją ir įjungti ją į Su
vienytos Kairės koaliciją. Pats 
partijos vardas yra didžiausia 
kliūtis jiems laimėti rėmėjų 
prieš pramonei palankią val
džią, kuri neatkreipia dėmesio 
į paprastų gyventojų socialinės 
gerovės poreikius. 

Britanijos ministeris pirmininkas John Major iškilnv^e. jam atvykus į Beidžingą oficialiam vizitui 
Po jo seka Kinijos min. pirm. Li Peng. Britanija si: šiuo vizitu atstatė normalius diplomatinius 
ryšius su Kinija, bet vizito metu min. Major pakąru :,nai kėlė žmogaus teisių pažeidimu- Kinijo
je. Tibeto okupaciją ir įkalintu veikėju dėl demok unjos išlaisvinimą 

Lietuva prašos i įstoti 
Į Jungt ines Tautas 

V i l n i u s , rugsėjo 3. — 
Prezidentas V. Landsbergis 
antradienį pareiškė, kad j is 
tikisi JAV prezidento G. Bush'o 
paramos derybose su sovietais 
dėl jų dalinių ištraukimo iš 
Lietuvos, t.y., užtikrinant tikrą 
nepriklausomybę Lietuvai. 

Lietuva, Latvija ir Estija 
antradienį ta ip pat padavė 
prašymą įstoti į Jung t i ne s 
Tautas, dieną po to, kai JAV 
Lietuvai ir kitoms Pabaltijo 
valstybėms davė diplomatinį 
pripažinimą. Kai kurių diplo
matų manymu, yra galimybė, 
kad narystė tiems kraštams gali 
būti pripažinta net ateinančią 
savaitę, taip, kad jos galės 
da lyvaut i J T Genera l inė je 
Asamblėjoje, kuri prasidės New 
Yorke rugsėjo 17 d. 

Jei jų prašymai bus priimti, 
Lietuva, Latvija ir Estija bus 
164-ta, 165 ta ir 166-ta valsty
bė, priimta į Jungtines Tautas. 
Kad valstybė būtų priimta į 
Jungtines Tautas, 15-kos narių 
JT Saugumo taryba tur i priim
ti jų prašymą ir du trečdaliai 

Generalinės Asamblėjos narių jį 
t u r i paremti . JT Saugumo 
Tarybos nariai, kuri ų tarpe yra 
ir JAV ir Sovietų Sąjunga, taip 
pat turi ir veto teise Tačiau 
Sovietų Sąjunga, kuri iki šiol 
b ū t ų blokavusi Pabaltijo 
valstybių narystę, davė žinoti, 
kad dabar jau Pabaltijo valsty 
bių narystės nebloguos. 

Prez. G. Bush vyriausybės pa 
reigūnai pranešė, kad JAV ban 
dys Jungtinėse Tautose praves
ti rezoliuciją Pabaltijo vals
tybėms sutrumpinti normalų 35 
dienų laukimo periodą iki 
septynių dienų. 

Tuo prezidentas G. Bush 
parodo, kad ir jis pripažįsta, ką 
prez. Landsbergis pareiškė 
repor te r i ams rugsėjo 3 d.: 
..Prezidento Busho Lietuvos ne
priklausomybės pripažinime 
glūdi ir pareiga padėti Pabaltijo 
valstybėms tą nepriklausomybę 
realizuoti", būtent, remiant ne 
tik jų narystę JT, bet ir jų 
re ikalavimus del sovietinės 
kariuomenės ištraukimo. 
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Kinijoje keliamas 
žmogaus teisių 

pažeidimas 
Britanijos min. pirm. 
Major vizitas Kinijoje 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

- J a m e s Baker III, JAV 
Valstybės sekretorius, vyks į 
Maskvą ateinančią savaitę 
susipažinti su pasikeitusia 
padėtim Sovietų Sąjungoje. Jis 
skirs tris dienas antradienį 
Maskvoje prasidedančiai CSCE 
žmogaus teisių konferencijai. 
Jis taipgi svarsto galimybę ap
silankyti vienoje kurioje arba 
visose Pabaltijo valstybių 
sostinėse, atkuriant nutrūku
sius diplomatinius ryšius. 

— Kinijoje ten besilankanti 
JAV kongresmanų neformali 
komisija paprašė pasimatyti su 
įkalintais kinais disidentais ir 
viešai reikalauja, kad būtų 
paleisti įkalinti dėl demokrati
jos veikusieji disidentai. Šie rei
kalavimai buvo atmesti. 

— A f g a n i s t a n e nu t rūko 
sovietų maisto ir kuro tiekimas, 
remiant komunistinę Afganis 
tano valdžią. Kabule tebesi 
leidžia sovietiniai transporto 
lėktuvai, bet juose tėra t ik karo 
reikmenys padėti komunistams 
kovoti su Afganistano partiza 
nais. 

— I rako Revoliucinis komi
tetas išleido įstatymą, leidžiantį 
veikti opozicinėms partijoms 
visur, išskyrus kariuomenėje, 
kuri yra prez. Sadam Husseino 
galios pagrindas. Šis įstatymas 
ir dar ruošiamoji naujoji kons
titucija yra Husseino bandymas 
demokratizuoti Iraką, kad ne
kiltų sukilimai 

Beidžingas, rugsėjo 3. — 
Kinijoje besilankantis Britani
jos ministeris pirmininkas John 
Major antradieni pareiškė, kad 
normalūs ryšiai tarp Britanijos 
i r Kinijos yra a ts ta ty t i ir 
pabrėžė, kad dvi dienas vyku
siuose susitikimuose jis nuolat 
kė l ė Kinijoje paže idž iamų 
žmogaus teisių klausimus. 

Nors šios jo kelionės pagrin
dinis tikslas buvo aptart i klau
simus, iškylančius ryšium su 
Hong Kongo grąžinimu Kinijai 
1997 metais, min. pirm. Major 
pakartotinai reikalavo paleisti 
Kinijoje įkalintus veikėjus už 
demokratiją. 

Tačiau kai Kinuos min. pirm. 
Li Peng išleido abiejų bendrą 
komunikatą, šiame komunikate 
visai nebuvo min imi min. 
pirm. Major kelti klausimai dėl 
žmogaus teisių pažeidimo ir 
disidentų išlaisvinimo. 

Kalbėjo ap ie su imtus 
d i s iden tus 

Min. Major, kuris buvo kri
tikuojamas už tai , kad yra pir 
masis v a k a r i e t i s , da ran t i s 
valstybini vizitą po to, kai Kini
ja brutaliai užgniaužė demokra
tijos demonstracijas prieš dvejus 
metus, korespondentams pasą 
kė, kad jo pasikalbėjimai su 
min. Li Peng apie žmogaus 
teisių pažeidimus bei įkalintųjų 
išlaisvinimą buvo atviri ir 
laisvi. 

Jis sakė, kad paminėjo indivi
dualias įkalintųjų bylas — 
keturis suimtus Hong Kongo 
gyventojus, k u r i e tebėra 
Britanijos jurisdikcijoje, ir kelis 
kalinius, kurių pavardes jam 
davė Amnesty International 
pareigūnas. 

Min. pirm. John Major spau
dos konferencijoje sakė, „Aš taip 
pat iškėliau padėtį Tibete, 
žiaurų elgesį su tikinčiais 
žmonėmis tame krašte ir kitur 
ir iškėliau žmonių suėmimą Ki
nijoje už tai, kad jie laisvai 
reiškė savo mintis, ypač studen
tus, kurie demonstravo (Tia-
nanmen aikštėje). Aš prašiau, 
kad min. Li Peng visais šiais 
reikalais asmeniškai rūpintųsi. 
Tie reikalai nesibaigs su mūsų 

— Lenino giminaitė Olga UI-
janova prašo jos dėdės palaikus 
palikti mauzoliejuje Maskvos 
Raudonojoje aikštėje. 

Pareiškimas dėl 
JAV diplomatinio 

pripažinimo 

Lietuvos kareiviai, prie barikadų saugant Lietuvos p;-- mentą, antri 
dienio ..Tiesoje" skaito apie .JAV suteikiama diplom itinj pripažinimą 
Lietuvai 

Budapeštas , rugsėjo 3. — 
Antradienį prezidentas Vytau 
tas Landsbergis Budapešte duo
toje spaudos konferencijoje iš
leido šį pareiškimą ryšium su 
JAV suteikimu diplomatinio 
pripažinimo Lietuvai. 

„Šiuo žingsniu Jungtines 
Amerikos Valstybės praplatino 
šiandien jai rūpimų politinių 
interesų skalę ir mažai Pabalti
jo valstybei suteikė politinę 
protekciją. Tuo pačiu metu ji 
prisidėjo prie politinio stabi 
iumo Pabaltijo regione ir per
spėjo, kad politinės agresijos 

veiksmai bus priimti su didės 
niu tarptautiniu pasipriešini
mu. Visi šie dalykai derinasi su 
Lietuvos politiniais interesais. 
Mes pareiškiame savo pasiten 
kinimą šiuo Jungtinių Ameri
kos Valstybių ėjimu. Mes lau
kiame atvykstant Valstybės 
sekretoriaus deputuoto pa va 
duotojo Curtis Kamman ir reiš 
kiame pasitikėjimą, kad susi 
lauksime JAV paramos įstoji 
mui į Jungtinių Tautų organiza 
ciją. Prezidento Bush vedamos 
politikos kryptis leidžia mums 
to viltis". 

pasišnekėjmu šiandien. Aš žadu 
apie juos ir ateityje teirautis 
(„follovv up")". 

Ski r t ingos vertybių s is temos 
Min. pirm. Major spaudos 

konferencijoje taip pat pasakė, 
kad jis buvo atsinešęs laišką 
apie žmogaus teisių pažeidimus 
ir iš Britanijos opozicijos parti
jos ir jį rodė rninisteriui Li Peng, 
paaiškindamas, kad Britanijoje 
susirūpinimas žmogaus teisių 
paže id ima i s Kinijoje n ė r a 
tik vienos partijos politinis 
sviedinys. 

Min. pirm. Li Peng, atrodo, 
užsigavo, kad Kinija buvo 
b a r a m a už žmogaus te is ių 
pažeidimus. Li Peng pareiškė: 

Aš taip pat gavau laišką iš 
kiniečio istoriko. Jis man pri
minė neužmiršti, kad daugiau 
kaip 100 metų Kinija buvo 
varinėjama ir niekinama. Šimtą 
metų užsienio galybės visiškai 
nekreipė dėmesio į Kinijos 
žmonių žmogaus teises". 

Li Peng toliau aiškino, jog 
Kinija ir Britanija turi skir
tingas socialines santvarkas ir 
vertybių sistemas, tad visai nor
malu, kad jų nuomonės tais 
k laus imais skiriasi. Tačiau 
abiejų pusių atviras pasikal
bėjimas tomis temomis paska
t ins viena kitos supratimą, jis 
sakė. 

Prancūzi ja 

perspė ja JAV-es 
Ramatuel le . Prancūzija, rug

sėjo 2 fReuters). — Prancūzija 
perspėjo Ameriką nebandyti 
valdyti pasaulio, primindama, 
kad Jungtinėms Tautoms ir 
Europos Bendrijai priklauso 
pareiga atsverti vienintelės 
pasaulyje likusios didgalybės 
galią. 

Prancūzijos už>. min. Roland 
Durnas kalbėjo Socialistų parti
jos suvažiavimui, kad jis pri
minęs Amerikai, kad buvimas 
didžiausia galybe pasaulyje 
JAV ėm duoda ne tik galimybes, 
bet ir pareigas — atsakomybę. 
Anot jo. dabar yra laikas padi
dinti Jungtinių Tautų įtaką 
pasaulyje ir įjungti Rytų Euro
pos valstybes į Europos valsty
bių konfederaciją. 

Prancūzas Europos Bendrijos 
komisijos pirm Jacques Delors 
pareiškė, jog jei Europa nori 
turėti didesnį svorį pasaulyje, ji 
turi save taip sutvarkyti, kad 
taip būtų — būtent, ta ip susi
tvarkyti , kad ji atstovautų vi
siems Europoje esantiems kraš
tams, imtinai ir Pabaltijui. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 5 d.: Stanislava (Sta
sė), Erdenis, Dingą. 

Rugsėjo 6 d.: Faustas, Filo
mena. Vaištautas, Skuda. 

O R A S C H I C A G O J E 

Saule teka 6:20, leidžiasi 7:22. 
Šiandien dalinai debesuota, 

pūs lengvas vėjelis, vešiau. 
Temperatūra 79 F (26 C) dieną, 
55 F (13 C) naktį. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. rugsėjo mėn. 5 d 

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Tautos šventė* minėjimas 
sekmadienį, rug-t įo 8 d., Dievo 
Apvaizdos Ku i tuu reni i 
12:15 vaL p.p. akademija kūnu 
je kalbės Ingrida Bublienė iš 
Clevelando. I p p kor. 
tas. Dainuos 1 < rperos 
solistė Gražina Apa 
Minėjimą i .jettuit,, 
apvlir,kė:r. • :?b* 

„ŽIBURIO" MOKYKLA 
PRADEDA DARBĄ 

. .Žiburio" l i tuanist inė 
mokykla savo mokslo metus 
pradės šeštauienj rugsėjo 7 
dienį B:50 vai. r.. Dievu Apvaiz
dos K..: i ūros ce ntro klasės* NTo-
rintieji užsiregistruoti į 
mok..- ; Kreipkitės į vedėja 
Rūta Mikuliunienę, tel 
380-5668. 

PADĖKOKIME LIETUVOS 
DRAUGAMS 

JAV Michigano senatorių? 
Don Rieg-*1 suorganizavo sena
torių pa* išus, kurie reikalavo, 
kad prez. Bush pripažintų Pa
baltijo kraštų vyriausybes. Se
natorius Riegel ir kongresma-
nas. VVilliam S. Bromfiek) nuo 
pat jų išrinkimo dienų buvo uo
lūs pabaltiečių, o ypač Lietuvos 
nepr ik lausomybės siekio 
bičiuliai. Prezidentui Bush 
pripažinus vyriausybes, nepa 
mirškite padėkoti mūsų drau
gams, kurie daugelį metų rėmė 
lietuviškus interesus. 

LAUKIAMA MARTI IŠ 
CHICAGOS 

Lemonte rugsėjo 7 dieną vyks 
Dainos Zliobaitės ir Andriaus 
Anužio sutuoktuvės. Jaunajai 
porai linkime laimingo gyve 
nimo Detroito lietuvių tarpe. 

