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Armėnai balsavo už savo 
nepriklausomybę 

Jelcinas tarpininko rolėje 
J e r e v a n a s . Rugsėjo 22 d. — 

Armėnai praėjusį šeštadienį 
balsavo savo re fe rendume 
nepriklausomybės klausimu, 
kad paruoštų kelią savo res
publikos a ts iskyr imui nuo 
Kreml i aus hegemoni jos , 
praneša AP žinių agentūra. 

O tuo pačiu metu Rusijos prez. 
Boris Jelcinas bando „užgesin
t i " armėnų tautinį konfliktą su 
Azerbaidžano respublika. 

Praėjusį sekmadienį dar neo
ficialiais duomenimis daugiau 
kaip 99% armėnų, kurių iš viso 
respublikoje gyvena maždaug 
90% iš 3.3 milijonų gyventojų, 
balsavo atsiskirti iš Sovietų 
Sąjungos. Pagal Sovietų įsta
tymą reikalinga du trečdaliai 
balsų, kad galiotų sprendimas. 
Rinkimus stebėti buvo pakvies
ti atstovai iš 50 kraštų. Pirma
dienį turėjo bū t i p raneš t i 
oficialūs balsavimų rezultatai, 
tačiau nėra jokios abejonės, kaip 
Reuteris skelbia, kad armėnai 
paskelbs savo nepriklausomybe. 
Daugelis iš 12 Sovietų respub
likų paskelbė tam tikros formos 
įvairuojančią nepriklausomybę, 
bet Kremliaus ir tarptautinis 
pripažinimas bent šiuo metu 
yra suteiktas tik Estijai, Latvi
jai ir Lietuvai. 

Praėjusį šeštadienį Jelcinas ir 
kiti oficialūs asmenys tarėsi su 
Azerbaidžano prez identu Ayaz 
Mutalibov Azerbaidžano sosti
nėje Baku mieste. Armėnai ir 
azerbaidžanai kovojo j au 3.5 
metų dėl Nagorno-Karabacho 
srities, kur gyvena daugumas 
armėnų Azerbaidžano teritori
joje. Šimtai žuvo a rmėnų , 
bekovojančių prieš azerbai-
džanus, kuriems padėdavo So
vietų Vidaus reikalų ministeri
jos daliniai. 

Je lc ino pas i sek imas 
Pranešama, jog sekmadienį 

Jerevane Jelcinas ir Kzachstano 
prez. Nursultan Nazarbajevas 
t a r ė s i Nagorno-Karabacho 
reikalais, ir, kaip Reuterio žinių 
agentūra pranešė, jog iš esmės 
susitarė pradėti derybas, kad 
išrištų tos srities problematinį 
likimą, kai armėnai nori susi
jungti su Armėnijos respublika. 
Po pasitarimo Jelcinas įspėjo 
krikščionių ir musulmonų 
grupes ras t i bendrą kalbą 
dabar, nes vėliau gali būti dar 
blogiau. Jis pasakė, kad vadai 
pasiekė susitarimo kai kuriais 
klausimais ir kad vėl susitiks 
šios savaitės pradžioje rusų 
Želesnavad mieste tęsti pasi
tarimus. Jelcinas paskelbė, jog 
yra susitarta keliais punktais, 
priimtinais visoms pusėms, ir 
kad bus pradėti pasitarimai 
tarp Armėnijos, Azerbaidžano ir 
Nagorno-Karabacho delegaci
jų , kurioms t a rp in inkau ja 
Rusijos ir Kzachstano atstovai. 
Žurnalistai sako, kad Jelcinas 
gerai atrodo ir j ie negalį 
pastebėti, kad jis būtų sirgęs. Ir 
„Tasso" žinių agentūra prane
šė, jog Jelcinui gali pavykti 
pabaigti tą konfliktą t a rp 
armėnų ir azerbaidžanų. 

Armėnai sutinka su Jelcino ga
rantija, jog ta sritis galės turėti 
tam tikros rūšies savivaldą. Iki 
šiol krikščionių armėnų kalba, 
religijos laisvė ir ekonominiai 
reiklai buvo turkiškai kalban
čių musulmonų valdžios labai 
varžomi. 

Armėnijos gi prez. Levon Ter-
Petrosyan po referendumo 
balsavimų pareiškė: „Nepri
klausomybė prasideda pirma
dienį, kai susirinks Parlamen
tas ir tars savo žodį". Jis dar 
pasakė, kad ekonominiai ryšiai 
su Sovietų Sąjunga bus palaiko
mi 

Sustabdyta KGB veikla Lietuvoje 
Vilnius. — „Lietuvos aidas" 

praneša, jog šarvuočiuose iš CK 
pasitraukė Burokevičius (Švedo 
nebuvo), Kuolelis, Naudžiūnas 
ir kt. Kieme paliko du ZILai, 
apie 50 lengvųjų mašinų, kurių 
dar nežinia kiek yra uždaryta
me garaže. 

Naujosios Vilnios banke liko 
tik buhalterė. Išnyko bendra
darbiai ir šeši kompiuteriai. 
Vykdyti finansines operacijas 
šiame banke uždrausta. 

Dingo su pučistais nuėję 
Šalčininkų pol i t ikier iai A. 
Monkevičius ir Č Visockis. 
Pastarojo namuose ras ta tik 
palikta šeimyna ir sukrauti 
lagaminai. Neatėjo nei užsienio 
paso, kurį Vilniuje turėjo atsi
imti. Nėra ir O. Burdenkos. 
Vyksta tyrimas, kas prisidėjo 
prie pučo Vilniaus rajone ir 
Sniečkuje. Į perversmo komedi
ją buvo įsitraukęs net atominės 
elektrinės direktorius. 

Nesutaria tarp savęs OMON-
as. Jau yra iš ten pabėgusių, tik 
nežinia ar su ginklais. Kariškiai 
niekaip neatsiima iš OMONo 
savo „bėtėerų" Generalinės 
prokuratūros jie prašo atiduoti 
gydomą sužeistą kareivį (atrodo, 
tai bus padaryta), kuris nespėjo 
pabėgti iš parlamento prieigų, 
nepavykus įsilaužimui rugpjū
čio 21 vakare. 

Vyriausybė nutarė nuo rug
pjūčio 23 nutraukti KGB veiklą. 
Sudaryta komisija tur tu i per

imti, į kurią įeina ir KGB 
atstovai. Buvusiems darbuoto
jams bus duodamas kitas dar
bas, mokama pensija, nebus 
kliudoma ir išvykti. Agentų 
sąrašus spausdinti be Vyriau
sybės sutikimo uždrausta. 

Mūsų uostų laivams, vykstan
tiems į reisus, nurodyta iškelti 
ir Lietuvos vėliavą. 

Amerika pritaria 
Pabaltijo įstojimui į 

finansų fondą 
VV'ashingtonas. JAV Iždo 

departamento oficialus parei
gūnas pranešė, kaip rašo ,,The 
New York Times" korespon
dentas iš Washingtono, jog 
Amerika neturi nieko prieš, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija būtų 
pilnateisėmis narėmis Tarp
tautiniame Pinigų fonde ir ki
tose finansinėse institucijose, jei 
tik a t i t inka reikalaujamus 
kriterijus. Svarbiausias to 
kriterijaus punktas yra, kad 
būtų rimtas progresas į pilnai 
keičiamą valiutą, pagrindinių 
žinių sutelkimas apie finansinę 
padėtį krašte, taip pat kuriami 
aukso rezervai bei reikalingi 
įmokėjimai. Tas pats pareigū
nas, prašęs jo pavardės 
neminėti, pasakė, jog Amerika 
pasisako už specialų Sovietų 
Sąjungos statusą Tarptauti
niame Pinigų fonde, bet ne už 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosos Tarybos Prezidiumo 

Nutarimas 
Dėl Lietuvos Respublikos ambasadoriaus paskyrimo 

Jungtinėse Amerikos Valstijose. 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos prezidiumas 

nutarė: 
Paskirti Stasį Lozoraitį Lietuvos Respublikos amba

sadoriumi Jungtinėse Amerikos Valstijose. 

Vytautas Landsbergis 
Lietuvos Respublikos AT pirmininkas 

Vilnius, 1991 m. rugsėjo mėn. 6 d. Nr.I-1766 

Lie tuvos Respubl ikos A u k š č i a u s i o s i o s 
Tarybos P r e z i d i u m o 

Pareiškimas 
Vilnius. 1991 m. rugsėjo mėn. 

9 d. — Spausdiname Lietuvos 
vyriausybės pareiškimą, kai ten 
reabilitacijos procesas rado 
didelio atgarsio pasaulinėje 
spaudoje. 

Užsienio spaudoje ir informa
cijos agentūrų pranešimuose pa
s taruoju metu pas teb imas 
didelis susirūpinimas, kad tarp 
Lietuvoje reabilituojamų buvu
sių stalinizmo epochos tremti
nių bei rezistencijos Sovietų 
okupacijai dalyvių gali 
pasitaikyti asmenų, kurie nacių 
Vokietijos okupacijos metais yra 
nusikaltę žmoniškumui ir buvę 
žydų egzekutoriais. 

Lietuvos Respublikos Aukš 
čiausiosios Tarybos prezidiumas 
pareiškia, jog Lietuvos Res
publikos 1990 m. gegužės 2 d. 
įstatymas draudžia tai daryti: 
nė vienas asmuo, kurio kaltė 
žydų genocido ar kituose be
ginklių žmonių žudymo veiks
muose laikoma įrodyta , negali 
būti reabilituotas. To principo ir 
įstatymo laikomasi, todėl apie 
500 reabilitacijos prašymų buvo 
atmesta. Tačiau galėjo būti 
pasitaikę pavienių atvejų, Kai į 
piliečių pasiūlymus teikti nau
jus inkriminuojančius parody
mus teisėtvarkos darbuotojai 
pažvelgdavo nepakankamai dė
mesingai, o į gaunamus iš užsie
nio klausimus neskubėdavo tuoj 
pat pat atsakyti. Klaidų galėjo 

pilno nario teisių suteikimą šiuo 
metu. Ir Baltieji rūmai sako. 
kad Sovietų Sąjunga dar neati
tinka tiems kriterijams, kurie 
sutariami Vakaruose. Pabaltijo 
valstybės jau įteikė savo pra
šymus įstoti ir į Pasaulio banką 
pilnateisiais nariais. 

būti padaryta tada, kai Lietuvos 
Respbulikos generalinė proku
ra tūra savo išvadomis nedispo
navo jokia ki ta medžiaga, vien 
gaunama iš SSSR KGB, ir ja 
n e a t s a r g i a i pas ik l iovė . 
Skirtingų požiūrių gali būti, kai 
reikalaujama pripažinti senų 

KGB tardymų medžiagą, įskai
tan t pačių kaltinamųjų parody
mus prieš save. Visais tais atve
ja is reikalingas nepaprastai 
jautrus dėmesys. įsigilinimas ir 
pakartotiniai abejotinų bylų aps
varstymai. Tok požiūrio stoka 
turi būti smer^ ma. Nemažiau 
griežtai tur- ūti smerkiama 
TASSo 1991 nr "Ugsėjo 6 d. pa
skleista dezinformacija, neva 
Lietuvoje nuo 1988 m. reabili
tuo ta ap ie :" 000 žmonių, 
kuriuos sovier ,,buvo nuteisę 
kaip nacistiniu; karo nusikal
tėlius". 

Lietuvos R« -rublikos Aukš
čiausiosios Tar sos prezidiumas 
mano, kad sudarius bendrą Lie
tuvos ir Lra- .o parlamentų 
darbo grupę, ^ r i peržiūrėtų 
k i e k v i e n ą ?rejotiną bylą, 
galima būtų į rengt i ir reabi
litavimo klaidų, ir nepagrįstų 
gandų be i visos Lie tuvos 
Respub l ikos a p k a l t i n i m ų . 
Septynių JAV kongresmenų 
1991 m. rug^.o 6 d. laiške 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Taryb<» pirmininkui V. 
L a n d s b e r g i u . p a s i ū l y t a s 
bendradarbia mas su JAV 
Teisingumo departamentu taip 
pa t y r a p: mt ina s . Mes 
siekiame vier. teisingumo. 

Liet•.:•• >s Respublikos 
Aukšči; -iosios Tarybos 

pirmininkas 
L a n d s b e r g i s 

LIETUVOJE 

— Vilniuje lankėsi Vliko pir
mininkas dr. Kazys Bobelis su 
k i ta i s nariais, kurie buvo 
Maskvoje ir dalyvavo Helsinkio 
grupės konferencijoje. Su Lie
tuvos ministeriu pirmininku 
Gediminu Vagnoriumi jie apta
rė Vliko veiklos užbaigimą. 

— Biržų rajone, prie Gajūnų 
kaimo, nukrito sovietų naikin
tuvas MIG-27. Apdegė lakūno 
veidas, jis suspėjo katapultuotis. 
Lėktuvas priklausė Latvijoje 
dislokuotam kariniam daliniui. 
Lėktuvas skrido 12 kilometrų 
aukštyje. Rasta maždaug 200 
patrankėlės šovinių, kurių dalis 
nesprogo ir juos išnešiojo vaikai. 

— Maskvoje prasidėjusioje 
rugsėjo 10 dieną žmogaus teisių 
ir laisvių konfrencijoje, kurioje 
dalyvauja ir Helsinkio proceso 
35 valstybių užsienio reikalų 
ministeriai, įžanginę kalbą 
pasakė Sovietų prez. M. Gor
bačiovas, kurios metu pareiškė, 
jog nuo šiol Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo konferen
cijos pilnateisėmis narėmis tam
pa Lietuva, Latvija ir Estija. 
Tad šiuo metu j au yra 38 vals
tybės šioje organizacijoje. 

— Lietuvos spauda rašo, jog 
Sovietų Gynybos ministras 
Šapošnikovas per televiziją 
pasakė, kad nepriklausomybę 
atgavusios Pabaltijo valstybės 
turė tų suprasti kariuomenės 
problemas, nes grįžtančioms 
kariškių šeimoms nėra butų, o 
jiems reikia parūpinti bent 185 
tūkstančių būtų kareivių šei
moms. 

— Danijos Parlamento kul
tū ros komisijos delegaciją, 
vadovaujamą jos pirmininko 
Jimmy Stahn, priėmė prez. V. 
Landsbergis ir pavaduotojas B. 
Kuzmickas. Dalyvavo ir Dani
jos Kultūros viceministras J.H. 
Rasmussen. 

— Gediminas Vagnorius, 
Lietuvos min. pirmininkas, 
tarėsi Taline su Europos ekono
minės bendruomenės vykdomo
jo organo viceprezidentu F. An-
driesenu. Kartu dalyvavo ir 
Estijos bei Latvijos ministrai 
pirmininkai. 

— Šalčininkų savivaldybės 
darbuotojai prie įėjimo į 
Lietuvos Parlamento rūmus 
piketavo, protestuodami prieš 
pa r l amen ta rų sprendimą 
a t le i s t i t o s savivaldybės 
vadovus, kur ie nepalankūs 
Lietuvai Jie bando pavaizduo
ti Lietuves parlamentarų veiks
mus kaip tautinių mažumų dis
kriminaciją. 

— Lie tuvos min . pirm. 
Gediminas Vagnorius, sveikin
damas Parlamentą su ketvirto
sios sesijos pradžia, pareiškė, jog 
savo pinigus Lietuvoje įves 
kitais metais, kai bus pasira
šytos dvišalės ekonominės 
sutartys ir stabilizuosis padėtis 
krašte. Dabar esą netikslinga 
įvesti savus pinigus, nes keisis 
tiekimo apimtys ir kainos. 

— Prokura tūros nusikalti
mų skyriaus prokuroras J. Gau
dutis pranešė, jog kra ta depu
ta to Tomaševičiaus bute ir jo 
darbo kabinete buvo atlikta 
pagal įstatymus. Esą pagrindo 
kreiptis į AT leidimo, deputatą 
Tomaševičių patraukti baudžia
mojon atsakomybėn. 

— Lietuvos katalikų mokslo 
akademijos pirm. prof. dr G. 
Uždavinys paskelbė , jog 

Serbų generolai neklauso 
vyriausybės 

Jugoslavijoje naujos p a l i a u b o s 

Zagrebas . — Prancūzų žinių 
agentūra pranešė, jog penkta
dienį Jugoslavijos federalinė 
kariuomenė pradėjo savo di
džiausią puolimą prieš Kroati
jos respubliką. 

Didžiulė tankų vilkstinė, ku
riuos valdo serbų dominuojan
tys karininkai, ir artilerijos 
daliniai įžengė į Kroatijos 
teritoriją ir tuoj apšaudė du 
miestelius. Tuo pačiu metu kita 
dalis tankų ir įvairių kariuo
menės dalinių iš Bosnijos-Her-
cegovinos atkirto susisiekimą 
su vakarine Kroatija. I rytinę 
Kroatijos dalį buvo pasiųsta 
maždaug 700 šarvuočių, įskai
t a n t 100 tankų, patrankų ir 
ginkluotų dalinių transportus. 
Eina karas ir nėra jokių paliau
bų, pasakė serbas generolas 
Andrija Raseta. 

Didžiausi mūšiai 
Šis jugoslavų kariuomenės 

puolimas buvo pradėtas po to, 
kai Kroatijos vyriausybė įvedė 
maisto, vandens ir elektros 
energijos nutraukimą jugoslavų 
kariuomenės daliniams bazėse, 
kurios yra Kroatijoas teritori
joje. Kroatijos Informacijos mi-
nisteris pasakė, jog tai pats di
džiausias mūšis, koks tik iki šiol 
yra buvęs. „Atrodo, jog agreso
rius nusprendė padaryti pasku
tinį mūšį", sakė min. Branko 
Saiaj. Bet penktadienio vakare 
Jugoslavijos federalinės vy
riausybės prez. Stipe Mesic 
pareiškė, kad serbai generolai 
yra nebesukontroliuojami civili
nės valdžios ir neklauso jo, kuris 
yra kroatas ir vadovauja pagal 
rotacinę tvarką prezidentūrai. 
Prezidentinį komitetą sudaro 8 
nariai, kurio įsakymų tur i 
klausyti ir Jugoslavijos kariuo
menė, kaip kad yra nustatyta 
konstitucijoje. 

P r a š o paga lbos 
Kroatų respublikos vadovybė 

jau seniai sakė, kad jie negalės 
atsilaikyti prieš federalinės 
kar iuomenės da l in ius ir 
pakartotinai kreipėsi į Europos 
Bendruomenės valstybes ir į 

— Kompozitorių sąjunga Lie
tuvoje, kuriai priklauso 126 
kompozitoriai ir muzikologai, 
savo neeiliniame suvažiavime 
priėmė naujus įstatus ir išrinko 
devynių asmenų tarybą. Jos pir
mininku išrinktas komp. Min
daugas Urbaitis, o sekretoriu
mi, komp. Laimutis Vilkončius. 

— Lietuvos Aukščiausioji Ta-
rayba nutarė atleisti iš pareigų 
Vilniaus ir Šalčininkų rajonų 
tarybas. Dėl šio nutarimo Lietu
vos lenkų sąjungos valdyba iš
platino pareiškimą, kuriuo 
smerkia tokį lietuvių žygį, nes 
„Pirmiej i nepr ik lausomos 
Lietuvos valdžios žingsniai turi 
antilenkiškų represijų pobūdį", 
rašoma jų pareiškime. 

— Lietuvos Helsinkio grupės 
vardu Viktoras Petkus prašė 
vyriausiąjį Helsinkio komitetą 
remti Lietuvos Respublikos 
reikalavimus, kad būtų atlygin
ti nuostoliai, patirti dėl sovie
tinės okupacijos ir aneksijos, 
masinių deportacijų, baudžiavi
nio privestinio darbo tremtyje. 
TSKP ir karinių dalinių veiklos. 
Iš čia dalvviai išvyko į Maskvą 

Jungtines Tautas, kad atsiųstų 
savo dalinius, kurie sulaikytų 
Serbų agresiją prieš Kroatiją. 
Jung t in ių Tau tų Saugumo 
taryba sakosi galinti privačiai 
aptarti tuos klausimus, tačiau 
t ik vėliau galinti svarstyti 
kroatų prašymą. 

Europos Bendruomenės vals
tybių atstovai ketvirtadienį 
atsakė, jog tiesiogiai nenori 
kištis su kariniais daliniais į 
Jugoslavijos reikalus. 

Trečią puolimo dieną betgi abi 
pusės sutarė pradėti naujas pa
l iaubas, nežiūr int k a d jau 
penkis kartus skelbtos paliau
bos buvo sulaužytos. Šios pa
liaubos buvo paskelbtos po 
sunkių kovų netoli Adriatikos 
pakrančių. Kariuomenė naudo
jo savo puolimams ir MIG 
lėk tuvus . P a d a r y t a daug 
nuostolių. Prasidėjus naujoms 
paliauboms, Kroatijos prez. 
Franjo Tudjman įsakė vėl teikti 
maistą, vandenį ir elektrą 
federalinės kariuomenės dali
n iams. Niekas da r negal i 
pasakyti, ar šios paliaubos 
prives prie naudingų pasi
tarimų ir nutraukimo kovos, 
kuri tęsiasi jau 3 mėnesius. 

— Lietuvos, Estijos ir Latvi-
deputatė K. Prunskienė nebuvo jos futbolo sąjungų organizaci-
jgaliota kalbėti Akademijos var- jomis rūpinasi Danijos futbolo 
du Vokietijos katalikų sim- asociacija, kad jos būtų priimtos 
poziume. J i net nėra LKMA į FIFA ir UEFA tarptautines or-
narė. ganizacijas. 