ŠV. MIŠIOS W!NDS0kE 

Šv. Petro lietuvių parapijos 
klebonas kun. Kazimieras But
kus sutiki laikyti šv Mišias Šv. 
Kazimiero parapijoje, VVindsore 
Mišios bus aukojamos sek
madienio 1 vai. p.p. 

V1LNAUS LĖLIU TEATRO 
SPEKTAKLIS 

Penktadieni, rugsėjo 13 d.. 
7:30 vai. vakare Dievo Apv 
J..s Kultūroscentran at\ 
Vilniaus lėlių teatras 
kuris pannlvs „Komunistinę 
iiubtalgijų" Bilietų kaina 8 dol 
suaugusiems o jaunimui 
dol Vakaronę rengiu Al 
dėmimo Skautų sąjūdžio 
to skyrius. 

PASIKALBĖJIMAS SU 
BUV. „KASOS" 
PIRMININKU 

Buvusio Kredito unij< 
..Kasos" pirmininko di Rimo 
Vaičaičio pasikalbėjimas su 
„Laisvės Žiburio" radijo vedėju 
Romu Keziu buvo p*-: duotas per 
.Lietuviškų melodijų" radijo 

valandėlę rugsėjo 3 d. laidoje. 

RINKIAVA VAISTU 
SIUNTAI APMOKĖTI 

Lietuvos Vyčiai rugsėjo 
dieną Šv. Antano, Dievo Apvaiz 
dos ir Šv. Petro bažnyčiose rink 
aukas sumokėjimui daugii. 
negu dviejų milijonų dol. 
medicinos konteinerio p* 
siuntimo išlaidų Konteinei is * 
Lietuvą buvo išsiųstai rugpjūčio 
27 dienų 

Im 

VASAROS SEZONO 
UŽDARYMAS 

„Švyturio" jūrų šaulių kuopa 
rugsėjo 15 d. ruošia Vasari 
sezono uždarymą „Pilėnų" sto 
vykioje netoli „Dainavos" 
Uždaryme šauliai turės skanius 
keptų viščiukų su įvairiais prie 
dais pietus, veiks baras ir 
l a imės šulinys. Svečius 
l inksmins iš kasečių per
duodama muzika ir dainos. 
Kuopos šauliai visus kviečia ir 
laukia. Praleiskime dieną su 
šauliais „Pilėnuose" ir pasi 
dž iaukime besibaigiančio* 
vasaros gražiu gamtos reginiu 
Laimės šuliniui laukiamos d«. 
vanos. „Pilėnų" vartai bu> 
atidaryti nuo pat ryto 

A. Grinių* 

'njnai, ; . Ramanauskienė Kaune su t inkami artimųjų. 
Nuotr. Alg. R u g i e n i a u s 

EIŠIŠKIŲ PRANAŠAS 
M< US 

;Pabi • 
Tačia butelius 

•Hau 
butelių prek -vilo 
m vieno 
už bet kokį butelį. Vilniaus 
žydelis. at\ is ubinus, 
tuojau . • pro 
ga uždirbti K. 
pasisamdęs ūkininku vežimą, 
nuskubėj ^iškes, kur jo 

Prisikrov ščiu 
/a! į Papiškes. 

-
Vulfkę 

buteliu -kubėji 
Bars ' 
NKVD d 
susta* 

„Nu kokiai 
but 'ius i 
tas. v < . visaip 
aiškinosi, bet j u. ju<> 
labiau maišėsi. Rodė partini 
pasą, k labiau įpykdė 
leitenantų. tu>s pagaliau buv< 
priverst' pasak] 'eisybe 
Pasodino V olfkę j I vešhsį 
nuvežė į D b ū s t u 
Vilniuje 

Birželi • 'iktoji at i 
Minia ū?t 
lietuvis ir 

vienas t.si būti pi 
akmens, es pagal pranaš-
vienas rėj<:>; rsti. 
Bet kuris? : ' l 
vanduo ir pasirt lyti rnoit 
Moterys tyloi 
!.il>ždėjo, ka>'" kaip ji atrodys, 

i • < . :ma, tačiau 
nutarė, kad ti - dy; kaip 
vaizd 'oja- ntuose 

)ien... >uvo 
Tuo D " ikties 

mtų 
:>kve-

!>UVO 

' .im'. 

bems. : ia dienų 
prie Mai mpolės ja'* 

ž i n r 

pasu 

susik rl imas & 
p si-

šau t i , 

nep i 

;rtiza' 
-dNr 

zanai 

ktą valandų 
Aliuką K ' 
nešė savo kryži-.Į Kaip ii 

anksty vesnii.s atsitikimus, vei
das buvo išbS škes, atrodė dar 
labiau susikaupęs. Minia būtų 
jį sutriuškin is, jeigu vietiniai 
kaimynai nebūtų apsupę jį ratu. 
Alkūnėmis susirakinę neprilei
do nieko prie Aliuko. Moterys 
norėjo paliesti pranašą ir kišo 
rankas pro palydovų tarpus. 
Aliukas nesu tojo. Minia sekė. 
Miniai vaizdavosi, lyg ji seka 
Krs tų , einat j į Jeruzalę. O jis 
ėjo į pievą, kurioje nuo ledyno 

otarpio vis dar gulėjo 
akmenys įvairaus dydžio, kai 
; urie pridengti storoko sluoks
nio samanų. 

Pagaliau Aliukas sustojo neto 
Ii vieno akmens. „Tylos, tylos" 

kažkas <;.;šuko. Visiems 
atrodė, kad st buklo momentas 
artėja. Minia mtilo ir be jokio 
ženklo pradėjo klauptis. Klūpėjo 
visa minia. Visų akys nukreip
tos į Aliuką. Tyla buvo tokia, 
kad galima buvo girdėti 
išgąsdint1! t aukščių čirškėjimų, 
skraidančių virš minios 
Steiraklas neįvyko. Saule 

ukrypon vidurdienio pozici 
Reiš • jau po dvyliktos. 

Dar kiek laukę, nekantrieji 
>radėjo kel t is . Be t ka i 
klūpiantieji ėmė šaukti , kad 
nestovėtu vėl atsiklaupė. Ta 
čiau nerimastis kabėjo ore. 
Kažkas nepataikęs į toną, 
užtraukė ..Marija, Marija". Bet 
uiesmė g • nutilo, nes minios 
ūpą- . gėjo. 

per miškų nuo Bu 
\\'l> kolona artėjo 

>rie Pap . kaimo. Apsupo. 
be NKVD išlindo 

• pradėjo skirstytis 
minioje. I Rininkas užlipo ant 
did< u i i k dabar jis 
ga. uti minios didumą, 

ii kiek suerzinu Palauke, 
visi atsistojo, ir giesmė 

ii nuti lo, per savo 
pradėjo: „Piliečiai. 

ia ?usinnkot. Matote, 
i nieko nėra ir nebus. 

Dvylikta valanda jau seniai 
pr? įrodė savo laikrodį 

iškėlęs virš galvos. Minia tylėjo, 
bet nejudėjo. Moteris užlipusi 
ant kito akmens garsiai sušuko. 
„Mes laiką skaičiuojam po 
senam, ne pagal Maskvą. Tai 
liko da r dvi valandos iki 
dvyliktos". „Taip, taip" — šaukė 
kiti, „dar liko dvi valandos". O 
vistik žmonės stovėję pamiškėje, 
kur irgi buvo NKVD, pradėjo 
skirstytis. Kažkur minios centre 
žmonės sukruto. Barzdotas, il
gaplaukis vyras ėmė šaukti. 
„Matau Aušros Vartų Panelę, 
žmonės ž iū rėk i t , t i k r a i 
matau"... Aplinkiniai sujudo 
Pridengė akis nuo saulės, žiūrė
jo, bet matė tik lakštingalas virš 
savo galvų. 

To užteko. Keli NKVD griebė 
barzdočių ir nusivedė. Kiti 
pareigūnai be triukšmo ir stum-
dymo, kaip buvo įsakyta, artėjo 
prie Aliuko. Pagaliau pranašą 
apsupo ir pats pulkininkas su 
leitenantu vedė Aliuką atgal į 
kaimą. Ten stovėjo sunkvežimis 
į kurį pasodino jį, jo motiną ir 
barzdočių. Kiti pare igūnai 
išsiskirstė minioje, šaukdami, 
kad grįžtų į namus. Tuos, kurie 
kiek priešinosi, paėmė savo 
globon. 

Gandai apie pranašą dar 
sklido ilgai. Nors pranašautas 
stebuklas neįvyko, bet atsitiko 
kitas porą savaičių vėliau. 
Vokiečiai puolė Sov. Sąjungą. 
Aliuko išvežti nesuspėjo. Šių 
eilučių autorius asmeniškai 
kalbėjo su Aliuku 1943 metais, 
kai jis buvo vokiečių uždarvtas 
Eišiškių nuovadoje. Tada. dar 
tik medicinos studentui, atrodė, 
kad p ranašas sirgo viena 
epileptines ligos forma. O vistik 
nemažam skaičiui lankytojų jis 
teisingai išpranašavo jų ar 
šeimos narui likimus, kas ir 
pa la ikė tuos gandus, t a i s 
neramiais laikais. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD W1DE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Hohdays. the 
Tui.-ndays followmg Monday observance of Legal Hohdays as well as Dec. 
26th and Jan 2nd by the LithuanianCatholic Press Society. 4545 W. 63rd 
Street. Chicago. IL 60629-5589 

Second class postage paid at Chicago. IL and additiona! mailing officvs. 
Subucription Rates: 80.00. Foreign countries $90.00. 
Postmaster Send address changes to Draugas — 4545 W 63rd St., 

Chicago. IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumeiata mokama I i anktto 

metams -i metų 3 mėn. 
U S A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol) $90 $50 $30 
U.S.A. savaitinis tsešt. laidai $45 $30 %2b 
Kanadoje ir kitur (šešt laida 
USA dol.) savaitinis $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien ' Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nuožiūra Nesunaudotų straips 
nuo 8:30 iki 12:00. n i u nesaugo Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus Redakcija už 
8:30-4 00. šeštadieniais nedirba. skelbimų turinį neatsako Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

DARBO KVALIFIKACIJOS 
F O N D A I 

West Side politikai, palaikomi 
100 vietos gyventojų, pareika-

DR. VIJAY BAJAJ. M.D.. S.C. 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 StoMt, Chicago 
Tat. (1-312) 434-5849 (veikta 24 vai | 

Pirm . antr., ketv . penkt nuo 12 iki 6 v v 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

lavo mero Daley, kad j i s 
pašalintų iš darbo Employment 
ir Training įstaigos direktorę iš 
užimamų pareigų, jeigu ji nepa 
didins fondų toms agentūroms, 
kurios yra skurdo apimtuose 
rajonuose. 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDVTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIAįY8E AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel (70«) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Prmd 3 v p p-7 v v ant'd 12 30-3 vpp 
"ečd uždarytaa kelva 1-3 v p p , perinta 

- šeštd 9 v - - i ? vpp 

6132 S. Kedzie A ve.. Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 469-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Te). (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMiCKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle. Chicago. III. 
Ta i . (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 
Tai . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hlckory Hills. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

KONKURSAS SKULPTORIUI 
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Laiškas 
„LIETI VIAIS ESAME MES 
GIMĖ" KOMPOZITORIUS 

Prieš pora savaičių „Draugo" 
Horizontų skyrelyje korespon
dentas iš Washingtono prisimi 
nė kompozitoriaus J. Žilevičiaus 
100 metų gimimo sukaktį. Tarp 
kitko, iškeldamas Žilevičiaus 
nuopelnus, korespondentas pa
brėžė, kad Žilevičius esąs 
parašęs muzika mūsų antrajam 
himnui „Lietuviais esame mes 
gimę", kuriuo dabar pradeda
mos Lietuvos radijo programos 
užsieniui. 

Tikrumoje, kaip daugumai lie
tuvių jau nuo seno žinoma, „Lie 
tuviais esame mes gimė" yra 
-ukurta kompozitoriaus Stasio 
Šimkaus, kuris dar 1915 m. 
caristinės Rusijos gubernato 
riaus buvo iššauktas pasiaiš
kinti dėl šios „žmones kur-t;tn-
čios" dainos, uždrausdamas jų 
toliau dainuoti. 

Su pagarba. 
Algis Š imkus 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių ven j 

ir hemcoidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1 312) 585-2802 

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

Reikalu' esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St . Cnicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79t\ Ave . Hfcftory Mills. IL 
Tai. (708) 598 8101 
Vai paq.il susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 M 8 va! vak 
•šskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 
Tai (1-312) 5«5-2960 (veikia 2^ vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 *t St. 

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

Palo* Vision Cantar. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (7081 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St . 
Oak Lawn, IL 60453-2533 

Tai . 708-636-3113 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tel. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 st Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2 7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9. antr 12-6 penkt 10 12 16 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (706) 442-8297 

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

7722 S. Kedzia Ava. . 
Chicago III. 60652 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susifanmą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabineto tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

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

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

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Cantar-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ava.. Sulte 310. 

NapervIHe IL 60563 
Tai. 1 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586 3166: 
Namit (708) 381 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Straat 
Vai pirm antr ketv ir penki 3 6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 
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Kai vienas kalba 

VISŲ VARDU 
Didžiuojamės ir džiaugiamės, 

kad Lietuvos vardas beveik kas 
valandą kartojamas tiek spau
doje, tiek televizijoje Išgirstame 
ir vienokių ir kitokių nuomonių, 
bet dabar net visai menkai 
apsišvietęs pilietis arba toks, 
kurį be sporto ir muštynių 
niekas daugiau ne įdomauja, jau 
yra girdėjęs apie Pabaltijį ir 
geras žinias apie jo laisvę, nors 
seniau retas žinojo, kur tie vis 
kartojami Baltics yra. Nuolat 
rodomas ir žemėlapis, sužinoma, 
kad tie baltiečiai nėra rusai, o 
tik jėga okupuoti ir dabar po 
penk iasdeš imt metų vėl 
išsilaisvinę žmonės. 