Panaikinta 
North byla 

Washingtonas . — Federali
nio teismo teisėjas panaikino 
visus kaltinimus pulkininkui 
Oliver North, kai prokuroras 
Lawrence Welsh nebegalėjo 
įrodyti visų kal t in imų jam 
iškeltoje byloje ryš ium su 
Nikaragvos laisvės kovotojų 
vesta kova išlaisvinti savo 
kraštą iš komunistinės valdžios. 

Teisėjas Gerhard Gesell baigė 
5 metus užtrukusią bylą prieš 
pulk. North, kur is , būdamas 
Amerikos Saugumo tarybos 
nariu, buvo pagrindiniu asme
niu ilgai trunkančioje byloje ir 
veikė savo viršininkų pavedi
mu, tačiau nė vieno jų neįvar
dindamas. North pasakė, kad jis 
dabar jaučiasi visiškai ištei
sintas po penkerių metų nervi
nės įtampos ir kad Amerikos 
žmonių nuoširdumas ir maldos 
padėjo jam išsilaikyti. Šiuo 
būdu buvo ats ta tyta jo, kaip 
marinų pilkininko. garbė. Prez. 
Bushas pareiškė esąs labai 
patenkintas, kad baigėsi šio gar
bingo vyro byla jį išteisinant iš 
visų jam prikergtų kaltinimų. 

KALENDORIUS 

Rug9ėjo 24 d.: Gerardas. 
Ema. Dorutė, Gedvinas. Sena. 

Rugsė jo 25 d.: Kleopas, 
Aurelija. Baltė, Jaunutis, Ram-
vydė. Vaigintas, Želvė. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saulė teka 6:39. leidžiasi 6:47. 
Temperatūra dieną 56 1., 

naktį 45 1. 
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KELIAS l SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I S \ EflKATĄ, 6515 S o . California Ave.. Chicago, III. 80629 

JONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

GINKIMĖS NUO VĖŽIO 
STAMBENOMIS! 

Klausim•;<- Mano draugės 
vyras,išsitir>t in damas vidurius 
pastebėjo k* :ujuotas išmatas. 
Ligoninėje gydytojai r ado 
kraujuojantį vėžį jo storojoje 
žarnoje. Operavo ir sakė, kad 
vėžys dar nespėjo išsiplėsti už 
storosios žarnos sienos. Dabar 
jis jaučiasi sveikai. Jam buvo 
patarta kasmet tą žarna tikrin 
ti, sekti išmatose paslėpta krau
ją, ir valgyti maistą, turintį 
daug ,,fiber*\ kuris saugas 
storąją žarną nuo vėžio. Kas tai 
per daiktas tas „fiber" ir kam 
jis reikalingas? Malonėkit mane 
apie tai apšviesti. Manau, kad 
tai bus ir kitiems naudinga ži
noti. 

A t s a k y m a s . Maiste esamos 
stabmenos (fiber) bei grūduose 
sėlenos (.bran) yra augalinių 
celių dalys, kurios esti nesuvirš
kinamos ar tik kiek apvir.ški-
namos žmogaus žarnose. Dar 
žovės, vaisiai ir pilnų grrūdų 
miltų gaminiai tari keletą»ūšių 
stambmenų bei sėlenų, kurios 
skiriasi savo paiėgumu ap 
saugoti nuo vėžio žarnas. 

Stambmenos ir sėlenos pa
deda maistui bei jo liekanoms 
slinkti žemyn žarnose ir po to 
būti prašalintiems. Tai apsaugo 
v idur ius nuo sukiet-.-jimo, 
užlaiko sveiką virškinimo 
kana l ą ir neleidžia vėžio 

tai — sėlenų (bran). Daugiau 
stambmenų gausi, valgydamas 
bulves, obuolius, kriaušes bei 
persikus su jų lupenomis. Lietu 
viai liaukimės lupę obuolius, 
bulves ir kitus vaisius ar 
daržoves. Valgykime i r jų 
lupenas. 

Užkandžiui pasitenkinkime 
tokiu trejopu maistu: 1. vai
siais ir daržovėmis, 2. sprog
dintais kukurūzais ir 3. pilnų 
grūdųjavi-.iniais, duona ir sau
sainiais. 

Naudokime įvairiopas pupas 
ir puptles: juodas, inksto pa 
vidalo, garbanzo, pinto, navy, 
baltąsias ir Įima beans. Sveika 
valgyti ir lentils, skelti žirniai, 
black-eyed peas. 

Iš daržovių valgykime: mor
kas, brokolius, bulves, kukurū
zus, kalafijorus, žiedbastučius 
(Brussels sprouts), kopūstus, 
salierus, žalias pupeles su ankš
timis, vasarinius skvašus, žalius 
žirnius, parsnips, kale, špinatus, 
kitokius : i lumynus . yams, sal
džiąsias bulves, ropes ir 
kriučkus 

Iš vaisių gausiai naudokime 
obuolius, kriaušes, abrikosus, 
bananus , v isokias uogas, 
kantelopus, gre i f rūktus , 
apelsinus, ananasus, papayas, 
slyvas, vynuoges ir razinkas. 

Naudokime tik pilnų grūdų 

vėliau. Su širdingiausiais svei
kinimais ir linkėjimais. 

Atsakymas. Vaistams recep
tas išsiųstas Tamstai . Visi 
gydytojai rašykime receptus, 
kad tenai esantieji gautų vais
tus, kurių jiems trūksta. Kaip 
jie prašo rūbų, maisto, taip ir 
vaisto. Duokime j uos ten jiems, 
nes jų gydytojui tokių jiems 
vaistų prirašo.o jie, negaudami 
jų tenykščiose vaistinėse, tegul 
juos gauna iŠ čionykščių ir jų 
giminės tegul jiems nusiunčia. 
Liaukimės mes gydytojai buvę 
raidės žmonėmis. Tapkime šir
dies žmonėmis. 

VALGYK SVEIKAI -
NEREIKĖS J O K I O 

VITAMININIO P R I E D O 

SVAISČIOJIMAI IR 
REALYBĖ 

EDMUNDAS JAKAITIS 

1914 metais. Vokietija pra
dėjusi karą, buvv sąjungininkų 
nugalėta. Karia grįžę j savo 
„Vaterland", be kasdieninių 
nepriteklių, rado šaltį, badą ir 
vargą. Nuvertu- monarchųą, 
respublikos padėtis nepagerėjo. 
Demokratijos priešai tvirtino, 
kad Vokietijos kariauna nebuvo 
nugalėta, bet buvo priversta 
pasiduoti dėl žydą ir socialistų 
trūkstamo patriotizmo. Praras
tos kolonijos didino vargus. 
Sumažinus kariuomenės dydį, 
daugeliui karine karjera pasi
darė sunkiai prieinama. 

Laikai buvo ne tik vargingi, 
Klausimas. Gerb. Daktare, bet ir neramus. Daug kas tikėjo, 

tur iu kelis k laus imus . Ar kad tik karinė jėga gali išlaikyti 
sveika valgyti rabarbarus? Ver- tvarką. Tuo metu kariuomenės 
du juos kaip kompotą su razin- eilėse buvo grandinis, apdova-
kom. Ar tiesa, kad jie turi notas už drąsą pirmo laipsnio 
kažkokią rūgštį , kur i y ra geležiniu kryžiumi. Kelios 
kenksminga organizmui? dienos prieš karo paliaubas 

Pagrindinai vartoju vita- grandinis buvo apnuodytas nuo-
minus „Theragran-M", „Cent- dingom dujom. Pusiau apakęs, 
rum" ir dar kitokiuos, jei pasi- ligonis be pertraukos šaukė: 
taiko gera kaina. Kartą perkant „Bail iai" . Dar didesnis ap-
„Centrum", pardavėja klausia, maudas jį apėmė, kada 1919 
kodėl aš perku plastikinius vi- metų vasarą buvo pasirašyta 
taminus. Labai nustebau. Ar 
tikrai jie yra plastikiniai, ne na
tūralūs, ar jie negeri? Esu 64 
metų. 

Jei vaistų prireikia kai suser
gu, visuomet p r a š a u ,,no 
generic". Norėčiau ir vitaminus 
natūralius naudoti. Seku Jūsų 
skyrių ir džiaugiuos, kad galiu 
pasiskaityti vertingų patarimų. 
Su pagarba. 

Versalio taikos sutartis. Jam tai 
buvo didžiausia Vokietijos 
išdavystė. Išdavystė galėjo būti 
atitaisyta anot jo, tik užka
r iav imu, nes užkariavimas 
yra ne t ik teisus, bet ir parei
gingas. Tuo pagrindu buvo 
įsteigta nacių partija, o jos 
steigėjas buvo tas grandinis — 
Adolfas Hitleris. 

Panaši padėtis yra ir dabar. 
Atsakymas . Cia ir yra visa Tik veiksmas vyksta ne Vokieti-

blogybė su t a i s ne išmin- joj, bet Lietuvos pašonėje, buvu-
tingaisiais: jie gėrisi geru pa- šioje Sovietų Sąjungoje. Kada 
tarimu, bet jo nepildo. Tokia ir masės pradeda nerimauti, paža-
Tamsta esi, kaip anas per radiją dai daro stebuklus. Kad Sovietų 
vėplys, tvirtinąs, kad žmogaus gyventojai nerimauja, nėra pa
geri darbai yra purvini sku- slaptis. Tuščios krautuvės, nor-

Kaip girtuokliui, rūkoriui bei ištvirkėliui reikia grįžti j normalų elgesį, taip 
ir cholestero1 • bei gyvuliniais riebalais savo širdį — smegenis žudančiajam 
reikia pradėt: aisti ovo-lacto vegetarišku maistu (kiaušinių baltymai, liesas 
— nugr iebta (skini) pienas, ryžiai, vaisiai ir daržovės). Negalime sekti 
persivalgėl<a: < ir nesveiką mitybą toliau skleidžiant mūsų prieauglio tarpe. 

sukė lė jams ilgai žarnose 
pasilikti. 

Amerikiečiai dabar kasdien 
suvalgo apie 11 gramų stamb
menų (fiber). O tie pasaulyje 
žmonės, kurie kasdien suvalgo 
dvigubai daugiau s tamb-
menų-sėlenų, daug rečiau serga 
vėžiu storojoje ir išeinamojoje 
žarnoje. 

Šio krašto institutas kovai su 
vėžiu The National Cancer In 
stitute (NCI) pataria ameri
kiečiams suvalgyti dvigubai 
daugiau (20-30 gramų) stamb-
menų-sėlenų kasdien. Gėrio 
visur ir visada turi būti su 
saiku. Ir stambmenų-sėlenų ne
re ik i a kasdien suvalgyt i 
daugiau 35 gramų. 

Dabar kiekvienas išmintin
gasis turi žinoti, kad jei gydyto
jas nepatarė, nevalgytumėme 
prekybininkų pokeliuose par
davinėjamų stambmenų (fiber). 
J i e neatstoja gero maisto. 
Tyrimai atlikti, ieškant koks 
maistas saugo žarnas nuo vėžio, 
parodė, kad tas maistas turi 
būti gausus stambmenomis-sė-
lenomis. Toks jis yra: vaisiai, 
daržovės, žirniai, pupos, pupelės 
ir pilnų grūdu miltų duona ir 
tokie javainiai (cereals). Vaisių, 
daržovių lupenos ir turi daug 
stambmenų (fiber), o javų lukš 

(vvhole grain) miltų gaminius. 
Taip pat maitinkimės ir sėlenų 
(bran) gaminiais. Skaitykime 
maisto et iketes ir pirkime 
minėtus gaminius. 

Visai nė nelieskime gaminių 
iš šlifuotų grūdų miltų, kurių 
daugiausia yra: duonų, bulkų, 
bandei ;ų ir pan. Taip misdami 
galime tikėtis, kad vėžys rečiau 
pasirodys mūsų žarnyne. 

GYDYTOJAI, RAŠYKIME 
RECEPTUS MŪSIŠKIAMS 

LIETUVOJE 
Prašymas . Gerb. Daktare 

Adomavičiau, Lietuvoje 3unkiai 
sergančiai sesute i skubiai 
reikalingi vaistai. Kreipiausi 
pas savo šeimos daktarą, jisai, 
neapžiūrėjęs paciento, nesu
tinka parašyti recepto. Vaistinė 
be recepto neparduoda vaistų. 
Papuoliau j akligatvį, o labai 
norėčiau padėti savo sergančiai 
sesutei. 

Kartu su šiuo laišku siunčiu 
dvi laiškų kopijas, nors tenai su 
klaidom ir neaiškiai parašyta, 
bet aš pilnai tikiu, kad Jūs 
suprasite kokie vaistai jai 
reikalingi. 

Labai širdingai prašau padėti 
mano s»sutei ir atsiųsti man 
receptą Už išlaidas atsilyginsiu 

durai, o šio sekmadienio skai
tymuose tvirtinama, kad be 
gerų darbų tikėjimas yra niekis. 

Tamstai, kaip ir anam gir
tuokl iu i , r ū k o r i u i ar 
narkomanui, reikia keltis iš 
mediciniškos balos, reikia pra
dėti normaliai maitintis, nusto
jus ryti tuos visokius vitaminus 
ir vaistus perkant nesakyti „no 
generics", nes jie žymiai bran
gesni, o esmėje tie patys kaip 
„generic". Dabar niekams išlei
džiamus pinigus panaudok vais
tų siuntiniui į Lietuvą. Ir taip 
visi da ryk ime , nes vien 
tinkamai maitindamasis (ne
bent gydytojas pataria vitami
nus) žmogus gali visai gerai 
gyventi be visokių vicamininių 
priedų. 

Valgyk r a b a r b a r u s ka ip 
valgai, jei nesi jiems alergiška, 
tik naudok daug skysčių, kad ta 
jų rūgštis pro inkstus išsiskirtų 
laukan. 

muotas maistas, besiartinanti 
žiema kelia nerimą. Neaiškus 
rytojus nieko gero nežada. 

O vis t i k a ts i rado toks 
Vladimir Žirinovsky, kur is 
tiesia kelią į garbiną, didžią, 
valdančią Rusiją. Tik reikia 

„be kofeino" kava. Todėl ne-
siųskime jų Lietuvon. 

Reikia valgyti valgius, ga
mintus be cholesterolio ir be 
gyvulinių riebalų, o taip pat ir 
be kai kurių augalinių riebalų, 
kaip kokoso riešutų aliejaus, 
kakavos sviesto, palmių aliejaus 
ir „hydrogenated shortening". 
Pastarieji naudojami krautu
vėse pardavinėjamų kepinių 
gaminimui , o t a i p pa t ir 
vadinamų ,,snacks" ir nepie-
niškų kavos baltintojų gami
nimui. Nė iš tolo jų nelieskime. 
Pats laikas išmokti skaityti 
etiketes, perkant maistą, ir 
suprasti, kas jose parašyta. 

Reikia tvarky' as turimas 
negeroves, ypač cukraligę, po
dagrą, sklerozę. Todėl dabar 
kiekvienas lietuvis išsitirkime 
savo kraujo bent svarbiausias 
sudedamąsias dalis: cukrų, uric 
acid, riebalus (cholesterolį, 
trigliceridus, HDL, LDD, pro-
thrombin time ir vitaminą B-12. 

dėjo nei brangūs vaistai,nusiųs- Tai dar neturintiems Medicare 
ti, iš Amerikos. Ji eidama gat- kortelės. O turintiems — pilnas 

KAIP IŠVENGTI 
ALZHr IMERIO LIGOS 

Klausimas. Argi nėra tikrai 
jokios pagalbos Akheimerio liga 
sergantiems? Sesuo Lietu
voje sirgo tokia liga ir jai nepa-

ve viduryje kelio sustodavo — ir 
nė iš vietos toliau, kol kas nors 
nepavesdavo į šoną. Taip ir geso 
jos gyvenimas iki galo — vien 
tik ją slaugant. 

Atsakymas . Daug yra naujų 
bandymų nauja is va i s t a i s 
gydyti tą Alzheimerio ligą, bet 
kol kas medicina nieko pagrin
dinai teigiamo negali suteikti 
tokiam ligoniui. 

Šis skyrius siūlo visiems 
mūsiškiams stiprinti savo kūno 
atsparumą prieš visas ligas, 
iškaitant ir čia minimąją. Toks 
atsparumo stiprinimas prasi
deda, paliovus nuodytis svai
galais, rūkalais, menku maistu 
ir tokiu gėrimu. Nenaudotini 
visi gėrimai, kuriuose yra ko
feino: kava, arbata, visokie 
„cola" gėrimai, šokolodinis 
skystis, šokoladas ir vadinamoji 

kraujo tyrimas patartinas, nes 
tada nereikia už taip brangų 
tyrimą mokėti. 

Vienas pagrindinių vaistų, 
norint išvengti sklerozės/ yra 
zinc sulfate. Jo reikia kasdien 
paimti po vieną 200-mg tabletę, 
pavalgius. O jei turi pažengusią 
sklerozę — nepaneši kojų be 
skausmo, tur i širdies ar 
smeeenų negerumų — prisieis 
kasdien paimti po tris tokias 
tabletes, esant gydytojo žinioje. 

O kai kraujo tyrimų duome
nys rodys negerumus, reikės 
juos visai sutvarkyti, gydytojui 
talkinant. 

Taip elgdamiesi mes galime 
apsiginti nuo d; agelio negero
vių, mūsų pačių prisišauktų ir 
ne dėl mūsų kaltės susilauktų, 
į ska i t an t ir a lzheimerinę 
negerovę. 

pasiklausyti, kaip jis postr
ingauja: „ Je igu aš būsiu 
išrinktas į prezidentus, slavai 
gaus viską Rusijai reikia 
diktatoriaus. Mane išrinkus, 
ginklai bus sunešti per 72 
va l andas . Nepaklusę t am 
įsakymui, bus sulikviduoti. Gal 
reikės sušaudyti 100,000, bet 
kiti 300 milijonų gyvens taiko
je. Išsigąs moldavai, gruzinai 
ir uzbekai. Jie ne tik bijos manęs, 
bet ir gerbs mane. Galite mane 
vadinti rusišku fašistu a r naciu. 
Man nesvarbu. Leningrado dar
bininkija man pasakė, jeigu aš 
būčiau apsikabinęs penkiomis 
svastikomis, j ie balsuos už 
mane. Mano planas yra jiems 
aiškus". 

Daugumui bijant, kad atei
nanč ia i s mėnesiais t r u k s 
mais to , sumažės energijos 
tiekimas ir plataus masto ne
darbas, Žirinovsky gali rasti 
pritarimą. 

Kai vieniems Žirinovsky yra 
klounas, kiti tvirtina, kad rei
ka las yra r imtesnis , negu 
atrodo. Birželio balsavimuose į 
prezidentus po Boris N. Jelcino 
ir buvusio Sovietų Sąjungos 
premjero N.I. Ryžkovo,nežino
mas Žirinovsky buvo trečioj 
vietoj su 7 milijonais balsų. 

Vladimir Volfovič Žirinovsky 
yra Maskvos advokatas, 45 
metų, naujai įsteigtos liberalų 
demokratų partijos kandidatas 
į prezidentus: turi gerą išvaizdą, 
iškalbingas ir sugeba perduoti 
savo idėjas pavargusioms nuo 
nepriteklių masėms. Mėlynų 
akių su garbiniuotais plaukais 
kalbėtojas yra be pertraukos 
iškalbėjęs sovietų kongreso 
suvažiavime 3 dienas. Nedide
lės besiklausančių grupės rodo 
savo simpatijas, pritardamos 
juoku jo anekdotams. 

Jo išvedžiojimai yra paprasti. 
74 metus Rusija išlaikė aplinki
nes respublikas. Jis prižada 
sugrąžinti caro laikų imperiją. 
Jo metodai užbaigs politinį ir 
ekonominį chaosą. 

„Jeigu aš kalbėsiu apie žmo
nių draugystę, aš pralaimėsiu 
rinkimus. Bet jei aš sakysiu, 
kad aš parklupdysiu kirgizus, 
uzbekus ir lietuvius an t kelių, 
aš gausiu balsus, kurių man 
reikia. Buvo normalu okupuoti 
Pabaltijį. Tai nebuvo joks nu
sikaltimas. Aš nemanau įsi
veržti į Lietuvą ir ją atsiimti. 
Išstatyti pagal Lietuvos pasienį 
radioaktyvūs prietaisai nakties 
me tu st iprių vent i l ia tor ių 
pagalba radiacija atliks savo 
uždavinį. Kada jie pradės mirti 
ir parkris ant kelių, t ik tada aš 
sustabdysiu. Juk aš esu diktato
rius. Ką aš dary siu, bus blogai, 
bet bus gerai Rusijai". Jis 
prižada Rusijai sugrąžinti galią 
ir prideramą pagarbą. Žemės 
rutulys bus apgaubtas rusiško 
mis erdvių stotimis. 

Be pritarančių jo idėjoms yra 
ir blaiviai galvojančių. V. 
Terekov, politinis Interfax 
agentūros korespondentas, išsi
reiškė, kad Žironovsky nėra 
juokai. „Visa tai man primena 
1930 metus Vokietijoj. Kada 
išrinkti vadovai tarp savęs pra
deda nesutarti, masės pradeda 
jais bodėtis. Ir tada tokie kaip 
Žirinovsky, žinodami, iškyla į 
paviršių. Jis yra daug rimtesnis, 
negu mos manome, ne kaip as
menybė, bet kaip kažkas nepap 
rasto". 