Tačiau neseniai kvapą užėmė 
vienas mūsų tautietis, turėjęs 
progą pasisakyti per Associated 
Press programą apie lais
vėjančią Lietuvą ir pasikei
t imus Sovietuose. Apie ta i 
prašnekėjo Lietuvių Bendruo
menės vicepirmininkas Rimas 
Dirvonis, o jo žodžiai buvo kar
tojami programose visą vakarą. 
Tad apie ką jis ten išsireiškė, 
kad dabar atrandu verta apie 
tai rašyti? O gi apie Jelciną — 
ir štai ką jis rado reikalinga 
pasakyti mūsų visų vardu. 

„Nežiūrint to, kad Jelcinas 
esąs šios dienos herojus, jis gali 
išsirutulioti į stiprų rusišką 
imperialistą". Dirvonis neturėjo 
teisės kalbėti visos Lietuvių 
Bendruomenės vardu ir tokią 
nuomonę išreiškšti viešai. Ar 
gal kas jį įgaliojo? Šiuo momen
tu, kai ieškome draugų, kai 
visam la i svam pasau l iu i 
Jelcinas yra herojus, jis apšaukė 
jį imperialistu. Ar tik todėl, kad 
jis rusas? Dirvonis rado reikalą 
šiuo momentu taip aptar t i 
asmenį, kuris pirmas reikalavo 
paleisti iš Sovietų Sąjungos pa-
bal t ieč ius . i ka ip neteisėtai 
užimtus, išnaudojamus ir visaip 
naikinamus už savo norą vėl 
būti laisvais. Juk tai jis prispyrė 
Gorbačiovą pagaliau keisti savo 
liniją apie komunizmą, duoti 
a t s k i r o m s respubl ikoms 
daugiau teisių, vis kartodamas, 
kad Pabaltijis turįs teise nebūti 
jų Sąjungoje, o tvarkytis pats 
savo žemėse. Juk tai milžiniš
kas skirtumas nuo Busho po
stringavimų, visaip sukant uo
degą, o pasaulis vis girdėjo lais
vojo pasaulio ,,naujos tvarkos" 
skelbėją tuo pat laiku stojant 
komunistų pusėn ir palaikant ju 
pažiūras. 

Tuo laiku, kai Bushas tebežai-
dė golfą ir mažai sielojosi bet 
kuo, i š sky rus Gorbačiovo 
gelbėjimą. Jelcinas stojo ant 
tanko kalbėti tautai ir skelbė, 
kad jis išmoko iš lietuvių ginti 
savo parlamentą nuo užkietėju
sių senių, perėmusių valdžią 
ir įsakinėjančių armijai. Jelcino 
žodžiai sukėlė net abejingiau
sius savo tautiečius stoti laisvės 
pusėn. 

Kai išlaisvintas Gorbačiovas 
iš pradžių atsisakė uždaryti 
komunistų partiją ir perimti jų 
pastatus, Jelcinui pavyko jį 
perkalbėti ir įrodyti, kad visa 
rusų tau ta seniai kitaip galvo
ja. Ir štai lietuvis išeina prieš jį 

KREMLIAUS ĮVYKIAI LIETUVOS 
DIPLOMATO AKIMIS 

su tokia nuomone, kad mes tik 
nebandykim juo pasitikėti, nes 
jis rusas . Teisybė, galvoti 
vienaip ar kitaip visi mes turim 
teisę, bet esant Lietuvių Bend
ruomenės vadovu švaistytis 
tokiais posakiais viešumoje ir 
net per visuose pasaul io 
kraštuose matomą televizijos 
stotį yra neatsakinga, nes čia 
prabylama ne savo, o visos 
mūsų visuomenės vardu. 

Po nepavykusio komunistinių 
senių perversmo Sovietuose 
dabar dažnai kalbama apie 
, .raganų medžioklę". Vieni 
perspėja, kad tas įsiaudrinimas 
t ikrai išeis iš racionalių ribų ir 
žmonės bus sodinami kalėjiman 
jau vien už tai, kad laike to pučo 
jie išsigandę sėdėjo namuose 
užsirakinę ir nežinojo kaip elg
tis, bet gal ne todėl, kad buvo 
pučimnkų pusėje. Išgyvenus 
septyniasdešimtį metų užriš
tomis burnomis, dauguma vy
resniųjų dar atsiminė tokių per
versmų pasekmes ir nesiveržė į 
gatves ir aikštes, rodydami savo 
džiaugsmą komunistų valdžios 
griuvimu, kaip tą darė jau
nesnioji karta, tiesiog guldama 
prieš atriedančius tankus. 

Neišvengiamai tokia raganų 
medžioklė gali a ts i ras t i ir 
Lietuvoje, kur ne vienas bandys 
suvesti sąskaitas su buvusiais 
komunistų partijoje tautiečiais. 
Yra tačiau posakis, kad „kil
niausias kerštas yra kaltės 
atleidimas". Ar ne taip mes 
meldžiamės, sakydami: kaip ir 
mes atleidžiame savo kalti
ninkams? Argi kerštas tikrai 
y ra toks saldus? K a s gali 
įžvelgti į kito asmens sielą, 
išmatuoti jo protavimo ribas, 
gal jo nuoširdų įtikėjimą į visus 
sulyginančią sistemą? 

Turim ir kitą gerą posakį, tai 
kad ..yla vis vien išlys iš maišo", 
— tada žinosime, ar asmuo buvo 
prisitaikėlis,ar veržėsi pirmau
ta pamatęs progą i komunizmui 
atidarius vartus kiekvienam no
rinčiam prisidėti, ar t ik tylus, 
bailus ir kenčiantis tautietis. 
Tiek darbo dabar laukia išsilais-
v inus i mūsų Tėvynė, kad 
sąskaitų suvedinėjimas niekam 
n e b u s naud ingas . Aišku, 
turėjome ir aiškių Judosių. bet 
štai likimas ir jiems apkarpė 
ragus ir nagus. 

Kiekvienos dienos spauda 
atneša vis geresnes naujienas, 
ska i tom apie gr iūvančią 
imperiją ir džiaugiamės ten 
a t e inanč ia , j a u n i m u i dar 
nepatirta, demokratija. Rusai, 
aišku, bandys ten kaip nors pa
laikyti savo tautiečių interesus, 
bet kitų valdymas bent šiuo 
metu nebus įmanomas. Įdomus 
buvo Ševardnadzės atsakymas, 
kai spaudos žmonės jį užklausė, 
kodėl jis atsisakė įeiti į šiuo 
metu sudaromą Gorbačiovo 
kabinetą Sovietų Unijai? Jis tik 
truktelėjo pečiais ir nekaltai 
užklausė: kokiai Sovietų Uni
jai? 

RKV 

„Noriu pagirti jūsų svečią už 
tokį inteligentišką visų įvykių 
aptarimą. Šiomis dienomis įdė
miai klausiausi daugel io 
žymiųjų TV ir spaudos žurnalis
tų pasisakymų. Bet čia išgirdau 
politinio eksperto nuomonę. 
Tikiu, kad jo inteligencija ir 
kantrybė ras deramą klausytojų 
atgarsį. Lietuvos laisvės sieki
mus turėtų paremti visas pa
saulis". 

Tokiais žodžiais atsiliepė 
vienas Lietuvos žydų kilmės 
klausytojas rugpjūčio 21 d. per 
C-SPAN televizijos siųstuvą ste
bėjęs Lietuvos Diplomatinio 
atstovo min. Stasio Lozoraičio 
pranešimą. 

Tą dieną min. S. Lozoraitis 
net du kartus pasirodė šios 
šalies televizijos marškose.' J 
visą šių dienų Kreml i aus 
revoliucijos eigą jis pažvelgė 
lietuvio akimis, išryškino šian
dieninę Lietuvos padėtį šių 
įvykių akivaizdoje ir bandė 
nuspėti mūsų va ls tybin io 
politinio gyvenimo perspekty
vas. Visi jo pasisakymai buvo 
tikslūs ir pagrįsti praeities 
patirtimi. 

Bandymas nuversti Gorbačio
vą yra beviltiškos komunistų 
pastangos atsukti gyvenimo 
laikrodžius atgal. Komunistai 
dar vis tebegyvena pereito šimt
mečio nuotaikomis ir niekaip 
negali suprasti, kad šiandien 
jau esame atsidūrę prie 20 
amžiaus pabaigos ir v isas 
pasaulis jau žengia į 21-mąjį 
šimtmetį. Jie nesugebėjo susi
taikyti su mintimi, kad Sov. S-
ga vis tiek anksčiau ar vėliau 
subyrės. Kiekviena komunistų 
pavergta tauta turi savitą is
toriją, skirt ingą kalbą, 
papročius ir kt. Komunistai 
niekada neturėjo, o ypatingai 
šiandien neturi tos klijuojamos 
medžiagos, kuri galėtų paverg
tas tautas suklijuoti į vieną 
junginį. Visas šis perversmas 
buvo tikra kvailystė. Min. S. Lo
zoraitis nuo pat pradžios nė 
vienai minutei netikėjo, kad jis 
galėtų pavykti. 

Tenka tik džiaugtis, k a d 
Lietuvoje tos kelios dienos 
palyginti praėjo ramiai, nors 
ir nebuvo išvengta aukų. Dabar 
daugiaus ia rūpesčio k e l i a 
Raudonosios armijos daliniai. 
Sunku numatyti kada jie apleis 
Lietuvos teritoriją. O ypatingai 
yra pavojingi OMON daliniai. 
Tai yra žmogžudžių gaujos, 
kurios niekam nepriklauso ir 
niekas jų negali kontroliuoti. 
Tie plėšikai yra gerai ginkluo
ti ir nėra pasiryžę išsiskirstyti. 

REGISTRACIJOS 
PASIKEITIMAI 

Chicago Board of Election 
Commissioners pirmadienį, rug
pjūčio 26 d. pranešė, kad bus 
pagerinama rinkėjų registra
cija. Be jau esančių 2,912 
balsavimo apylinkių punktų, 
a t e inanč ia i s metais bus 
atidaryta dar 500 savaitgaliais 
veikiančių registracijos punktų. 
Kiekviena iš miesto 50-ties 
wardu turės 10 savaitgaliais 
veikiančių registracijos vietų, 
kurios pradės veikti prieš 
kiekvienus rinkimus 30 ir 31 
dieną anksčiau. 

JONAS DAUGĖLA 

Netekę bet kokios paramos, jie 
gali pasitraukti į miškus ir pra
dėti terorizuoti kaimo žmones. 

Gorbačiovo sugrįžimu lie
tuviai per daug nedžiūgauja. 
Vis dėlto negalime užmiršti, 
kad j is visai nenorėjo kalbėti 
apie Lietuvos nepriklausomybę. 
Jo valdymo metu buvo žudomi 
Lietuvoje žmonės J is leido 
Lietuvoje siausti OMON dali
niams. Prezidento V. Landsber
gio santykiai su Gorbačiovu 
praeityje, be abejo, buvo blogi. 
Gorbačiovas 1989 m. tuojau po 
rinkimų atvyko į Lietuvą. Jis 
buvo labai blogai priimtas. Dar
bininkai jį pasitiko demonstra
cijomis ir panieka Tad, žinoma, 
Gorbačiovas užvirė neapykan
tos jausmais prieš lietuvius. Šią 
savo neapykantą j is išliejo 
pasiųsdamas į Lietuvą žiauriau
sius k a r i n i u s d a l i n i u s ir 
stengėsi nematyti jų siautėjimo. 
Ar paskut in ie j i Kreml i aus 
įvykiai įtikins Gorbačiovą, kad 
jis stovi ant klaidingos bazės, ir 
ar j is supras, kad jis turi kur t i 
naują bazę, parodys ateitis. Bet 
pirmieji jo pareiškimai daug 
vilčių mums neduoda. J i s vėl 
kalba apie Sov. S-gos konstituci
jos reikalavimus ir pan. Jis 
turėtų pagaliau suprasti, kad 
Lietuva nėra Sov. Sąjungos 
da l i s . Sve t imos va l s tybės 
konstitucija negali sa is ty t i 
Lietuvos vyriausybės, negali 
būti privaloma kitos valstybės 
gyventojams. 

Sov. Sąjungai būtų daug nau
dingiau laisvos nepriklausomos 
Pabaltijo valstybės. Užsimegztų 
laisva prekyba ir Sov. Sąjungai 
naudingi prekybiniai ryšiai. 
Jau ir dabar Lietuva pradėjo or
gan izuot i m a i s t o s i u n t a s 
Maskvos ir Petrapilio gyvento
jams. Lietuva visada sugebėjo 
išlaikyti gerus santykius su 
savo kaimynais. 

V e r t i n d a m i p a s k u t i n i u s 
įvykius, lietuviai neįžiūri vien 
Jelcino laimėjimo ir Gorbačiovo 
pralaimėjimo. Tai buvo demok
ra t i jos l a i m ė j i m a s p r i e š 
komunizmą ir jo diktatūrą. O jo 
la iminga a t o m a z g a parodė 
pasauliui Rusijos t au tų demok
ratinių laisvių ilgesį. 

Iki šiol daugelio nuomone 
JAV vyriausybės va ls tybės 
d e p a r t a m e n t a s n ė r a l aba i 
t inkama vieta ieškoti paramos 
kovoje prieš komunizmą. Tačiau 
min . S. Lozora i t i s š iomis 
dienomis palaiko ypa t inga i 
artimą ryšį su jo pareigūnais ir 

randa daug supratimo ir pri
t a r imo Lietuvos re ika lams. 
Turime labai daug draugų tiek 
Valstybės dep., tiek ir Baltuo
siuose rūmuose. Lietuva iš JAV 
vyriausybės neprašo medžia
ginės paramos. Yra t ik vienas 
vienintelis prašymas — pripa
žinti Lietuvos vyriausybę ir už
megzti diplomatinius santykius. 
Iki šiol šiuo atžvilgiu JAV pre
zidentas laikėsi labai santūriai. 
J i s net nepadarė griežtesnio pa
reiškimo, kai buvo žiauriai 
nužudyti Lietuvos muit inių 
pareigūnai ir taip pat po sausio 
13 d. žudynių. Bet vis dėlto džiu
gu, kad Kremliaus įvykių aki
vaizdoje jis vis dėlto pagaliau 
pripažino Lietuvos teisę į nepri
klausomą gyvenimą. 

Visos taut inės mažumos Lie
tuvos teritorijoje visada turėjo ir 
šiandien turi visiškai saugų 
gyvenimą. Ir tai yra ryškus kas
dieninio gyvenimo demokratijos 
pavyzdys. Jis gali būti labai 
reikšmingas, kai Lietuva pilnai 
a ts ta tys savo valstybinę nepri
klausomybę ir bus pravertos 
durys į vakarų pasaulio civiliza
ciją. 

Per paskutiniuosius 50 metų 
svetimos valstybės į Lietuvą in 
vestavo tik terorą, baimę ir 
vergiją. Ir tai buvo natūrali įvai
rių unijų pasekmė. Visos unijos 
ir sąjungos Lietuvai visada buvo 
jėga primestos. Tų unijų mes ir 
bijome ir jų vengsime. Pasaulyje 
Lietuva nėra nauja demokrati
ja. Lietuva turi kelių šimtmečių 
valstybinio gyvenimo patirtį ir 
istoriją. 

Tiesa, ši istorija kelis kartus 
buvo įvairių unijų nutraukta. 
Lietuva visada yra pasiryžusi 
jungt is į tarptautinį ekonominį 

bendradarbiavimą. Mes esame 
ta iką mylint i tauta. Vien 
kerštui išlieti mes nesignebėme 
ginklo net ir tada, kai mūsų 
žmonės buvo žudomi. Ginklo 
nesigriebėme net ir tada. kai 
žiauriausiai buvo nužudyti mui
tinės tarnautojai 

Galime didžiuotis, kad Lie
tuva yra tautų išsilaisvinimo 
pradininkė Bolševikų imperijo
je ji pirmoji išdrįso paskelbti 
savo nepriklausomybes 
atstatymą ir iki šiol jj išlaikė. 
Gorbačiovo teroras ir visokios 
blokados nepalaužė tau tos 
valios. Net ir barikido- ginti 
Rusijos respublikos vyriausybę 
ir Jelciną buvo pastatytos 
Vilniaus barikadų pavyzdžiu. 
Šiandien Lietuvos pavyzdžiu 
seka kroatai ir slovėnai Prieš 
tautų nepriklausomo gyvenimo 
valią palūžo ir militarinė jėga. 

Bet pagaliau ir pati jėgos 
sąvoka šiandien jau yra įgavusi 
visai kitokią sampratą. Japonija 
turi daug mažesne teritoriją už 
Californiją ir neturi joki<<s 
g ink luotos jėgos. Tačiau 
pasaulyje pirmauja savo eko
nominiu pranašumu. Tuo tarpu 
Sov. Sąjunga yra užėmusi neiš 
matuo jamai didelę žemės 
rutulio dalį. Toje žemėje glūdi 
neišsemiami turtai - žaliavos. 
alyvos ir kt. Ji turi didžiausią 
kar inę jėgą ir tūkstančius 
branduolinių šaudmenų. O jų 
žmonės gyvena ir visada gyveno 
skurde ir kentėjo badą. Kai jie 
mus persekiojo ir kankino tero
ru ir blokadomis, didžiosios 
vakarų demokratijos mums 
nepadėjo Mus užjautė ir mums 
pagelbėjo kaimyninės ukrai
niečių, rusų. baldgudžiu tautos. 
Jų pagalba išsilaikėme Tad 
t au tų bendradarbiavimo ir 
tarpusavio solidarumo jėga yra 
daug stipresnė už bet kokia 
militarinę jėgą. 

Min. St. Lozoraitis šiuo savo 

pasirodymu neabejotinai tei
singai įvertino visus pasku
tiniuosius įvykius. Keliolikai 
milijonų TV žiūrovų jis vispu
s i ška i pr is ta tė dabar t inę 
Lietuvos padėtį, paryškino 
mūsų žengiančios j laisvę tau
tos problemas ir išryškino atei
ties valstybinio gyvenimo viltis. 

Tai dar kartą likome įtikinti 
nepakeičiama Lietuvos diplo
matijos reikšme, kuri dar 
daugiau išryškėjo šiuo lemiamu 
metu 0 min. S. Lozoraitis sa
vajai ir svetimąjai aplinkai pa
demonstravo savo prigimtus 
diplomatinius gabumus ir šio 
darbo patirtį. Jo geras kalbos 
žinojimas, laisva laikysena ir 
ūmi orientacija išryškino jo 
pilnutinę asmenybę Buvome 
įtikinti, kad St. Lozoraitis yra 
pilnai patikimas tęsti Nepri
klausomos Lietuvos diploma
t i n ė s tarnybos sukur tas 
tradicijas. 

Paskutiniu metu skelbimais 
..Drauge" St. Lozoraitis painfor
mavo lietuviškąją visuomenę, 
kad jo vadovaujama Lietuvos 
pasiuntinybė Washingtone yra 
susidūrusi su piniginiais sun
kumais. J is kvietė lietuvius 
savo aukomis prisidėti prie 
pasiuntinybės išlaikymo. Šį jo 
a t s i šaukimą savo parašais 
parėmė ir mūsų vadovaujamų 
organizacijų pirmininkai. Be 
abejo, būtų buvę daug įspūdin
giau, jeigu tie vadovai savo 
parašus dar būtų patvirtinę 
stambesnėmis aukomis iš jų 
valdomų lietuviškų fondų. O ir 
iš viso šiuo atveju pasiuntinybės 
išlaikymo naštą turėtų pasiimti. 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
komiteto išlaikomas Tautos 
Fondas. Pasiuntinybės išlai
kymas pilnai įeina į Vliko veik
los apimtį. O jeigu šio fondo 
kapitalai nebūtų pajėgūs pilnai 
padengti pas iunt inybės 
išlaikymo išlaidas, tai ir aukų 
rinkimą šiam svarbiam reikalui 
turėtų organizuoti Tautos Fon
do valdvba. 

Tautiniu šokių kursuose Dainavoje Iš kairės D Dzikienė. A 
Karnienė. B Juodelis. B. Jasaitienė ir pirm dr P. Kisielius 

Mes turime nykstamumo są
voką, bet labai dažnai neturime 
ny kstamumo jausmo. Net pati 
mirtis mums atrodo, lyg koks 
netikras sapnas. Mes, tiesa, ži
nome, kad visi miršta, bet kaip 
tik šie „visi" ir pridengia pajau
timą, kad mes patys mirštame, 
kad mes patys praeiname, kad 
gal rytoj a r poryt mūsų pačių 
nebebus Mirtis stovi prieš mus, 
tarsi koks svetimas dalykas, iš
tinkąs visus kitus, bet tiktai tuo 
tarpu ne mus. Mirties būtinybė 
nesyki yra virtusi racionaliu 
dalyku, nepasiekiančiu mūsų 
pergyvenimo. 

A. Maceina 

UNDINE 

LIGONINIU VARŽYTINĖS 

Ravensvvood ligoninė ir grupė 
daktarų pareiškė norinti pirkti 
iš varžytinių Mar tha Wa-
shington ligoninę už 2.7 mili
jono dol., bet NVashington 
advoka ta i sako, jog buvo 
pasiūlyta ir didesnė suma. Ra-
venswood pareigūnai tvirtina, 
kad jie nėra girdėję apie tai ir 
atsisakė komentuoti apie savo 
tolimesnius ketinimus. 

Kareivis, vanduo ir ugnis 
greitai pasidaro sau vietos. 

Italų priežodis 

NOVELE 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Netoliese matėsi salelė, 
į kurią galima buvo nuplaukti ir išsitiesti ant bangų 
nuzulintų, saulėje įkaitusių uolų. Rimas visu ūgiu 
išsitiesė ir apsidairė. Staiga jo akys sustojo ties jauna, 
liekna, labai patrauklia mergina, kuri, kaip ir j is , 
atrodė pasiruošusi šokti į bangas. Rimas krūpteleio — 
tai pažįstamas veidas, net ir lietuviškos spaudom pus
lapiuose matytas. Ar tai ne Raminta Guobaitė, su K n-ia 
jis dar gimnazijoje būdamas susipažino skautų stovyk
loje? Taip, tai ji , ta pagarsėjusi gražuolė, kuriai 
pasisekė prasimušti modeliuotojų karjeroje. K m a s 
nutarė ją užkalbinti. 

— Atsiprašau, ar jūs — Raminta? 
Šviesiaplaukė mergina pasuko į jį galvą, ranka 

prisidengdama nuo saulės akis. 
— Tai, aš... — Jos gražiame veide nuostabos ;• ne

pasitenkinimo išraiška perkreipė prinokusias vyšnias 
primenančias lūpas. — O... — Veido įtampa pama?a at
sileido, pasikeitė į paprasto abejingumo išraišką Aš 
jus prisimenu. Jūs esate... Linas? Ne, ne, Rimas. Ar ne? 

— Taip, aš Rimas Tautenis... Aš tiek daug esu apie 
jus girdėjęs, skaitęs, jūsų nuotraukomis grožėjęsi? Ką 
jūs čia veikiate viena? Kiek žinau, jūs buvote Londone, 
ar net Paryžiuje, skrajodama po platųjį pasaulj 

Ak. kaip sunku pabėgti... nuo... nuo visko. Noriu 
pabūti viena ir pasidžiaugti savo laisve, kurios seniai 

nebeturiu. Džiaugiuosi t rumpalaikėm atostogom. Pa
siilgau namų. pasiilgau tėvų. ne t ir šito mielo ežero, 
kuriame dar kūdikiu būdama išmokau plaukti. 

J i nusigręžė ežero pusėn, lyg nenorėdama tęsti po
kalbio. Rimas nenorėjo jos paleisti. Jo nebeviliojo 
sidabrinė ežero bangų vienuma. 

— Ir aš ieškau gamtoje poilsio, todėl šiandieną 
atsidūriau čia ta ip pat vienas. Gal plauksime kartu? 
Iki salos? O gal pabandysime lenktynes? - jis šypsojosi. 
neatitraukdamas žvilgsnio nuo jos veido. — Juk kadaise 
stovykloje kar tu ir prie laužo dainavome, ir pasiro
dymuose dalyvavome. 

— Taip atrodo taip begaliniai seniai... O juk ežeras 
priklauso visiems. — Ir. nieko daugiau neatsakiusi, 
mergina lengvais, grakščiais žingsniais pasileido bangu 
link. Rimas šoko įkandin, kiek pavėluodamas, nega
lėdamas nuo jos at i t raukti akių. Raminta plaukė kaip 
žuvis. įtempęs jėgas. Rimas ja pasivijo Nardydama 
ta rp bangų, lyg jūroje gyvenanti undine. Raminta 
greitai pasiekė salelės krantą ir stirnos grakštumu 
užsliuogė ant išsikušusios uolos. Kiek pakopusi, išsi 
tiesė, greitai alsuodama, ant plokščio akmens Jos il
gi, šlapi plaukai draikėsi apie dailią galvute, kaip 
saulėje džiovinamas linų pluoštas, dengė jos baltus pe
čius, o vandens sroveles siauromis čiurkšlėmis varvėjo 
jos kūnu. Rimas išsitiesė šalia, akies kampučiu stebė
damas, kaip Maironio Kastytis, tą nuostabią . .manų 
dovaną". Jo širdis plakė neramiai. Gal nuo greito plau
kimo, o gal... 

— Jūs vistik esate nuostabiai graži. - neiškentė 
jis. per traukdams tylą. Aplink tesigirdėjo bangų 
pliuškenimas ir retkarčiais ties galvomis suklykdavo 
paklydusi žuvėdra 

— Ilgai teko to jūsų pasakymo laukti, — šarkas 

tiškai atsakė neatmerkdama akiu Raminta. — Aš prie 
tokiu komplimentu esu pripratusi. Vyrai iš viso neturi 
daug ko pasakyti, atsidūrę vieni šalia neblogos išvaiz
dos merginos. 

— Aš... Aš. . — kiek sumišęs. Rimas nežinojo, kaip 
reaguoti — Aš ta pasakiau labai nuoširdžiai. Be to, 
skirtumas taip pat gali glūdėti ir tame. kas yra komp
limento autorius. Jūs man ne modelis, kurio nuotrauka 
puošia madų žurnalus Jūs man esate nuostabus Dievo 
kūrinys. Jo rankų šedevras. 

— Jūsų žodžiais tikėčiau, jei jūs būtumėte skulp
torius ar dailininkas. 

— Aš ir esu. 
— Kaip tai? — Raminta pakėlė galvą ir pažiūrėjo 

klausiamai j Rima 
Rimas atsisėdo priešais ją, nuleido kojas nuo 

akmens i vandenį, ir trumpai papasakojo apie savo 
mokslą ir laimėjimu-*. Raminta užmerkė akis ir klau
sėsi nepertraukdama Rimui baigus kalbėti, ji atsis
tojo ir suėmusi pluošta plauku, juos ėmė gręžti. 
Vandene laša' sidabrine čiurkšle pabiro po jos kojomis. 
Papurčiusi galvą, ji prisėdo šalia jo. 

— Gal ir suklydau, bet modeliavimas padarė mane 
cinišką ir itaringa. Neprotestavau, kad jūs mane at
sivijote į salą. nes jūs man atrodėte šaltas, abejingas 
ir nuoširdžiai paprastas, toks, kokj prisimenu iš 
stovyklų, iš kurio lūpų negalima tikėtis banalių 
komplimentų Bet gy venimas keičia žmones... Aš nuo
širdžiai troškau pabūti viena, gal todėl ir esu tokia 
atšiauri. 

— Matau, kad pasisekimas karjeroje jus tokia 
padarė Kaip gaila. 

(Bus daugiau) 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Phoenix, Az. 

AKTYVUS LIETUVIU 
R E A G A V I M A S Į ĮVYKIUS 

L I E T U V O J E 

Tiek Lietuvių Bendruomenė, 
tiek Lietuvių Katalikų misija 
labai jautr iai atsiliepia į visą, 
kas vyksta mūsų tėvynėje. Tra
giški ir džiaugsmingi įvykiai 
randa gilų atgarsį visų širdyse. 
Kad paminėjus liepos 31 dienos 
Medininkų žudynes, prieš kelias 
savaites l ietuvių bažnyčioje 
degė 7 gedulo spalvomis per
juostos žvakės ir visi meldėsi už 
žuvusiuosius. Po nevykusio ko
munistų perversmo ir Lietuvai 
šį kartą jau galutinai atsistojus 
ant laisvės ir nepriklausomybės 
slenksčio, rugpjūčio 25 dieną 
tautiniais motyvais ir gėlėmis 
išpuoštoj bažnyčioj buvo šven
čiama padėkos ir džiaugsmo 
diena. Mišias aukojo arkivysku
pas Paulius Marcinkus, dėko
damas Dievui už sute iktas 
Lietuvai malones, bet tuo pačiu 
ragindamas melstis, kad mūsų 
tėvynė, atsikračius vienos vergi
jos, nepakliūtų į naują materia
lizmo vergiją, kuri vis labiau 
plečiasi pasaulyje. 