Bet Gleb Jakunin, stačiatikių 
šventikas, V. Žirinovsky taip 
apibūdino: „Tai vieno žmogaus 
cirkas". 

Vargsta kaip muselė po išrū
gas. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
0R. PAUL KNEPPER 
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DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR OOOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 t U M t , Chicago 
Tol. (1-312) 434-5649 (veikia 24 vai ) 

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

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Or. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ava. , Orland Park 
•1 700-349-0100 

10 W. Martin, Napervllle 
700-355-0770 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 700-057-8383 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Roz. (708)248-0007; arba (700)248-0581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEMCAL BUILDING 

6440 So. Pulaakl Roatf 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

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

Plrmd 3 v p p -7 v v . antrd 12:30-3 v p p 
treid. uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penktd 

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kedzie Ava. , Chicago 
(1-312) 770-0900 arba (1-312) 400-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Ma'^uette Medical Buildir.g 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRIS'.OPHER CHIU, M.D. 

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

Mamų (700) 504-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

0132 S. Kedzie. Chicago. III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1105 Dunda* Ava. , Elgln, III. 6012O 
Tol. (700) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
f^echirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Roatf. 
Tol. (1-312) 505-2002 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir \ namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

• 0 5 5 5. Roborts Rd., Htckory Hllls. IL 
1 mylia \ vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (700) 590-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2610 W. 71st St. 

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

Palos Vision Contor, 7152 W I27th St 
Palos Hgts, lll. Ketv. vai 3-6 v v. 

Tol. (700)440-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

05?5 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tel. (708) 598-8101 
V i i pagal susita'imą 

Tel kabineto ir buto: (700)052-4159 
DR. P. KISIELIUS 

G V C- TOJAS IR CHIRURGAS 
V " > « * . 50th Ave.. Cicero 

išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiei 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 05 S t . 
Oak L a w n , IL 60453-2533 

To l . 7 0 8 - 0 3 0 - 3 1 1 3 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave., SuHo 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Justlce. IL 

Tel. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALY8Ė - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tol. (1-312) 585-0340; 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. C e r m a k Rd. 
VVestchester. IL 60153 

Te l . 708 -531 -1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHiRURGUA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tol. (1-312) 776-2880. 
Roz. (700) 448-5545 

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

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

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

Kab. tol. (1-312) 471-33O0: 
Roz. (700) 442-8297 

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

7722 S. Kodzle Ave.. 
Chicago. l l l . 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽL IOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Good Samarltan Medical Center 

Napervllle Campu* 
1020 E. Ogdon Ave . , Sulte 310. 

Napervllle IL 00563 
Tol. 1 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 588-3108; 
Namų (700) 301-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wost S3rd Street 
Vai ptrm. antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Kuomet didieji griūna, 

PAVERGTIEJI 
KELIASI! 

Mes patys, kurie pusę šimt
mečio šio momento laukėme, 
dažnai suabejodavome, ar jo 
s u l a u k s i m e . P a s a u l i s i rgi 
kažkaip nenorėjo t ikėt i . Ne
galime jo dėl to nė kaltinti . Bu
vo tokių, įskaitant Gorbačiovą, 
kurie pašiepiančiai Landsbergį 
„muzikantu" vadindavo. Taip 
pat ar galime kaltinti pasaulio 
didžiuosius, kurie tankais , o ne 
dainomis daugiau pasitikėjo. 
Pašaliniam stebėtojui Lietuvos 
išs i la isvinimo kova at rodė 
daugiau kaip operetė, kadangi 
neįtilpo į tradicinę galvoseną ir 
rėmus. Vyt. Landsbergis, kuris 
politiko įspūdžio nesudaro, savo 
šaltumu, užsispyrimu ir tikė
jimu į laisvės ryto viziją suge
bėjo tautą į laisvės pakrantes iš
vesti. Bet priekyje dar yra aud
ringi vandenys. 

Vandenys yra audringi, pilni 
uolų ir sūkurių. Tie, kurie 
siekia išsilaisvinimo, visas viltis 
sudėjo į išsigelbėjimo laivą. 
Reikia daug pastangų ir pa
tyrimo, kad tas laivas į uolas ne
sudužtų. Politinė kova yra be
veik laimėta, dabar priekyje yra 
sunkus ekonominio atsista
tymo darbas. Jeigu ekonomikoje 
nebus daroma progreso, jeigu 
bus daromos klaidos ir bus 
tuščios lentynos, t i e , kurie 
planavo sausio 13-tąją, gali vėl 
iš padugnių išlįsti. O atrodo, 
ekonomikoje tur ima mažiau 
patirties, negu laisvės mitingų 
organizavime. 

* * * 

Mūsų spaudoje teko skaityti: 
,,Ne mūsų reikalas mokyti, 
nurodinėti Lietuvai, ką ji turi 
daryti...". O vėliau pažeriama 
eilė pasiūlymų. Būsiu mažiau 
kuklus, kadangi taip pat mūsų 
spaudos pus lap iuose t ik 
viename numeryje į išeiviją 
kreipėsi „Kauno medicinos cen
t r a s " , „Nauju žvi lgsniu 
vienatomė enciklopedija" ir 
„Panevėžio C a r i t a s ta lkos 
būrelis... norintieji prisidėti prie 
šių namų steigimo (Draugas 
1991.VIII. 13)". Visi šie pro
jektai yra geri, remtini ir rei
kalingi išeivijos dėmesio. Tačiau 
ar išeivijos tik piniginės tėra 
reikalingos? Iš tėvynės būriais 
s tengias i čia a t v y k t i ir 
stipendijų prašo, visi nori įsigyti 
„patirties". O negalintieji at
vykti, galėtų bent mūsų spauda 
pasidomėti, kad geriau pažintų 
Vakarų gyvenimą. Geležinės 
uždangos nebėra, o atgavus 
nepriklausomybę, pašto ryšiai 
turėtų dar pagerėti. Tad turė
tume geriau vieni ki tus pažinti. 

Šiuo metu tiek mes, tiek 
tėvynėje esan t ie j i esame 
džiaugsmingos euforijos apimti. 
Šias eilutes rašydamas, tele
vizijos ekrane matau iš Vilniaus 
išvažiuojančią Raudonosios ar
mijos koloną. Mūsų tarpe yra 
tokių, kurie Landsbergį lygina 
su Moze. Tad turime atsiminti, 
kad ir žydai, klaidžiodami po 
Sinajaus dykumas, pradėjo bur
bėti prieš Mozę: „Tu mus išvedei 
į dykumas, Egipte prie pilnų 
mėsos bliūdų sėdėjome". Čia 
juos išgelbėjo stebuklas: pradėjo 
kristi „dangiškoji mana" ir 
putpelės, kurias išalkę žydai 
rankomis gaudė. Lietuviai savo 
kelyje į politinę ir ekonominę 
laisvę, neturėtų sudėti savo 
vilčių į „dangiškąją maną". 
Reikia peržiūrėti savo klėtis ir 
aruodus. Bilijoninių dovanų ar 
paskolų taip pa t negalima 
tikėtis. 

Tikra nepriklausomybė ateis 

tik per ekonominį savarankiš
kumą. Tas savarankiškumas 
nereiškia, kad katras turi turėti 
savas žaliavas, bet būti pajėgus 
jas pirkti. Ekonomiškai pajė
giausi kraštai yra tie, kurie 
jas perdirba. Danija, neturė
dama jokių savo žaliavų, duoda 
paskolas Sovietų Sąjungai. 
Reikia mokytis iš Skandinavuos 
ir kitų Baltijos regiono kraštų 
ir juos imti modeliu, o ne po 
Ameriką ar Kanadą dairytis, 
kadangi šių kraštų situacija yra 
visai skirtinga. Tokie pasi
važinėjimai tė ra tik pasidairy
mas. 

JAV LB TARYBAI 
SUSIRENKANT PHILADELPHIJOJE 

* * * 

Šio mėnesio pradžioje Lemon-
te įvyko Santaros-Šviesos su
važiavimas. Jame dalyvavo ir 
pre legenta i iš Lietuvos — 
daugiaus ia l i t e r a t a i . Tą 
suvažiavimą dėl to paminiu, 
kad jame buvo svarstomi ir 
Lietuvos ekonominiai klau
simai. Platų ir labai motyvuotą 
pranešimą padarė prof. dr. A. 
Štromas. Jis visuomet pasižymi 
savo minčių gilumu. Be to, šia 
proga reikėtų priminti, kad 
beveik prieš dešimtmetį jis pra
dėjo kalbėti apie neišvengiamą 
Sovietų imperijos galą. Tuomet 
mums tai atrodė tik graži svajo
nė. Neseniai jis lankėsi Lietu
voje, kur Mokslo ir kūrybos 
simpoziume skaitė referatą. 
Bet, atrodo, Lietuvoje nėra linkę 
pašaliečių klausyti. O reikėtų. 

Jis labai gerai vertina lietuvių 
ryžtą ir darytus politinius ėji
mus. Lietuva buvo išsilais
vinimo sąjūdžio priekinėse 
eilėse. J i davė impulsą imperijos 
subyrėjimui. Tačiau ekonomiš
kai, jo prognozė yra gana 
liūdna. Bent netolimoje ateityje 
su savo gaminiais į Vakarų 
rinką tik labai ribotai tegalės 
išeiti. Gaminia i nea t i t inka 
Vakarų standartų ir reikala
vimų. Tebevyrauja sovietinis 
mentalitetas ir nenorima drą
siais žingsniais eiti į laisvą 
rinką. Ką visa armija veltėdžių 
veiks? O tie veltėdžiai iš savo 
postų dar nėra pajudinti, tad jie 
viską stabdo. 

Yra būtinos užsienio kapitalo 
investicijos. Tam tikslui yra 
išleistas įstatymas, kurio visa 
aibė paragrafų tesako: to 
negalima, to negalima ir to ne
galima! Tad tokia yra situacija. 
Atrodytų, kad yra eilės sto
vinčiųjų su pilnais portfeliais 
pinigų. 0 Lietuva neturi nei 
didelių gamtos turtų, nei rinkos. 
Tad ir tų stovinčiųjų nėra, o 
reikia jų pasiieškoti. Reikia juos 
susirasti ir sudominti. Kur yra 
rizika ir nenusimato pelno, ten 
kapitalas neplaukia. Gariūnai 
tenebūna keiksmažodis, bet 
laisvosios rinkos pavyzdys. Tad 
reikia nuimti varžtus. 

Pradedant savarankų gyve
nimą, reikia visus kranelius 
(kurie jungia su Maskva) su
skaičiuoti ir peržiūrėti. Reikia 
pasistengti, kad tų kranelių 
kas mėnesį mažiau teliktų. Yra 
dešimtys tūkstančių inžinierių, 
tad jie privalo ką nors sugebėti. 
Blokados metu buvo labai nuo
stabu skaityti, kad Lietuva ne
begauna cukraus ir valgomojo 
aliejaus. Prasidėjus karui 1939 
m., Lietuva bent šiais gaminiais 
pati apsirūpino. Po penkias
dešimties metų „progreso" ir to 
jau nebesugebama. O su įvai
riais pranešimais atvy kstantieji 
visi apsirūpinę vizitinėmis kor
telėmis ir skambiais titulais. 

J .Ž . 

Spalio 4-6 dienomis Phila-
delphijoje prie aerouosto 
esančiame Guest Quarters vieš
butyje pirmajai sesijai rinksis 
pereitą pavasarį trejų metų ka
dencijai išrinkta JAV LB XIII 
ji taryba. Sesijoje įvairios bend
ruomeninės institucijos pateiks 
veiklos pranešimus, bus išklau
sytos kelios esamą padėtį bei 
problemas analizuojančios pa
skaitos, pasiskirsčius į negau
sias darbo grupes bus nagri
nėjami specifiniai klausimai. 
Šiose darbo grupėse priimti 
siūlymai tarybos plenumo bus 
balsuojami ir taps nutarimais — 
rezoliucijomis. Dėmesio centre 
bus tarybos prezidiumo ir krašto 
valdybos pirmininko rinkimai 
trejų metų kadencijai. Pačioje 
sesijoje laiko sveikinimams ir 
pabendravimui kaip ir nepra-
matyta. JAV LB tarybai į sesi
jas renkantis kartą metuose. 
kiekviena laiko minutė yra 
brangi. 

P a k i t u s i t a r y b o s sudėtis 

Šią JAV LB tarybos sesiją 
gaubia dvi naujos veiklos aplin 
kybės. Pirmoji — radikaliai 
pakitusi JAV LB tarybos narių 
sudėtis. Iš 60 tarybon išrinktų 
narių veik du trečdaliai tarybon 
ateina darbuotis pirmą kartą. 
Tai LB apylinkių vienetuose ir 
mūsų jaunimo organizacijose 
subrendę jaunosios kar tos 
aktyvistai, mūsų lituanistinių 
mokyklų auklėtiniai — lietu 
v iškos ios išeivijos a te i t i s . 
Tarybon jų ateinama su savita, 
ne v ienu a tve ju k r i t i ška 
nuomone dėl šiandieninės bend
ruomeninės veiklos metodų ir 
akcentuojamų darbo sričių. Ne
tektų stebėtis, kad, taryboje 
sudarydami aiškią daugumą, 
naujai atėjusieji keis per eilę 
me tų nusistovėjusių darbo 
s r ič ių k r y p t i s bei veiklos 
metodus. 

Dėl galimų „sukrėtimų" jau
dinantis nevertėtų. Vieša pa
slaptis, kad mūsų veikloje yra 
nemaža stagnacijos, daug kas 
veikloje vykdoma savęs „pasi-
blizginimui". Stebint Kanados 
LB krašto valdybos turimą pres
tižą visuomenėje ir jos vykdomą 
p lan ingą , ge ra i išmąstytą 
veiklą Lietuvai padėti, viliamės, 
kad rinkimų išdavoje įvykusi 
radikali JAV LB tarybos narių 
kaita suteiks ir JAV LB trūks
tamo gyvastingumo, lanks
tumo, energijos vadovauti ir 
pakantos kritiškai nuomonei. 

ALGIMANTAS S. GEČYS 

Nepr ik lausoma Lietuva 

Antrąją LB taryba ir visą išei
viją gaubianti veiklos aplinky
bė — juridiniai T faktiniai 
nepriklausoma Lietuva. Su 
nepriklausomybė^ atgavimu 
privalės keistis iki šiol JAV LB 
puoselėtos politine-; visuome
ninės veiklos pobūdis. Demonst 
racijų, peticijų, rezoliucijų ir 
proklamacijų dienos yra pasi
baigusios. Priartėjo l a ikas 
talkinti Lietuvai organizuojant 
ekonominę, socialinę, mokslinę 
ir informacinio pobūdžio pa 
galbą. Lietuvai reikės ir vaistų, 
ir maisto, ir technines mašine
rijos bei aparatūros, ir investi
cijų, ir mokslinės literatūros ir 
t.t. Reikės ir tikslios informa 
cijos, kai norintieji Lietuvai 
pakenkti ją užsienin spaudoje 
pradės šmeižti. 

JAV Kongreso narių ii JAV 
vyriausybės įtaitjojimą t eks 
nemažesniu užsispyrimu tęsti , 
kad iš valdinių įstaigų, fun 
dacijų, labdaros ir mokslo ins
titucijų galėtume išrūpinti įvai
riopą paramą Lietuvai. Darbo 
sėkmingumas da\:g priklausys 
nuo būsimosios JAV LB va
dovybės sugebėjime rnobilizuot i 
mūsų išeiviją ir Lietuvai pri
jaučiančius svetimtaučius pla 
ningai ir gerai koordinuotai 
veiklai. Negalime <au. leisti, kad 

išeivyoje vėl įsivyrautų labdaros 
anarchija ir rinkliavų infliacija, 
kokią patyrėme 1990 metų so
vietinės blokados ir sausio 13 
žudynių pasekmėje. Taip pat 
privalome būti atsargūs, kad, 
mums raginant vystyti prekybą 
su Lie tuva, j ą neužplūstų 
nesąžiningi išnaudotojai, kurie 
pelno tikslu dar labiau sužalotų 
komunizmo ir ta ipjau iškreiptą 
•autos veidą. 

Dėmesys LB apyl inkėms 

Yra būtina, kad naujai iš
rinktoji JAV LB taryba įsi
gilintų į LB pagrindinių ląstelių 
- LB apylinkių — veiklą ir jų 
veiklos aplinkybes. Ypač at
kreiptinas dėmesys į lietuvių 
mažiau gausias kolonijas. Be 
apylinkių LB bus dar vienas 
komitetas, gyvenąs praeityje 
a t l ik tų uždavinių pr is imi 
nimais. Reikia rimtai susi
rūpinti LB apylinkių veikloje 
pastebimu nuovargiu, išsisė 
mimu, darbuotojų stoka. Gal dėl 
to ir balsuotojų skaičius šio pa
vasario LB tarybos rinkimuose 
sumažėjo, kad ir nežymiu pro
centu. O juk tikėjomės, kad, 
Lietuvai prasilaužus laisvėn, 
balsuotojų ska ič ius paki ls . 
Nuvylė Chicaga, kurioje gyve
nantys neparodė bendruome
ninio solidarumo jų tarpe rezi
duojančiai J A V LB krašto 
valdybai. JAV LB tarybos nau
joji vadovybė turėtų paveikti 

krašto valdybą, kad jos pa 
reigūnai LB vienetų darbuo
tojams rodytų asmeninį dėmesį, 
kad surastų laiko LB apylinkes 
aplankyti, kad vyktų abipusis 
dal inimasis laimėjimais ir 
rūpesčiais. Virš ininkavimas 
vien aplinkraščiais nėra vado
vavimas. 

Darbų tęst inumas b ū t i n a s 

Vienai krašto valdybai peri
mant vadovavimą LB iš kitos, 
yra svarbu, kad pradėti vykdyti 
platesnės apimties projektai 
būtų naujos krašto valdybos 
t ęs iami . Įdėtų p a s t a n g ų , 
įsipareigotų išlaidų, pasirašytų 
su ta rč ių b ū t i n a l a iky t i s , 
pareigas perimant naujai vado
vybei. JAV LB saisto žmogiš
kieji principai, valdiniai nuosta
tai, organizaciniai įstatai. Duoto 
žodžio, pasirašytos sutarties ne
galima laužyti vien dėl to. kad 
esama kritiškų nusiteikimų 
visuomenėje 

Emocijoms aptilus ir laiko 
dulkėms nusėdus,tenka pakai 
bėti apie vieną dabartinės JAV 
LB krašto valdybos nevykdytą 
projektą, nors pareigas perduo
dantis JAV LB krašto valdybos 
pirmininkas Vyt. Volertas spe 
cifiškai prašė projektą tęsti. Tai 
veikalo, apimančio Lietuvą II 
pasaulinio karo sūkuryje, išlei
dimas. Pareigas perduodant, 
veikalo paruošimas jau buvo 
gerokai pažengęs. Dr. Saulius 
Sužiedėlis dalį veikalo skyrių 
jau buvo parašęs ir pateikęs is
torikų mokslinės komisijos 
peržiūrėjimui. Didesnė dalis 
reikiamos dokumentacijos taip 
pat jau buvo surinkta ir moksli 

niai a p t v a r k y t a . I l l inois 
universiteto principinis su
tikimas veikalą savo vardu 
išleisti buvo gautas per Litu
anistikos katedrą. Deja, naujoji 
krašto valdyba pabūgo spaudoje 
veikalo k l aus imu ki lusių 
išpuolių ir projekto eigą užkon
servavo. Kaip gaila, kad, prieš 
pusantrų metų Lietuvai pasu
kus nepriklausomybes keliu, 
anglų kalba parašyto dr. S. 
Sužiedėlio veikalo neturėjome 
išleisto. Būtų pravertęs jis ir 
šiandieną. Wiesenthalio centrui 
juodinant nepr iklausomos 
Lietuvos vyriausybę. Kol kas 
nieko moksliškesnio tam laiko
tarpiui nušviesti neturime kaip 
keletą pageltusių lankstinukų 
Tikėkimės, kad naujoji LB 
taryba šiuo reikalu imsis inicia
tyvos padėtį gelbėti. 

J u n k i m e gretas 

Prieš trejus metus rinkdama 
JAV LB krašto valdybos pirmi
ninką LB XII taryba stebėjo 
vienus iš LB istorijoje įdomiau
sių „per plauką'" laimėtų rin 
kimų. Galima buvo nesutikti su 
balsuotojų daugumos spren
dimu, tačiau negalėjai žmogus 
nesižavėti pravesta rinkimine 
kampanija ir pačių rinkimų de
mokratiškumu. Demokratinis 
rinkimų procesas ir jo ska
tinama vadovybės kaita 'skelia 
LB viri kitų institucijų ir jai lei
džia kalbėti plačiosios visuo
menės vardu 

Philadelphijoje įvyksiančiuose 
rinkimuose kandidatų į JAV LB 
krašto valdybos postą, atrodo, 
netraks. Minimos Ingridos Bub
lienės, Vytauto Maciūno ir Re 
ginos Narušienės pavardės. Gali 
atsirasti ir kitu kandidatu. Ti
kimės, kad rinkimus laimėjęs 
asmuo sugebės savo asmenybe 
visus pajungti bendram darbui 
Kaip žinome, tam reikia talen
to ir lengvai užgydomos pažeis
tos ambicijos. Tikime, kad po 
ilgokos pertraukos krašto valdy
bos ir tarybos prezidiumo tarpe 
vėl viešpataus darna ir susi
klausymas, kaip butą praeityje. 