Po Mišių visi susirinko į pa
rapijos svetainę pasivaišinti ir 
pasidalinti bendru džiaugsmu. 
Nuotaika buvo labai pakili, nors 
visi gailėjosi, kad gerbiamas ir 
mylimas šios Misijos kapelionas 
kun . Romanas Klumbis dėl 
silpnos sveikatos negalėjo būt i 
mūsų tarpe. Nežiūrint to, j is 
savo namų koplytėlėje aukojo 
padėkos Mišias ir, pagal jį, 
..savo širdimi buvo su mumis". 

Paskutinių įvykių Sovietų Są
jungoj dėka pasidarė puiki pro
ga Pabaltijo kraštų žmonėms 
plačiai pasireikšti Amerikos 
spaudoje, televizijoje bei radijo 
programose. Ir t a proga buvo 
puikiai išnaudota. Šioj srity 
ypa t inga i daug pasidarbavo 
Arizonos Lietuvių Bendruo
menės p i rmin inkė Antonija 
Petrulienė, Phoenixo klubo pir
min inkas Richard Dixon ir 
Vytas Adomaitis. Jų posakiai 
buvo cituojami ne viename 
Phoenixo dienraščio straipsnyje 
ir daug k a r t ų matėm juos tele
vizijoje, pareiškiant savo mintis 
ir pas tabas Lietuvos laisvės 
re ikalu . Ypač buvo įdomu, 
kai tie t rys minėtieji ir kartu su 
jais latvių atstovė Mara Trap-
pans rugpjūčio 23 dieną 1 vai. 
p.p. dalyvavo radijo KTAR-AM 
..talk show" programoje. Vi
siems iš eilės išsamiai papasa
kojus Lietuvos bei Latvijos isto
riją, Pabaltijo okupaciją su vi
somis jos pasekmėmis ir pasku
t in ius p i lnus džiaugsmo ir 
vilties įvykius, ryšium su nepa
vykusiu komunistų perversmu 
ir prasidėjus klausimams dėl pa-
klausėjų didelio susidomėjimo, 
vienos valandos programa buvo 
pratęsta iki pusantros valandos. 
Tas neatsi t inka dažnai. 

Vikt . Zakar ienė 

DRAUDŽIAMA PALIKTI 
AUTOMOBILIUS 

CTA susitarė su Chicagos 
policija, kad automobi l ia i , 
palikti autobusų sustojimo vie
tose, bus labai greitai pašali
nami, nes CTA gatvių priežiū
ros pareigūnams suteikta teisė 
leidžia betarpiškai tuojau pat 
nubausti tokius automobilių 
savininkus. Viena tik detalė 
galutinai dar nėra apspręsta, 
kokiu būdu CTA pareigūnas 
gali aliarmuoti auto vilkikus. 

NEW JERSEY 
GUBERNATORIUS 

SU PAVERGTAISIAIS 

New Jersey valstijos guberna
torius J im Florio Rytų Europos 
etninių grupių, gyvenančių šioje 
valsti joje, atstovų t a r p e 
rugpjūčio 23 dieną. Tai 52 
metinių dieną nuo Moloto-
vo-Ribbentropo pakto, privedu-
sio prie Pabaltijo valstybių 
okupacijos bei kitų Rytų Eu
ropos žemėlapio pasikeitimų. 
Šią dieną pasirinko gubernato
rius J im Florio iškilmingesniam 
bei prasmingesniam įspūdžiui, 
pasirašant egzekutyvinį po
tvarkį New Jersey valstybinėms 
mokykloms dėl mokymo Rytų 
Europos pavergtųjų tautų is
torijos. 

Jau 1984 metais New Jersey 
valstijoje buvo sudaryta komi
sija, pasirūpinti, kad mokyklų 
programų dalis, liečianti Rytų 
Europą, būtų neiškraipyta, tei
singa, objektyviai vertinanti tų 
tautų kultūrinius pasiekimus 
bei jų politinę raidą. Šiose 
pastangose ir New Jersey lietu
viai tų mokyklų mokytojai ir 

Mirtis parodo gyvenimo tušty
bę, t i k r a s gyvenimas parodo 
mirties bejėgiškumą sužaloti 
tuos. kur ie myli Dievą 

V J Budrikas 

CLASSIFIED GUIDE 

gubernatorius Jim Florio - vidury. 

Lietuvių Bendruomenės atsto
va i gerokai prisidėjo šios 
komisijos darbuose. 1989 m. 
komisija savo darbus komisijoje 
užbaigė ir projektą įteikė gu 
bernatoriui, tačiau tuo metu 
Rytų Europoje jau pūstelėjo lais
vėjimo vėjai, paveikdami pa
vergtąsias tautas. Prasidėjo lais
vėjimo pastangos, ypač stipriai 

pasireiškusios Pabaltijy. To 
poveikyje gubernatorius Florio 
tos komisijos darbą pratęsė, pa 
vesdamas į jungti pakore-
gavimus. 

Komisijai pavestą darbą 
užbaigus, gubernatorius rug
pjūčio 23 d. sukvietė 60 etninių 
atstovų dalyvauti to egzekuty-
vinio potvarkio iškilmingame 

pasirašyme. 
Gubernatorius Florio nesku

bėjo su sukviestaisiais atsi
sveikinti: jis pokalbiuose dali
josi paskutinių įvykių Europoje 
bei Sovietuose įspūdžiais, rody
damas savo pasi tenkinimą 
laisvę a tgaunanč ių tautų 
žygiais. 

Valent inas Raugas 

KASOS NARIAMS IR 
VISUOMENEI 

Po paskutiniųjų pasikeitimų 
Kasos nariai ir taupytojai kelia 
daug klausimų dėl Kasos fi
nansinės padėties ir jos ateities. 
Buvę direktoriai, komitetų 
nariai, skyrių vedėjai ir tar
nautojai jaučia pareigą nariams 
duoti paaiškinimą, kuris dalinai 
papildo ankstyvesnius praneši
mus ir metiniuose susirinki
muose iškeltus faktus. 

Kasos vienuolikos ir pusės 
metų egzistavimą galima pada
linti į tris laikotarpius. Pirmas 
e tapas tęsėsi nuo 1980 m. 
vasario mėn. Kasos įkūrimo iki 
1987 m. liepos mėn., pirmi
ninkaujant Vytautui Vebeliū-
nui. Per tą laikotarpį buvo 
išduotos stambios komercinio 
tipo paskolos, daugumoj suristos 
su nekilnojamo turto partne
rystėmis (limited partneships). 
J a s pagrindinai tvarkė ir kont
roliavo ,,Lito" investavimų 
bendrovė ir jos padaliniai. Kurį 
laiką Šios paskolos buvo ap
mokamos ir Kasai davė reikal
ingas pajamas. Ilgainiui tačiau 
paskolų mokėjimai ėmė vėluo
tis ir prieš trejetą metų dau
guma jų visiškai sustojo. Tas 
atnešė Kasai daug finansinių 
problemų, dėl kurių federalinė 
NCUA agentūra nustatė griež
t u s paskolų apmokėjimo ter
minus, sustabdė naujų biznio 
paskolų išdavimą ir pareikalavo 
atidėti stambias sumas į rizi
kingų paskolų rezervinį fondą. 

Tolimesnis Kasos e tapas 
prasidėjo 1987 metais, pasitrau
k u s pirmininkui Vy tau tu i 
Vebeliūnui, kai kuriems direk
toriams ir skyrių vedėjams. 
Nauja direktorių taryba, vado
vaujama prof. dr. Rimo Vaičai
čio, ėmėsi visų legalių priemo
nių atgauti senas paskolas, 
išduoti naujas paskolas tiktai 
pagal griežtas reguliacijas ir 
bendrai pe r tva rky t i Kasos 
finansinę padėt į . Žemiau 
paduoti skaičiai parodo Kasos 
pozicijos pasikeitimus nuo 1986 
m. gruodžio 31 iki 1991 m. 
gegužės 31. 

Indėliai 1986 XII . 31 -
57,165,846; 1991.V.31 -
74,255,856; 

Nekilnojamas t u r t a s 
1986.XII.31 - 527,403; 
1991.V.31 - 2,394,188; 

Paskolų suma 1986X11.31 -
44,466,820; 1991.V.31 -65,132, 
855; 

Blogų paskolų rezervas 
1986X11.31 - 3,226.388; 

1991.V.31 - 6.615,716 ir kiti 
rezervai 

Ši l en te lė parodo, kad . 
nežiūrint suvaržymų ir sunkiu 
sąlygų, buvo padarytas stiprus 
f inans in is progresas. Buvo 
žymiai pakelta indėlių suma, 
padidinta Kasos nuosavybių 
nekilnojamo turto vertė, išduota 
daugiau patikimesnių paskolų 
ir padvigubinti paskolų fondo 
rezervai. Paskutinių ketverių 
metų laikotarpyje Kasos vado
vybei pavyko parduot i ar 
atgauti užstatus virš 7 milijonų 
dolerių vertės anksčiau minėtų 
paskolų. Taip pat prieš keletą 
mėnesių buvo parduota 4.5 
milijonų dolerių nuosavybė, dėl 
kurios 1984 metais buvo išduo
tos Kasos paskolos. Rezultatai 
buvo pasiekti dėka ilgų valandų 
sunkaus darbo, už kurį galima 
padėkoti Kasos tarnautojams, 
skyr ių vedėjams ir ypač 
komitetų bei direktorių tarybos 
n a r i a m s , kurie be jokio 

užmokesčio daug laiko paauko
jo Kasos labui. Visi skyriai dir
bo sąžiningai ir taupiai, ką pat
v i r t ina faktą-, jog Kasos 
operatyvinės išlaidos buvo daug 
mažesnės, negu kitų panašaus 
dydžio kredito unijų. 

Nežiūrint visa pastangų ir 
progreso, neapmokamų paskolų 
problema. įsivyravusi per pir
muosius 7 Ka-os gyvavimo 
metus, liko n e s p r ę s t a . Nors 
Kasos vadovvbe su advokatų 
pagalba dėjo :sas pastangas 
paskolas a t p ū t i , 1991 metais 
neapmokama paskolų suma 
tebeviršijo 10 milijonų dolerių 
Kadangi paskolų išreikalavi-
mas ir rinkimas vyko sunkiai ir 
lėtai, NCUA reguliatoriai pa
reikalavo rizikingų paskolų 
fondą pakelti dar bent 4 mili
jonais doleriu. Tas dar labiau 
apsunkino Kasos išteklius ir 
iššauk^ NCUA atstovų reikala
vimą visiškai perimti Kasos 
tvarkymą I 10 būdu nuo 1991 
m. rugpjūčio 1 d. prasidėjo tre
čiasis Kaso- etapas. 

Mes norime priminti, kad 
visiems n a r i a m s NCUA 
atsiustoje -nformacijoje aiškiai 

pasakyta, jog kiekvieno nario 
t aupymo sąskai tos tebėra 
saugiai apdraustos iki 100.000 
dolerių. Pagal atsiųstą 
informaciją, federalinių kredito 
unijų NCUAIF dj audimo fondas 
yra vienas iš stipriausiųjų 
Amerikos bankinėje sistemoje ir 
Kasos narių santaupos yra 
saugiame stovyje. 

Mes linkime NCUA atsto
vams greitai ir sėkmingai 
išspręsti nemokamų paskolų 
problemą ir po kurio laiko vėl 
perduoti Kasos lietuviu kredito 
unijos tvarkymą jos nariams ir 
jų išrinktiems vadovams. Tiki
mės, kad tiek dabar, tiek ateity
je Kasa pasiliks lietuviška 
finansinė institucija, patar
naujanti savo nariams ir dirban
ti lietuvių visuomenės labui.. 

Buvę Kasos direktoriai , 
kurie šiuo laiku oficialiai 

neatstovauja Kasai. 

Vaikas ir kryžius, tai perlas ir 
deimantas kataliko mokytojo 
rankose . didžiausias jo 
mokyklos t u r t a s , šeimos 
brangenybė 

K. Pultarukas 

VII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
Registracija 

VH-tas PLJ Kongresas, Pietų Amerikoje 
Buenos Aires, Argentina. 1991.XII.18 iki 1991.XII.27 

Montevideo. Uruguay. 1991 .XII.28 iki 1992.1.1 
Sao Paulo. Brazi!. 1992.1.2 iki 1992.1.8 

Jau prasidėjo VII Pasaulio Lietuvių Jauninto Kongreso registracija. Visi. kurie dalyvaus 
VII PLJ Kongrese krašto atstovu, kongtes- dalyviu arba turistu gali jau registruotis. Norin
tys gauti Registracjos Anketą ir kartu ' ja.giau informacijos apie Vii PLJ Kongreso pro
gramą, turistines keliones, kainas. pegMra jos sąlygas ir t.t.. kreipkitės kiek galint qreičiau. 

VI I PLJK TALKOS KOMITETAS c/o VYTAUTAS K A M A N T A S 
1851 SKYVIEW DBIVE SPARTA M l 49345 te l . 616-887-1436 

VII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas .yks Pietų Amerikoje, nuo 1991 metų gruodžio 
18 dienos iki 1992 metų sausio 8 dienos Kongreso programa bus padalinta į tris dalis 
ir vyks trijuose Pietų Amerikos kraštuose Studijų Dienos Argentinoje. Kultūros Dienos 
Urugvajuje, ir Kongreso Stovykla Bra?* j o j * 

Kaip ir praėjusiuose PLJ Kongresuose 'aip ir š iame Kongrese gali dalyvauti. 

ATSTOVAI: išrinkti savo krašto Į . • įų jaunimo Sąjungos — atstovauja savo krašto 
jaunimą Studijų Dienose ir visuose Kongreso parengimuose. 

DALYVIAI: jaunuoliai/jaunuolės, ta-; 16 ir 35 metų amžiaus — Argentinoje dalyvauja 
nlyvauja Stovykloje. Taip pat dalyvauja visuose pasirinktoje ekskursijoje ir Bra/i'-r 

Kongreso parengimuose 

TURISTAI: visi susidomėję Kongas 
vauja pasirinktose ekskursijose ir K 

j — nežiūrint amžiaus --
ngreso parengimuose. 