Po simpoziumo pasaulio Lietuvių gydytojų suvažiavime Iš kairės: dr A 
dr. E. Razma 

Vanagunas. dr. D. Variakojytė ir 
Nuotr. J. Tamulaičio 

KOVA SU NARKOTIKAIS 

Rob Martmez. direktorius 
White House Office of National 
Drug Control Policy. pateikė 
statistiką, parodančią, kad ša
lies mastu kova prieš narko
tikus sėkminga. Tai rodo fondų 
padidėjimas antinarkotinėms 
priemonėms ir pagaliau pačių 
narkomanu skaičiaus sumažė
jimas. Bet per susitikima prie 
ABLA išvystymo komplekso 
kiti tai ginčijo ir sakė. kad kova 
pralaimėta. 

Vynuogės krypsta į saulę, 
žmogaus širdis — į meilę; jei 
būtų prarasta šviesa ir meilė, 
geriau būtų visai negimus. 

Bodenstedt 

Tas, kuris turi tūkstančius 
draugų, jų neranda niekur; tas, 
kurs turi vieną priešą — sutinka 
jį visur. 

Emerson 

JAUNI JIE NENORĖJO 
MIRTI 

JUOZAS ŽYGAS 
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Pasiteiravo, iš kokio dalinio ir kokie tolimesni jo r!anai. 
Išgirdęs, kad nori vykti į Kauną, sako, kad dab ,r jokio 
transporto nėra ir nežinia, kada jis bus. Geležinkeliai 
atstatomi į normalų plotį, o atstačius pirnv-nybė 
kariniams transportams. Iš viso neaišku, kad;' pra
dės eiti traukiniai civilių gyventojų reikalam^ Nuo
širdžiai pataria grįžti į dalinį, nes daliniuose g\" • nimas 
žymiai geresnis negu civilių. Jo nuomone. : viso 
neaišku, kaip dar bus su tais civiliais. Kaip ikras 
kariškis, jis civiliams geros akies neturi. Vokiečiu sako 
tuos „civilius" mobilizuoti ir nežinia kur juos r jsiųs-
t i gali. Tai kas tuomet? O batalionai jau eina v ' t inės 
apsaugos pareigas, tai vis saugiau. Dėl viso pikto ant 
pakišto pažymėjimo uždeda komendantūros ant^rauda 
Ir dar kartą pataria apsispręsti. 

To patarimo aš pasiryžęs neklausyti, i"' ko 
mendantūros antspaudas gerai. Nežinia, ka- kely
je dar sulaikyti gali, tai išsiaiškink. Kas tuo m>" i vyko 
kaimuose ir miesteliuose, jokio supratimo net ir '» Tik 
tiek žinojo, kad tokiais laikais visokių bastūtv; pilna, 
taip pat įvairūs piemenys ginklus turi. V patiks 
kokiam piemeniui tavo fizionomija ar ūseliai. • aaklos 
kur pakrūmėje. Tad tą pažymėjimą su kom< • iantū 
ros antspaudu giliai į kišenių įsikišo. 

Išėjęs iš komendantūros, pradeda abejoti ' -visos 
kalbos jį ėmė ir sumaišė. Savo pasiryžimo tei gumų 

ėmė abejoti. I Kauną vis tik tolimas kelias. Tiksliai 
nežino, bet sprendžia, kad per 100 km. Vis tik galiu 
kas kelio ir net be lėktuvų paramos. Žygyje iš Varėnos, 
prasidėjus lėktuvų puolimams, buvo pasižadėjęs — 
jeigu išliks gyvas, tai pirmiausiai nueis į Aušros Var
tus. Kadangi Vilnių neblogai pažinojo, tad ir pasuko 
Aušros Vartų link. 

Miestas daro niūrų vaizdą, daug krautuvių 
uždaryta, o kurios atidarytos tai languose irgi 
nieko neturi. Matyti, kai prekių nebėra, tai ir reklama 
nėra reikalinga. Siaurose gatvelėse būdavo antikvarija 
tų. į kurių langus mėgdavo pažiopsoti Mėgo senas 
knygas, porcelano ar bronzos išdirbinius. Vilnius — 
kunigaikščių miestas: nors ir daug sykių plėštas, bet 
dar daug turtu turėjo. Tik tų turtų savininkai keis
davosi. Vieni turtėjo, ki t i biednyn ėjo. Tad vargo spi
riami turėdavo skirtis ir su šeimos palikimais. Todėl 
tokiose parduotuvėse būdavo beveik muziejiniai 
dalykai išstatyti, tad nepraleisdavo progos pažiopso
ti, o dabar ir tų langų nebėra. Visai nuskurdo Vilnius! 

Kur atdaros krautuvės, tai visur eilės žmonių. Prie 
vienos pasiteirauja, ką ten parduoda. Moterėlės tik 
pečiais patrauko. Gal nesupranta keisto klausimo. 
Sako, reikia korteles išpirkti, jeigu krautuvėse ko nors 
yra. Dažniausiai — nėra! Pasirodo, ir ant kortelių 
dar ne viską galima gauti. Pradeda mokytis. Viskas 
jam nauja ir beveik nesuprantama. Moterėlės i jį keis
tai žiūri Negi imsi dabar ir visiems savo istorijas 
pasakosi Norėtų nusipirkti papirosų, bet nėra kortelių. 
Porą pakelių išeinant jam davė, bet nežinia ar užteks. 
Dūma pučiant vis smagiau eiti! 

Taip besidairydamas ir begalvodamas, prieina Auš
ros Vartus Lipa į viršų Laikomos šv. Mišios, koply 
tėlė beveik pilna moterėlių, stebuklingasis paveikslas 
atid*>ngta< Moterėlių veidai savi., lyg kažkur matyti. 
Gal kokiame Lietuvos bažnyčių bobinčiuje ar Švento 

riuje... Meldžiasi ir per pirštus leidžia rožinio 
karoliukus, atsidūsta Bože. Bože' Kita vėl dūsauja 
Matka Boska... šluostosi ašaras. Gal ir jų artimieji žuvę. 
išvaryti ar stovyklose. Nors veidai matyti, bet jos sve
timos... kiti maldos žodžiai Ir jis joms gal svetimas, 
gal tik įsibrovėlis. 

Lipdamas laiptais žemyn, suabejoja, i kurią pusę 
sukti. Nuo šio apsisprendimo gali daug kas priklau
syti. Kad būtu lengviau apsispręsti, nutaria . jeigu, 
nulipęs laiptais, ant grindinio padės kairę koją. tai suks 
j kairę — reiškia i Kauną. O jeigu dešinę tai suks į 
dešinę ir eis į buvusi dalini. Nulipęs padėjo kaire koją 
ir pasuko j kairę... 

Kelias tolimas, bet.. . 

Praėjęs Aušros Vartus, suka i dešinę. Kelio aiškiai 
nežino, bet tik turi nuojautą, kuria kryptimi eiti. Ben
drai Vilniuje jokių bombardavimų pėdsakų nepaste
bėjo. Ir dabar, eidamas netoliese geležinkelio, irgi jokiu 
pėdsakų nemato Vakar vakare girdėjo, kad Vilnius 
mažai tebuvo bombarduotas. Bombardavo aerodromą, 
smingamieji bombonešiai labai tiksliai pataikė i kele
tą namų prie tiltų, kad apsaugotų tiltus nuo išsprogdi
nimų Keletą bombu numetė į kažkurias kareivines. 
Na. rusai pasitraukdami padegė keletą sandėlių, tai 
ir viskas Taigi miestas nuo karo daug nenukentėjo. 
Pastatai liko. tik žmones nebe tie 

Išeina į priemiesčius Namukai jau maži Po gatve 
bėgioja ir kiemuose žaidžia vaikai. au*is rėžia lenkis 
ki žodžiai. Prieina kryžkelę, dvejoti jau netenka, jau 
yra vokiškos rodyklės, viena iš ju rodo K M K B 102 km. 
Gerai, kad buvo i kelionę pasileista, kitaip tas 
persivalgymas galėjo labai liūdnai pasibaigti Pradėjus 
kiek sparčiau eiti pilvas pradėjo veikti, kaip dizelinis 
motoras. 

'Bus daugiau1 

• 
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Lietuvių gydytojų suvažiavime rezoliucijų komisija Iš kairės: dr. J. Laukaitis, 
dr K. Ainbtozaiti« ir dr. V. Majauskas. Nuotr. J. Tamulaičio 

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

VYTAUTAS KASNIŪNAS 

Dr Juozas Laukaitis kalbėjo 
apie Baltic Foundation, kurią 
1990 metų pradžioje įsteigė 
Linas Kojelis ir Jurgis Ramo 
nas. L. Kojelis pakvietė dr. J. 
Laukaiti, dr. Lya Karm. estų 
ki lmės gydytoją, dr. Er ik 
Niedritis. latvių kilmės, suor
ganizuoti Visuomenės sveikatos 
skyrių ir pradėti projektų 
paruošimą Jau trys projektai 
paruošti ir du pradėti ruošti. 

r i t m a s projektas sk i r t a s 
sveikatos duomenų rinkimo re-
formavimui. Mes gerai žinome 
ir sveikatos nnnisteriai pripažįs
ta, kad daugeliu duomenų apie 
visuomenės sveikatą iki šio 
laiko negalima pasitikėti ar ly
ginti juos su kitų pasaulio 
kraštų duomenimis . Geras 
pavyzdys yra kūdikių mir
tingumo skaičiavimas. Pabaltijo 
kraštuose, kaip ir Sovietų Są
jungoje, skaičiavimo taisyklės 
skiriasi nuo World Health or
ganizacijos taisyklių. Norint 
pagerinti pabaltiečių sveikatą, 
reikia pirmiausiai tiksliai žinoti 
ii suprasti dabartinę sveikatos 
padėtį. Mes suorganizavome 
sveikatos duomenų rinkimo 
ekspertų darbo kadrą, kuris 
keliaus j Pabaltijį peržiūrėti da 
bar tinę skaičiavimo sistemą, 
i šanal izuot i ir p a t e i k t i 
rekomendacijas. Taip pat padės 
Pabal t i jo v a l s t y b ė m s ją 
įvykdyti. Šį projektą sutiko 
koordinuoti JAV National Cen 
ter for Health Statistics, CDC 
Prie grupės prisideda dr. Mur 
ray Feschbach 'Sovietų demog-
rafrjos ekspertas Georgetovvn 
univ.). \VHO atstovas ir Illinois 
universiteto Chicagoj Public 
Health Schooi atstovas. 