Kongreso metų daly-
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REAL ESTATE REAL ESTATE 

iSS GREIT 
PARDUODA 

<: 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

^ • V , REALMART, INC. 
V J t T n U I J ^ , 6602 S. Pulaski, 

2 | Chicago, U 60629 
312-767-0600 

l MLS 

„BUD'' BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosa
vybių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

Bus 312-585-6100 

lev 312*778-3971 

FOR RENT 

Išnuomojamas 2 kamba>^ butas su vir
tuve. 9 aukšte. Rogers Paik apyl . netoli 
ežero. Nuoma — $455 00 per mėn 
(Skaitant A C elekt. ir plaukymo baseiną 
24 vai apsauga ir t.t. Skambint 

708-362-5417 

IŠNUOMOJAMAS NAMAS 
9328 S. Major (2 b l . į vakarus 
nuo Central). Labai švarus: labai 
erdvus; 3 mieg. kamb.; labai didelis 
šeimos kamb., nauji kilimai. Centr. 
oro vėsinimas. Skambinkite: 
312-247-2791. Kalbėkite angliš
kai, palikite „message". 

MfcSKOS MAURO 

ra « aaj 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČ IUS 

6529/S. Katfzts Ava . , 
Chicago, l t 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSUfiANCe 

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

w 
Š I M A I T I S REALTY 

Viktoras Simaiti*, Realtor 
Irena BHnstruMene, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Ta*, 

5953 S. Kedde Ava. 
Tel. 438-7878 

Ontuifc KMI6C1K REALTORS 
'ryt 7922 S. Pulaski Rd 
e C I 4365 S. Archer Ave 

DAMUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės | Danutę Mayer. j i 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in inga i i r 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
vel tui . 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus 

F R A N K ZAPOLIS 
3208Va Wa»t 9 5 t h Strart 
M L — (708) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 581 -8654 

I b 
' H 

Romanas, kuriame XX amžiaus 
geležiniai ratai neda mažojo žmogaus 
širdimi. 

Šis 444 psl. Ateities Literatūros Fon
do leidinys gaunamas ir ..Drauge". 
4545 W. 63rd St.. Chicago. IL 60629. 
Kaina 15 dol.. su persiuntimu — 17 
dol., Ulinoiaus gyventojai dar prideda 
1 dol 20 centų valstijos mokesčių. 

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

Turiu Ctvc tgos miesto leidimą O'bu >r 
užmiesty D>rbu g-e>tai. garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

PERKRAUSTOMEI 
(Movtng) 

Darbą atliekame greitai ir sąžiningai. 
prieinama kaina Draudimas garantuotas. 
Kreiptis: Vytaa, tel. 312-438-5218 i 

312-471-2239 

PAŠAUKĖ M A N E . . . 

Ši knyga — tai dabartinio 
Popiežiaus Jono Povilo II bio
grafija, kurią parašė Jo artimas 
jaunystės draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų. Knyga yra išversta į anglų, 

, prancūzų, vokiečių, italų, japonų ir1. 
• kitas kalbas Iš lenkų kalbos į; 
lietuvių kalbą išvertė, kun. Ričardas) 
Jakutis Knyga turi daug iliustracijų," 
352 psl Spaudė ..Vilties" spaus
tuve 1990 m Vilniuje Kaina 10 
dol. Su persiuntimu — 12 dol. I l l i 
nois gyventojai dar prideda 80 et. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS 

4245 W. «3rd St. 
Chicago, IL 60629 

. .ATLAIDAI — Li thuanian Pl lgr lmagea" — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografi jų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje. Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga, Česlovas Grincevičius. Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys. Išleista dv iem kalbom — angliškai ir l ie
tuviškai Verta turėti sau ir padovanot i k i tam, ypač svetim
taučiui. Gaunama . .Drauge" , kaina su persiunt imu 27 do l . 
Illinois gyventojai dar pr ideda 2 d o l . valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 
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PRIE A. A. PETRO P. 
VILKELIO KAPO 

A. a. Petras P. Vilkelis 

Gelstelėjusiuose dienoraščio 
puslapiuose, kelių dešimtmečių 
laikotarpyje, dažnai randu 
Petro Vilkelio pavardę, grupi
nėse nuotraukose matau ir jį. 
Susitikę mes jį vadindavome 
amerikietiškų džentelmenu 
Vidutinio ūgio, dailios iš\aizdos. 
maloniai šypsantis. Nors jis 
buvo politikas, bet šiai žmonių 
grupei skiriamų blogų \patybių 
neturėjo. Buvo kuk'.us. atviras, 
dalykiškas Pirmu susitikimu 
pajusdavai malonų bendradar 
biavimą. Jo lietuviška veikla 
buvo šakota. Pirmą kar ta 
susipažinau Švento Vardo drau 
gijos rengiamuose pusryčiuose, 
kai susirinkdavome po Mišių ar-
timesniam bendravimui. Petras 
Vilkelis veikė bendruomenėje, 
sporto organizacijose. įvairiuose 
komitetuose. 

Arčiau su Petru Vilkeliu susi
draugavau, kai 1986 metais 
ruošiamės Susivienijimo Lietu 
vių Amerikoje šimtmečio minė
jimui. Kai ši vienintelė seniau
sia lietuvių organizacija rengėsi 
minėti šią didžią šventę, visų 
akys nukrypo į Petrą Vilkelį ir 
jis buvo išrinktas komiteto 
pirmininku, o man buvo paves 
ta būti pagrindiniu kalbėtoju. 
Pirmininko pareigose Petras 
parodė daug sumanumo, paty
rimą organizacinėje veikloje. 
Būdamas ištikimai ir širdingai 
to le ran t ingas , sugebėjo 
sutraukti didelį būrį talkininku 
ir jiems vadovauti. J am pri 
trūkdavo dienos darbo valandų 
ir jis dirbdavo naktimis. Jam 
tiko amerikiečių tarpe dažnai 
kartojamas ..darbo alkoholiko" 
vardas. Šios labai svarbios pa
reigos pareikalavo daug energi
jos, įtempimo. Pradėjo negaluo 
ti. Bet jis, užmiršęs save, šį 
sunku darbo vežimą tęsė toliau 

Susivienijimo Lietuvių Ame 
rikoje šimtmečio minėjimas pra 
ėjo labai įspūdingai. Tik, deja. 
pavargęs Petras tarėjo palikti 
iškilmingo banketo salę, kuria
me jis turėjo kalbėti. Šalia 
sėdėjęs žentas dr Gir žadas. 
Petrą išvedė namo. Nuo įtemp 
to darbo pavargo jo širdis. Jis 
galėjo savo antrojo vardo globėjo 
Povilo žodžiais pasakyti, kad ko 
vojau gerai, daug dirbau, bėg-
tynes baigiau, Susivienijimo 
šimtmečio minėjimas praėjo di
dingai ir tikėjime išlaikiau. 

Nepraėjus po šventės šimt
mečio minėjimo nė trims mė 
nėšiams, 198f> metais mirė 
Petras Povilas Vilkelis, vienas 
žymiausiu Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje veikėjas bei kitų 

lietuviškų organizacijų darbuo 
tojas. 

A. a. Petras Vilkelis gimė 
Amerikoje, Waukegan, Illinois. 
Tėvai mažą Petrelį nusivežė į 
Lietuvą. Kai buvo 16 metų 
amžiaus, dėdė Paul Smitas, 
pas ikv ie tė jį aps i lankyt i , 
išmokti gerai anglų kalbą. 
Gyvendamas tėvynės ilgesyje, 
rašė tėvams graudžius laiškus, 
kad netrukus grįš. Pavasarį 
rašv tuose laiškuose sakydavo, 
kad grįš, kai rudenį pradės la
pai kristi, o rudenį rašytuose 
laiškuose ašaromis vi Įgydavo 
žodžius, laukdamas pavasario ir 
gegutės kukavimų. Sukrautus 
lagaminus uždaryti sustabdė 
komunistų okupaciją. Širdis dar 
labiau verkė ir gal iausiai 
nutarė keliauti per geležinę 
užtvara Pirmoji keliavo jo 
žmona Helen. Atvežė dar 
didesnį ilgesį. Nuo jos 
pasakojimų, rodos, sklido gim 
tosios žemės kvapas, girdėjo 
tėvų balsus iš kapu milžinų. Po 
to išvyko tėviškės aplankyti ir 
Petras. Grįžęs į Ameriką pasą 
kojo, kad pirmk-ji jo žingsniai 
buvo sukaustyti. Už jį galvojo 
kiti ir sakė. ko jis turi norėti, 
neleisdami aplankyti tėviškės 
Kovojau lyg liūtas narve, kad 
galėčiau tėvų kapus aplankyti. 

A.a. Petras Vilkelis aktyviai 
veikė ir Amerikos politikoje. Jis 
buvo ilgametis Demokratų par 
tijos organizatorius, 15 vvardo 
precinct kapitonas, 20 metu dir 
no kaip Clarck Ciicuit Court 
Cook County. 

Mano dienoraštyje Petro 
Vilkelio mirties dienoje yra kor
telė su įrašu, kad ..Tu esi 
neužmirštamas, mylimas..." 
Mirties 5-riu metų sukaktį 
minėdami meidėmt-s rugpjūčio 
28 d. 7:30 vai. Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje 

Vyt. Kas. 

HUMANITARINĖ 
PAGALBA VIS KELIAUJA 

l LIETUVĄ 
AmeriCares šalpos organizaci

jos kaip Anasesa ACA pasam
dytas Boeing 707 kargo lėktu
vas rugpjūčio 28 d. nusileido 
Vilniaus aerouoste su 1,400,000 
JAV dol. vertės vaistų, maisto 
ir medicininių į rengimų, 
praneša Lietuvių informacijos 
centras. 

Šią masinę siuntą palydėjo 
grupė daktarų, vadovaujamų 
Lietuvių Katalikų religinės 
šalpos medicininės pagalbos 
komiteto narės dr. Daivos Bajo
rūnaitės. Lėktuve kartu su 
r inkt in iu AmeriCares per
sonalu taip pat keliavo grupė 
Amerikos spaudos ir televizijos 
atstovų, kurie prieš kelionę 
konsul tavos i su Lietuvių 
informacijos centru. 

Čia yra antroji AmeriCares 
siunta Lietuvai lėktuvu. Pirmo 
ii siunta nukeliavo š.m. vasario 
17 d., kai pirmas amerikiečių 
lėktuvas nusileido Vilniaus 
aerouoste. Šioje antroje siunto
je iš viso yra 84,000 svarų medi
cininės pagalbos. Pranešdamas 
apie šią siuntą. AmeriCares 
steigėjas ir tarybos pirmininkas 
Robert C. Macauley pareiškė: 
.,Visi įrodymai yra. kad vaistų 
ir farmakologinių reikmenų 
trūkumas Lietuvos ligoninėse, 
klinikose ir našlaičių prie
glaudose yra žymiai pablogėjęs, 
fodėl AmeriCares yra nuspren
dusi ir toliau teikti pagalbą Pa 
baltijo žmonėms Mes taip pat 
labai stipriai užjaučiame laisvės 
ir demokratijos siekius. Mes 
jaučiame, kad ši siunta akivaiz
džiai parodo mūsų stiprų įsi
t ik in imą šiais pr incipais . 
AmeriCares vaistai bus pri
statomi Lietuvos Respublikos 
Sveikatos apsaugos ministerijai 
tolimesniam skirstymui. 

Tarpininkaujant LKR šalpai. 
AmeriCares taip pat susilaukė 

1,481,000 dol. Pirmojo kon
teinerio transporto išlaidas 
finansavo New Hampshire vals
tijos l ie tuvia i . Antrojo 
transportą padengė P ranas 
Mickūnas iš Upland, Cali-

paramos ir pasėtos laiško iŠ fornijos. J is nurodė, kad 
pirm. Vytauto Landsbergio, tinkami medikamentai iš šio 
kuris rasė: „Visu iietuvių var- konteiner io bū tų p a s k i r t i 
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du aš nuoširdžiai dėkoju Jums. 
kad Jūs esate apsiėmęs šį drąsų 
žygį padėti mūsų žmonėms. Aš 
pilnai suprantu ;r įvertinu tai, 
kad Jūsų sprendimas padėti 
Lietuvai buvo padarytas kaip 
privataus Amerikos piliečio ir 
neturė jo jokio Amerikos 
valdžios patvirtinimo". 

Tą pačią dieną, kai Ameri
Cares lėktuvas leidosi Vilniuje, 
iš Detroito pajudėjo World 
Medical Relief 40 pėdų kon
teineris su 2,250.000 dol. vertės 
vaistų ir medicininės aparatū
ros Lietuvai iš Detroito. Kon
teineris buvo -uorganizuotas 
Lietuvos Vyčių Pagalba Lietu
vai" komiteto, kuriam vado
vauja Robertas Borisas. Kon
t e ine r i s s k i r s s Car i t as 
organizacijai. 

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
Kauno Caritas įtaigą pasiekė 
net trys Lietuvių Katalikų reli
gines šalpos medicininiai kon
teineriai , kuriu vertė buvo 

Šiaulių invalidams vaikams per 
Ca r i t a s . Trečiojo i š l a idas 
padengė LKR šalpa. Didžiausią 
dalį vais tų i r l igoninėm 
įrengimų šiems konteineriams 
aukojo Catholic Medical Mis-
sion Board, Amsterdam Me-
morial Hospital ir Lutheran Me
dical Center. 

Šiomis dienomis iš Rotterda-
mo pajudės ir Amerikos valdžios 
finansuojamas konteineris, ku
rio persiuntimą LKR šalpa 
koordinavo su Project Hope. Šį 
1,488,000 dol. vertės LKR 
šalpos konteiner į , kur io 
didžiausią dalį sudarė antibio
tikai, iš New Yorko liepos 24 d. 
išlydėjo Lietuvos ministro pir
mininko pavaduotojas Zigmas 
Vaišvila. Ta pačia proga, Z. 
Vaišvila įteikė Catholic Medical 
Mission Board pirm. kun . 
James Yannarell simbolinę 
dovaną iš Lietuvos ir padėkojo 
už CMMB nepaprastą pagalbą 
Lietuvai medicinos srityje. 

A.tA. 
GRAŽINA GENOVAITĖ 

BAKUCKIENĖ 
Gyveno Delran, N. J. 
Mirė 1991 m. rugpjūčio 31 d. po ilgos sunkios ligos. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Danute 

Urnevičienė su vyru Stasiu ir šeima Australijoje, Milda 
Motusz su šeima, Nijolė Warner, sūnus Gediminas su šeima, 
seserys Elena Banienė, Birute Židoniene su vyru Stasiu, 
broliai Juozas Žemaitis su žmona Stase ir šeima, Algirdas 
Žemaitis su žmona Irena ir krikšto sūnus Rimas Banys su 
šeima. 

Ilsėkis ramybėje. 

Nuliūdę dukterys, sūnus ir giminės. 

t 

ŠTvintų mi=k'4 stumbrai 

NEW JERSEY, NEW YORK - „LSatuvoa Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 2 IKI 3 v. p.p. i i Seto n Hali Universi
teto stoties. 89.5 F M banga. „M j i e of Uthuanla" pro
gramos, vedamos angių kalba. !s tos pačios stoties. 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr. 
J J. Stukas - direktorius, 234 Sunltt Or., VVatchung, 
N. J 07060. Tel. 908 753-5636. 

REMONTLCM.- !AS 
INCINKRATOR1US 

Miesto šiukšlių pašalinimo 
planas apima ir 25 milijonu dol. 
išlaidas atremontuoti šiaurės 
vakarų inc ine ra to r iu . j au 
veikiantį daugiau negu 20 
metų. Jo atnaujinimas gerokai 
sumažins miesto išlaidai dėl pa
daugėjusių sąvartynu, kurių 
gamtos užteršimas yra didesnis 
negu incineratorių Tariau iMin 
tos mylėtojai teigia, kad ir m-
cineratoriai išmeta i aimosti-ra 
nemaža kenksmingu medžiagos 
dalelyčių. 

Theright 
flight 
to 
Vilnius 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ANTANAS MACEVIČIUS 
Po ilgos ir -unkios ligos mirė 1991 metais rugpjūčio 15 

dieną. 
Nuoširdžią padėką reiškiame kan. Zakarauskui už maldas 

koplyčioje ir už šv. Mišias atnašautas bažnyčioje. 
Dėkojame visiems lankiusiems ligoninėje ir taip gausiai 

aplankiusiems velionį koplyčioje. 
Dėkojame už aukas skirtas šv. Mišioms ir atsiųstas gėles 

ir mums pareikštą užuojautą. 
Dėkojame P. A. Urbučiui ir Ričardui Burbai už karsto 

nešimą. 
Dėkojame laidotuvių direktoriui P. Petkui už rūpestingą 

patarnavimą mūsų liūdesio valandoje. 
Didelis ačiū visiems. 
Nuliūdę vaikai ir anūkai. 

A.fA. 
VALIUI SODEIKAI 

amžinybėn iškeliavus reiškiame gilią užuojautą 
žmonai LIALEI, dukrai ir sūnui, broliui LEONUI su 
šeima ir kitiems artimiesiems. 

Birutė Žilinskienė su šeima 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Ona Ruokytė Paulauskienė 
Mūsų mylima mama. senelė, uošvė ir sesuo mirė liepos 

20 d.. 1991. Palaidota liepos 24 d. Šv. Kazimiero kapinėse 
Dėkojame klebonui J. Kuzinskui ir kun. V. Mikolaičiui 

sukalbėjusiems maldas koplyčioje. 
Dėkojame kun. V. Mikolaičiui atlaikiusiam šv. Mišias ir 

palydėjusiam velionę Į kapines. 
Nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams šauliams, 

budėjusiems koplyčioje, bažnyčioje ir palydėjusiems velione 
į kapines. 

Nuoširdus ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems 
aplankiusiems velione koplyčioje, už šv. Mišių aukas, gėles 
ir palydėjusiems velionę į amžinąją poilsio vieta. 

Ačiū visiems pareiškusiems užuojautą laiškais ir žodžiu. 
Dėkojame D. A. Petkui, laidotuvių direktoriui už 

rūpestingą patarnavimą. 
Nuliūdę: dukterys, žentas, anūkai, broliai, giminės ir 

draugai. 

2L 
COPEN 
H AG E N 
AJRPORT 

Jei keliaujame Į Vilnių, skriskite SAS 
iš Š Amerikos per Kopenhagą Į 
Varšuvą arba Rygą SAS skrenda iš 
Kopenhagos | Varšuvą kasdien, o 
antradieniais ir šeštadieniais Į Rygą 

Atvykstama popiet, ir 
transportaciją (Vilnių ga
lima lengvai gauti Kai 
busite Kopenhagos ae
rodrome, aplankykite di-

dy| apsipirkimo centrą — sutaupysite 
pirkdami puikias dovanas be mokesčių 
..Mileage Plūs ir ..OnePass' nariai 
gauna kreditą. kur( galima panaudoti 
vėliau, skrendant SAS. kaip keliones 
veltui premiją Platasnai informacijai 
skambtnktta savo kelionių agentui ar
ba SAS, tai. 1-800-221 2350 

S4S 
••: V ' 

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) 523-9852 

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 7lst Street 
C hicago. Illinois 6062̂  

M312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberte Road 
Palos Hills, Illinois *046-

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 30th Aveniu* 

Cicero. Hlinots Hh\) 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 south soth Avenue 

t u oro. Illinois «*=*) 
708-652-1003 

Visus la idotuvių ruimus galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
IX)NALD V PFTKUS 

DON ALI) M PFTKLS 
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x A. a. kun. A n t a n a s S. 
Drangin is , Šv. Alfonso pa
rapijos klebonas Baltimorėje, 
Md , po ilgos ir sunkios ligos 
mirė rugpjūčio 15 d. Palaidotas 
Pennsylvanijoje. Velionis buvo 
gimęs 1917 m. spalio 8 d., kuni
gu įšventintas 1956 m. gegužės 
26 d. Jis buvo ne tik klebonas, 
bet taip pat vietos veteranų 
kapelionas. 

x Amerikai pr ipažinus Lie
tuvos nepr ik lausomybę , In
dianos Aitą ir L i e t u v i ų 
Bendruomenė rengia padėkos 
dieną Gar> Ind. Šv. Mišios bus 
10 vai Šv. Kazimiero bažny
čioje, o po to paminėjimas ir Šv. 
Kazimiero parapijos gegužinė. 
Prašonu \ :si kuo gausiau daly
vauti. 

x JAV LB Vidurio V a k a r u 
a p y g a r d o s valdyba rugsėjo 15 
d., sekmadienį, tuoj po šv Mišių 
Lietuvių centre Lemonte ruošia 
cepelinu pietus. Bus t rumpa 
meninė programa. Dalyvaus LB 
krašto vaidybos pirmininkas dr. 
Antanas Razma. 

x Stepas P a u l a u s k a s , vi 
suomenės veikėjas, daugeiio or
ganizacijų narys, gyvenąs Cice
ro, IL. yru npriai susirgęs ir po 
operacijų- gydosi namuose . 
Prašomi organizacijų atstovai, 
draugai ir paž įs tami j į 
aplankyti. Tel. 652-2110. adre 
sas. 1430 So. Central Ave.. 
Cicero. IL 60650 

x Rasa Ras tausk ienė , Lie 
tuvos Aukščiausiosios Tarybos 
deputatė, šį savaitgalį, atvyks 
ta iš Lietuvos ir supažindins 
Čikagos lietuvius su padėtimi 
Lietuvoje. Susitikimas vyks 
rugsėjo 10 d., antradieni, 7 v.v. 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Maloniai kviečiame visus daly
vauti ir pasikeisti mintimis su 
viešnia. A. L Tautinės sąjungos 
Čikagos skyrius. 

(sk) 

x Ieškoma moteris, kuri gy
ventų kar tu ir prižiūrėtų vy
resnio amžiaus moterį. Dėl in
formacijos skambinti Danutei 
312-8291855. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI P A 

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri 
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės į Mutual Federal Sav ings , 
2212 West Cermak R o a d — 
Tel. VI 7-7747. 

<skj 

x SIUNTINIUS P R I S T A 
TOME i namus L I E T U V O J E . 
Rūbai, maistas, vaistai — KIE
KIAI NERIBOTI , M U I T O 
NĖRA. Iš kitų miestu savo 
daiktus siųskite mums paštu ar
ba r PS Transpak , 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, t e l . 
312436-7772. 

<sk> 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 11! 
Miltų 10 sv.. cukraus 10 sv., ry
žių 6" sv., tiiejaus 64 oz., H 
O'Clock pupelių kavos 39 oz . 
mėsos konservai: 2 dėž. kumpio 
' 1 kgi. 2 dėž. liežuvio drebučiuo
se '0.65 kg). 2 dėž. vištienos sa
vo sultyse (0.65 kg). Pilna kai 
na S100. Bus pristatyta bet ku
rioje Lietuvos vietovėje per 10 
darbo di. nų. „ŽAIBAS" 9525 
So. 79th Ave.. Hickory Hil ls , 
IL 60457 - tel. '708) 430-8090. 

(ak) 

ARAS ROOFING 
Arvyda* K !•!• 

D«nglam« Ir lil»om# 
visų rūėlų stogus 

T«t. 312-434-MM arba 
312-737-1717 

x Lietuvių Katalikų reli
g i n ė s Šalpos metinis susi 
r inkimas, anksčiau numatytas 
JAV Kunigų Vienybes metinio 
s u v a ž i a v i m o a n t r ^ dienų, 
rugsėjo 11, yra atidėtas. Tačiau 
Kunigų Vienybes suvažiavimo 
metu, kuris numatytas Put 
name rugsėjo 10-12 d , kun. Pu-
gevičius padarys pranešimą 
apie pagalbą Lietuvai. 

x J a u n i m o c e n t r a s p o Dar
b o d i enos savaitgalio vėl pra
deda sezoną. Jaunimas grįžta į 
l i tuanis t ines mokyklas. Vėl 
vyks vakarones ir meno pa
rodos. Rudens sezono atida
rymui rugsėjo 15 d . sekma 
dienį. Jaunimo centras kartu 3u 
P a s a u l i o L ie tuv ių Bend 
ruomene rengia Vilniaus saty
ros teatro ,,Sėpa" spektaklius. 
Bilietai gaunami Gifts Interna
tional — Vaznelių prekyboje. 

x Da inavos s tovykloje Mi-
c h i g a n e sėkmingai užsibaigė 
penktosios Ateitininkų studijų 
dienos. Maždaug 160 nuaugu
siųjų ir va ikuč iu pasigro
žėjo Dainavos gamta, išklau
sė paskaitų įvairiomis temomis 
ir pasidžiaugė lietuvių menu, 
muzika bei poezija per vaka
rines programas. Nuo įsteigimo 
savaitgaliams vadovauja Biru 
tė Bubliene ir dr Algis Nor
vilas. Savaitgalio uždaryme 
dalyviai išgirdo džiugias žinias 
pagaliau JAV pripažino Lutu 
vos nepriklausomybe. 

x Wi l l i am U r b a n , Mon-
mouth College Monn.outh. 111., 
istorijos profesorius, rašo tarp 
kitų knygą ..The Samogitian 
Crusade", kuri bus paskelbta 
Lietuvių tyrimo ir .-.tudijų cen
tro Chicagoje W. Urban studi
javo Vokietijos Hamburgo uni
versitete ir daktaratą įsigijo 
Texas universitete. 

x Gre i tas , p i g u s perveži
m a s automobil ia is . \ Nevv 
York*o. Washingtono, Chicagos 
aerouostus. Į įstaigas, parduo
tuves, gegužines, pas daktaras 
miesto centre ir apylinkėse. Per 
vežame: lovų rėmus, matracus, 
televizorius, virtuvines spin 
teles, stalus, kėdes ir kilimus. 
Lietuviškoms o* ganizacijons 
siūlome išsinuomoti automo
bilius su vairuotojais. A. ir G. 
Z a r e m b a . Kre ip t i s : tel. 
312-476-5355. 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse. Skambinki te 
R E MAX REALTORS, Rimas 
Stanku>, tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

įsk) 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR 101 
10 kg. '22 sv.) skaniausių mėsos 
produktų: 3 kg kapotas kumpis 
konservuose (6 dėž.), 1 kg liežu-
vis drebučiuose (3 dėž.), 1 kg. 
vištiena savo sultyse (3 dež ), 2 
kg. file natūralioje plėvėje, 1 kg. 
l ietuviškas skilandis, 1 kg 
kiaulienos šoninė šalto rūkymo, 
1 kg. „Lietuviška" dešra Kreip
tis: „ŽAIBAS" 9525 So . 79th 
Ave., Hickory Hills. IL 60457. 
Tel . 708-430-8090. 

(sk) 

x Amer ican Travel Service 
parūpina lėktuvų bilietus at
vykusiems iš Lietuvos, kurie 
turi skristi iš New Yorko ir VVa-
shingtono j Chicaga, Los Ange
les, Clevoland, ar kitus miestuh 
Taip pat turi žmogų New Yorke. 
kuris sutinka atvykstančius iš 
Lietuvos ir juos palydi skren
dant į kitus miestus Tą patį pa 
tarnavimą atl ieka ir grįžtam 
t i ems į Lietuvą. Taip pat 
darome nuotraukas pasams ir 
kitiems dokumentams, kurias 
galima tuojau atsiimti. Kreip
tis i Amer ican Travel Service 
9439 S. Kedzie Ave., Ever-
g r e e n P a r k , IL 60642. Tel. 
708-422-3000. 

(sk) 

x Dr. Jonas Račkauskas 
gavo pranešimą, ketvirtasis 
knygų konteineris laimingai 
pasiekė Vilnių. Biblioteka dėko
ja už knygomis jos praturtinimą 
ir nuolatinį rūpestį. Pasirašo 
Mažvydo bibliotekos direktorius 
Vladas Bulovas. 

x Cicero LB apylinkes val
dyba kviečia visus Cicero ir 
apylinkių gyventojus į džiaugs
mingą Lietuvos išsilaisvinimo 
šventę — pabendravimą. Vaišės 
su šampanu bus sekmadienį, 
rugsėjo 8 d.. 12 vai. Šv. Antano 
parapijos salėje. 

x Kun. Leona rdas Jocys , 
klebonaująs Beaver Island, MI, 
savo kunigystes 40 metų sukak
tyje už savo tarnybą iš Michi-
gano gubernatoriaus John Eng-
ler gavo specialų sveikinimą. 

x Š iaurės Amerikos Lietu
vių muzikų sąjungos „Biule
tenis", Nr. 5, išėjo iš spaudos su 
plačia informacija ir muzikos 
aprašymais. Paminėti sukaktu
vininkai muzikai, solistai ir 
kompozitoriai. Iždininke yra 
Meta Gabalienė, jai reikia siųs
ti ir visus užsakymus. Jos 
adresas: Mėta Gabalienė, 1828 
So. 49th Court, Cicero, IL 
60650. 

x Filatelistų draugijos Lie
tuvos biuletenis, Nr. 2, išėjo iš 
spaudos. Biuleteny rašoma 
daug apie Lietuvos paš to 
ženklus ir įdėti nufotografuoti 
pašto ženklai. Taip pat gausu 
informacijos apie filatelistus. 

x „Draugo" rugpjūčio 30 d. 
laidoje buvo parašytas Vytautas 
Maželis, o turėjo būti Vladas 
Maželis pakviestas į La Crosse, 
VVisc, simfoninio orkestro 
egzekuty vmiu direktorium. Už 
klaidą atsiprašom. 

x E k s k u r s i j a j Š i l uvos 
Marijos koplyčios VVashing-
ton, DC. sidabrinį jubiliejų 
spalio 11-14 d. Rezervacijoms 
kreiptis į: Birutę Zalatoriene, 
Trave l Advisers , Inc. tel. 
708-524-2244. 

(sk) 

x 55 SVARUS MAISTO 
PRODUKTŲ p r i s t a t o m e į 
n a m u s LIETUVOJE: mėsa, 
olandiškas sūris, šprotai, alie
jus , kondensuotas p ienas , 
cukrus, miltai, ryžiai, kruopos, 
kava, arbata, prieskoniai — $95. 
MĖSOS GAMINIAI aukščiau
sios kokybes: Panevėžio file, 
žemaičių dešra, sprandinė, me
džioklines dešrelės, servilatas, 
22 sv. - $95. Mažesnis siun
ti n»., $65. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Ligos d raud imas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipti., pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 3. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609. Tel. 1 312-523-9191. 

(sk.) 

x KARGO I LIETUVĄ: dra 
bužiai, maistas, vaistai. MUITO 
NEKĄ, KIEKIS NERIBOTAS. 
Pristatome į namus pigiau 
šiomis kainomis. Siuntinius 
mums siųskite paštu arba UPS. 
RŪKYTOS MĖSOS GAMINIAI 
su pristat} mu į namus — 22 sv. 
tik $80. Pervežame dolerius į 
Lietuvą. Atlanta Import-Ex-
port , 2719 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629. tel. 312-434-2121. 

(sk) 

x Paskubėk i t e ! jeigu norite 
atgauti savo turty Lietuvoje, 
kreipkitės į East-VV'est Trading 
Partners Corporation artimiau
siu metu. Mes padėsime taip pat 
nusipirkti žemes, namus, įmo
nes, butus, persikelti gyventi į 
Lietuvą. Pervesti bei gauti pali
kimus, investuoti santaupas į 
biznį Lietuvoje, surasti preky
bos partnerių ir kitais klausi
mais. Skambint i 407-392-7916 
Pe t ru i Pakenui . 

(sk) 

Lietuvių tautinių šokių kursai ir rengimo vadovybė Dainavoje Iš kaires: Br. Juodelis, Nijolė 
Pupienė, B.rute Jasait ienė, A. Karnius, A. Kamiene ir pirm. dr. Pe t ras Kisielius. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
DAINAVOME LIETUVAI 

Vyresniųjų lietuvių centre 
Seklyčioje yra viskas, ir knygy
nėlis, ir valgykla.ir sumanios, 
energingos tvarkytojos ir šeimi
ninkės, kurios nuolat atranda 
ką nors įdomaus, aktualaus tam 
momentui. Vyresnieji lietuviai 

x A. S. Mykolėnas iš Be 
verly Shores, Ind, parašė laiš
ką, kuris y r a išspausdintas 
„The Chesterton Tribūne" rug
pjūčio 29 d. J i s rašo apie padėtį 
Lietuvoje, i r autoriui, kaip 
Amerikos piliečiui, nesupran
tamas prezidento Busho elgesys 
Pabaltijo valstybių atžvilgiu. 

x V. Palubinskas iš Brook-
lyn, N.Y., atsiuntė 25 dol. auką 
ir grąžino laimėjimų šakneles. 
Evva'd Veleckis, Orland Park, 
111., už gerą ,,Draugo" informa
ciją parėmė dienraštį 25 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū. 

x Juozas Darnusis, Cleve-
land, Ohio, grąžino laimėjimų 
šakneles su 20 dol. auka ir prašo 
„Draugo" pakeisti siuntimo 
adresą, nes išvyksta ilgesnėm 
atostogom į Virginijos valstiją. 
Ačiū už auką. 

x Gražino laimėjimų šak
neles su 12 dol. auka: Sofija 
Jelionienė, Danen, 111., Antanas 
Vitkūnas, Chicago, 111., V. 
Saimininkas, East Hartford, 
Conn., R. Petrošius, So. Boston, 
Mass. Dėkojame. 

x Vytautas Girnius, Chi
cago, 111., Sofija Narkutavičius, 
Waterbury, Conn., D. Čipkienė, 
Willowick, Ohio. Izabelė 'M. 
Jonait is , Cleveland, Ohio, 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
kiekvienas paa kojo po 20 dol. 
Labai dėkojame. 

Seklyčią mėgsta, bet jos neven
gia ir jaunesnieji, o ypač naujai 
atvykusieji iš Lietuvos, nes ne 
vienas ten gavo ir nakvynę ir 
neišvyko alkanas. 

Išvykdami iš Lietuvos prieš 47 
metus, išsinešėm jos kančias, 
liūdesį ir neišpasakytą ilgesį, 
kuris nepalengvėjo nei Vokie
tijos stovyklose, nei tolimesnėj 
išeivijoje, ka i , pasklidę po 
pasaulį, sunkiai kovojome už 
būvį, nei pagaliau prasimušus 
į naujos „tėvynės" gerovę ir vai
kus išleidus į profesorius ar 
kitose srityse aukštas vietas. 
Kartais buvome patenkinti, 
kartais džiaugėmės ir net di-
džiavomės, kad vėl esame savo 
vertėje, tačiau Lietuvos meilė ir 
ilgesys neišnyko. Artimiesiems 
kenčiant Sibire, siuntėme siun
tinius, kurie, nors dažniausiai 
buvo išvogiami, bet net ir tru
piniai ar tuščia dėžutė su adresu 
stiprino jų dvasią, didino atspa
rumą. Atsiradus galimybei, 
darėme iškvietimus ir patys 
lankėmės Vilniuje, nors per 
penkias dienas suvaržyto kaip 
kalėjimo pas imatymo su 
iškviestais į Vilnių dar gyvais 
artimaisiais. Ryžtingesnieji 
bandėme nors be leidimo, vog
čiomis išsprukti iš Vilniaus 
pasižvalgyti po g imtąs ias 
apylinkes, kur dažniausi jau ne
radom nei namų, nei sodybos ir 
nei upelio skaidraus, kurio vie
toje teka užterštas fabriko ar 
kolchozo srutas tingiai nešantis 
griovys, o vietoje sodybų stovi 
„moderniški" kumetynai. Ir 
taip grįždavom iš Lietuvos 
su dar didesniu skausmu ir 
ilgesiu ne tik tėvynės, bet 
ir praeities ir savo jaunystės. 
Plaukai pražilo, veidai susi 
raukšlėjo, pečiai palinko, bet il
gesys nedingo. Jis išsilieja 
kiekviena proga, kai susi
tinkame pabendrauti ir moterys 

užtraukia: „Linelius roviau ne 
viena'', vyrai — „Kai aš jojau 
per žalią girelę".., bet tuoj 
pereinam į liūdnesnę gaidą: .,Ko 
liūdi,berželi ko liūdi?" ir „Leis
kit į tėvynę "... 

Seklyčios šeimininkės, tą patį 
j a u s d a m o s , suorganizavo 
vyresniųjų lietuvių popietes su 
dainomis. Bent kartą į mėnesį 
trečiadieniais 2 v.p.p. susi
renkame Seklyčioje specialiai 
išsidainuoti. Dainas pradeda ir 
pritaria pianinu, smuiku ar 
akordeonu mūsų mielas, jau 
išeivijoje užaugintas muzikas — 
kompozitorius Faustas Strolia. 
Jis moka padrąsinti, prajuokinti 
ir bebalsių, ne į gaidą rė 
kiančių neišmeta. O bendro
je visumoje iš apie 100 dai
nuojančių visgi šis tas gaunasi. 

Bet svarbiausia, kad išliejame 
tą troškinantį ilgesį. O dabar, 
Lietuvai iš naujo numetant 
vergijos pančius, dainų popietės 
suaktualėjo, nes į jas pradėjo ap-
s i l anky t i ir t au t ieč ia i iš 
Lietuvos. 

Priešpaskutinį kartą buvome 
»usirinkę dainuoti tuoj po Medi
ninkų skerdynių. F. Strolia 
buvo atostogose, bet jo vieton at
vyko su akordeonu j aunas 
svečias iš Lietuvos. Kilo klau
simas, ar dera dainuoti, kai 
Lietuva rauda prie nužudytųjų 
karstų? Bet prisiminėm, kad 
mūsų dainos daugiausia liūdnos 
ir ilgesingos, nes Lietuva dažnai 
ir praeityje vaitojo pančiuose ar 
raudojo vaikų žuvusių kovose su 
kryžiuočiais ar kitais ja naiki
nančiais priešas - kaimynais. 
S k a u s m ą ir meilę išliejo 
dainose. Tad ir mes dainavome 
ir šį kartą, tik viskas skambėjo 
liūdnai ir skausmingai. 

Šį trečiadienį susirinkome ki
tokioje nuotaikoje. Lietuvą jau 
pripažino apie 20 valstybių. B. 
Jasait ienė vos ne su džiaugsmo 

ašaromis pranešė, kad girdėju
si žinią iš Washingtono, jog šį 
penktadienį, greičiausiai ir JAV 
paskelbs pilną pripažinimą Lie
tuvos nepriklausomybes, kaip 
tautos vėl sugrįžusios į laisvųjų 
tautų tarpą. Sį kartą atėjo ir F. 
Strolia ir, išdalinęs lapus su 
dainų tekstais, pasiūlė pirmą 
dainą: Anoj pusėj Dunojėlio, pa
brėždamas, kad tikrai ši daina 
yra labai sena ir mini Dunojų, 
o ne Nemuną, kaip mes linkę 
da inuot i . N a r s ū s l ie tuvia i , 
vydamiesi priešus, t ikrai ka
daise girdė savo žirgus Duno
juje. Pilnutėlė Seklyčia plojo ir 
dainavome taip linksmai, kad 
net ir liūdnos dainos kaip „Ko 
liūdi, Putinėli, ko liūdi?" ir 
„Leiskit į tėvynę", o ypač pabai
goj „Lietuva brangi" skambėjo 
lyg džiaugsmo ir padėkos 
malda. Ir nenuostabu, nes šį 
kartą dainavome ne savo ilgesį 
nu ramin t i , bet da inavome 
laisvajai Lietuvai! 

Nutilus dainoms, stalai pasi
dengė lėkštėmis su skaniais 
blynais, kuriais pasistiprinę 
išklausėm įdomų pranešimą ką 
tik grįžusio iš Lietuvos profeso
riaus Bubnio, kuris ten išbuvo 
beveik metus laiko. J is ten net 
ir žmoną sau išsirinko, o mums 
perdavė patirtą ten mūsų brolių 
ir sesių pasiryžimą kantriai, bet 
ryžtingai žengti į pilną Lietuvos 
laisvę ir įjungti ją į pasaulio 
laisvųjų tautų šeimą. O mes ir 
toliau dainuosime Lietuvai ir 
atiduosime jai savo ilgesį ir 
pa tyr imą ir v isoker iopą 
paramą, kol dar daryti ta i 
pajėgsime. 

J . Ž e b r a u s k a s 

E N C I K L O P E D I J O S 
LIETUVAI 

Dabartinis Lietuvos Encik
lopedijų leidyklos rūpestis yra 
surinkti reikalingą medžiagą, 
įsigyti įvairias enciklopedijas 
k i tomis ka lbomis vaka rų 
pasaulyje naujo, specialaus 
lietuvių enciklopedijos tomo lei
dimui apie Lietuva ir lietuvius, 
pavadinto „Nauju žvilgsniu". 
Sis tomas tu r i išeiti 1993 
metais. 

Šio darbo ir vėliau naujos, 
pilnos Lietuvos Enciklopedijos 
leidimui šiuo metu JAV vieši 
Lietuvos Enciklopedijų lei
dyklos direktorius dr. Mykolas 
Mikalajūnas, kurį globoja Litu
anistikos tyrimų ir studijų cen
tro pirmininkas dr. Jonas Rač
kauskas. Jo pastangomis pa
vyko surasti ir pigiai nupirkti iš 
knygynų ir mokyklų daugybę 
įvairių enciklopedijų. Lėšas jų 
nupirkimui paskyrė JAV Lietu
vių Bendruomenės k ra š to 
valdyba iš „Dovana Lietuvai" 
fondo. Jos bus nugabentos į 
Vilnių, kartu su kitomis kny
gomis, kon te ine r iu , kur io 
transportui lėšas, apie 5,200 
dolerių, irgi paskyrė J AV Lie
tuvių Bendruomenės krašto 
valdyba iš „Dovana Lietuvai" 
fondo. 

Dr. M. Mikalajūnas labai dė 
kingas dr. Jonui Račkauskui už 
globą ir talką, o JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybai 
už suteiktas lėšas, be kurių ne
būtų galimybės pradėti šį didelį 
ir Lietuvai labai svarbų darbą. 

Br. J u o d e l i s 

Sekly<. jatarnautojos ir vadoves. 
Gaigali įr Elena Sirutiene. 

Iš kaires Onute Lukiene. Bernadeta Zeikien* . Janina 

CHICAGOS LIETUVIAI, 
LATVIAI IR ESTAI 

Pirmadienį daugiau negu 
100,000 lietuvių, 10,000 latvių 
ir 1,000 es tų , gyvenančių 
Chicagos apylinkėse; šventė 
savo nep r ik l ausomyb ių 
pripažinimą, atstatant diploma
tinius ryšius su Amerika, kai 
prezidentas Bushas apie tai 
pranešė 9 vai. ryto vietos laiku. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Ked/ie Avenų* 

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

I>arK> vai nuo ^ iki 7 vai vak 
s,įtad 9 v.r. iki 1 vai d 

, 