Antras projektas skirtas pa 
dėti Pabaltijo krašams — įsteig 
t i vidurinėse mokyklose higie
nos ir sveikatos kursus. Dabar 
tokiu kursų nėra ir jų reika 
11 n guma visi gerai supranta. Ra 
dottt mokytoju sąjungą Long 
Island, NJ. kuri mielai sutiko 
perduoti jų pažangia kursu pro 
Ut amą ..Orovving Healthy". Jie 
taip pat sutinka nusiųsti grupe 
atstovų, kurie išmokys moky
tojus, kaip UI programa vykdyti 
Reikalingi tekstai jau nusiųsti 
į Latvija, kuri koordinuos jų iš 
vertima i latvių, lietuvių ir estų 
kalbas. 

Trečias pro jektas sk i r t a s 
visuomenes švietimui speci 
finiais sveikatos problemų klati 
s imais . Amerikoje ruošime 
spausdinimą įdomiai ir supran 
tama' paruoštu leidinių, apibu 
dinančiu keletą pagrindinių 
ligų. Tai bus plačiai visuomenei 
skirta profilaktinė informacija 
Numatytos temos: alkoholis, rū 
kymas, nėščių moterų sveikata, 
vėžvs. ktaujo spaudimas, AIDS 
Leidiniai bus spausdinami 
dideliais kiekiais ir t inkamai iš 
dalinti visuomenėj (liaudžiai 
Leiul' adarbiaujame su Pabalti 
jo k i r t i| Sveikatos ministerijo 
mis tr t u r i m e nuoširdų 
pi :'t -rt 

; rl as kalbėjo Lithua 

nian Mercy Lift reikalu. Me
dicininės pagalbos planas 
prasidėjo 1990 m. balandžio 
mėnesį po Sovietų blokados 
Lietuvai. Per paskutinius 17 
mėnesių buvo pasiųsta per 320 
tonų įvairių vaistų, medicininių 
reikmenų. Įvairios farmacinės 
kompanijos, kaip Bristol Myers 
Sųuibb. Milės, Lyphomed, Ben 
Venue Labs, VValgreens, Osco, 
Davis and Geck. Ethicon ir Bur 
roųghs-VVellcome prisidėjo au
komis. Visas siuntas siunčia 
Lietuvos Sveikatos ministerijai 
Vaistus ir kitą reikalingą me
dic in inę pagalbą taip pat 
siunčia ir kitos organizacijos, 
kaip Balfas. Bet visa tai sudaro 
tik 10% to, kas šiuo metu yra 
reikalinga Lietuvai. Spaudoje 
buvo paske lb ta , kad JAV 
paskyrė 5 milijonus dolerių 
humani tar ine i pagalbai Pa
baltijo kraš tams ir Sovietų 
Sąjungai, sumokėdami už vais
tų s iunt imo transportaciją. 
Balandžio mėnesį turėjom 40 
tonų įvairių medikamentų ir 
juos laikėme sandėliuose, kai po 
5 savaič ių laukimo buvo 
pranešta, kad JAV administra
cija negali padėti, nes turėjo 
sumokėti už transportaciją, 
s i unč i an t į kitą Sovietų 
Sąjungos kraštą. Rasa Lakas sa
vo išsamų pranešimą baigė, 
dėkodama gydytojų organizacijų 
nariams, kurie aukojo laiką, 
pa ty r imą Chicagoje, Wa-
shingtone ir Lietuvoje: Ged
gaudui Juozevičiu ; . Denis 
Mažeikai. Rimgaudui Nemic-
kui, Vidui Nemickui, A. Pakal
niškiui, Pumputienei, Linui 
Sidriui, Rimui Sidriui, Šauliui. 
Valaičiui. Vanagūnui. Vygan
tui, Zliobai ir kitiems 

Arūnas Draugelis. University 
of Illinois Schooi of Public 
Health, savo pranešime pa
brėžė, kad Illinois universitetas 
turi padaręs sutartį sveikatos 
page r in imo reikalais su 
Lietuvos Sveikatos ministru dr. 
Juozu Oleku. Jis ir dr. Kevin 
Croke. Associate Dean, Schooi 
of Public Health. University of 
Illinois, buvo Lietuvoje ir norėjo 
palyginti esamą sveikatos rei
kalų padėtį Lietuvoje su JAV. 
Aplankė daug ligoniniu, nuo 
geriausių iki blogiausių Pla
nuojama įrengti Lietuvoje 
klinika kūdikiams — prieš laiką 
gimusiems vaikams. Pasiuntė 
du kompiuterius, per Balfą 
daug medicinos mokslo knygų ir 
medicinos reikmenų — instru
mentu Jų dar daug yra sande 
liuose ir netrukus vel pasiųs į 
Lietuvą ir kitus Pabaltijo 
kraštus. 

Po pranešimų vyko gyvos 
diskusijos. Kalbėjo gydytojai 
Vyt. Dargis, P. V. Kisielius. A. 
Draugelis . J Prunskis. K 
Ambrozait is . V. Majauskas 
(iškėlęs paskolų lakštu klausi 
ma>. V. Aaulys, Z. Brinkis, G. 
Balukas ir kt Iš Lietuvos 
a t v y k ę kalbėjo prof. dr 
Vytautas Sirvydis, prof dr 
Klena F.ringienė. Vilniaus 

medicinos akademijos studen 
tas, taip pat Lietuvos enciklope 
dijos leidyklos direktorius prof. 
dr. Mykolas Mikalajūnas. 

Labai įdomų pranešimą pa 
darė neurologijos profesorius dr. 
Jonas Gintautas. Dr Jonui 
Prunskiui paprašius, kad dr. J. 
Gintautas papasakotų apie 
įsteigtą Vilniuje gydymo 
kabinetą ir planuojamą įrengti 
kliniką, pirmininkui sutikus 
duoti 5 minutes, kalbėjo 35 
minutes. J is geras oratorius 
Atidarė gydymo kabinetą Vil
niuje, kur dirba vietos lietu
viai, o jis nuvažiavęs apsilan
kyti, konsultuoja. Pasiuntė į 
Lietuvą per 300,000 dol. vertės 
instrumentų, kelias tonas vaistų. 
Ilgos kovos kelyje nusipirko 50 
ha žemės ir pradės statyti 
kliniką. Vieną iš vaikų, baigusį 
gimnaziją JAV ir galėjusį net iš 
5 medicinos mokyklų pasirinkti 
geriausią, nukreipė į Lietuvą, 
kad pirmiausiai ten baigtų 
medicinos studijas, sukurtų 
šeimą, o pasitobulinti galės 
JAV. Jo praneš imu ypač 
domėjosi jaunoji karta. Baig
damas pabrėžė: ..Rekonst
ruokime Lietuvą su meile ir 
pasiaukojimu ir reikalingus per
tvarkymus atlikime skubiai' . 

Dr. V. Šaulys pristatė dr. K. 
P a p r o c k a i t ė s - Š i m a i t i e n ė s 
įdomiai parašytą knygą .„Balto 
chalato simbolika". 

Po simpoziumo ir trumpos 
pietų pertraukos 1:30 vai.p p 
buvo oficialus suvažiavimo 
at idarymas, kuriam pirmi
ninkavo dr Arvydas Vana-
gūnas. Po JAV ir Lietuvos 
himnų. Lietuvių misijos Lemon-
te klebonas kun. L. Zarem
ba pateikė prasmingų, gilių 
minčių. Susikaupimo minute 
buvo prisiminti ir pagerbti visi 
mirusieji gydytojai plačiame 
pasaulyje ir Lietuvoje, kurių pa
vardes perskaitė dr. A. Vana-
gūnas. Po to suvažiavimą svei
kino Lietuvos generalinis kon
sulas Chicagoje Vaclovas 
Kleiza, pabrėždamas, kad tai 
pirmasis didesnis lietuvių 
suvažiavimas JAV, Lietuvai 
ats tačius nepriklausomybę. 
Taip pat sveikino JAV Bendruo
menės pirmininkas dr. Antanas 
Razma, Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje vardu dr. Vy
t a u t a s Dargis . Lietuvos 
Gydytojų sąjungos vardu prof. 
dr. Vytautas Sirvydis. Kvietė 
atvykti į 1992 m. gegužės 
mėnesį įvyksiantį Lietuvos 
gydytojų suvažiavimą Klaipė
doje, o už dvejų metų įvyksiantį 
Pasaulio Lietuvių Gydytoju 
suvažiavimą Vilniuje. 

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
sąjungos pirmininkas dr. Ar
vydas Vanagūnas, atidary
damas suvažiavimą, savo pa
grindinėje kalboje pareiškė tuos 
išgyvenimus, kur i e lydėjo 
Lietuvą pastaraisiais metais, ir 
tą džiaugsmą, kai laisvės ir 
nepriklausomybės kova buvo 
laimėta. Kai buvo paskelbta 
Sovietų blokada, po to sausio 13 
dienos įvykiai, dar arčiau su
jungė tiek dvasiniai, tiek fizi
niai Lietuvos gydytojus su lais 
vąjame pasaulyje gyvenančiais 
kolegomis. Lietuvos gydytojai 
tame laikotarpyje parodė įgimtą 
patriotizmą, pasiaukojimą, pa 
dedant tėvynainiams, atskleidė 
tuos dvasinio nusiteikimo lietu
viškus spindulius, kurie 50 
metų laikotarpyje buvo apgožti 
geležimi. O už Lietuvos ribų 
gyvena gydytojai rūpinosi savo 
tautos žmonių sveikatos rei
kalais ir kiek galėjo padėjo vais 
tais, medikamentais, konsul
tacija, nuvykę ten gydė ligonius, 
operavo. Iš Lietuvos atvyku
siems gydytojams padėjo stažuo
tis, laikyti re ikal ingus 
egzaminus, davė, kiek galėjo, 
stipendijas, parūpino medicinos 
mokslo literatūros. 

Iškėlė sunkumus lietuvių 
gydytojų veikloje, nes mažėja 
narių skaičius, mažėja ir finan 
sai. Pasidžiaugė, kad Quebec. 
Kanadoje, suorganizuotas nau 

BOSTONO ŽINIOS 
LAISVĖS ATGAVIMO 

ŠVEITĖ 

Rugsėjo 2 d. vakare Lietuvių 
Piliečių klube -asirinko dau 
giau negu 400 -menų iš Bos 
tono ir apylinki. švęsti Baltijos 
valstybių pripa aimą de facto. 
Pažymėtina, JOK kartu su lietu
viais, latviais, estais, šventė ir 
grupė amerikiec i. savo veikla 
prisidėjusių pr nepriklauso
mybės sugrąžin :! o. Su džiaugs
mo ašaromis ak- se vieningai ir 
balsiai visi giect jo savo kraštų 
himnus, skandavo linksmus 
šūkius, draugi-kai bendravo. 
Šis įvykis buvo plačiai nušvies
tas spaudoje v rodomas TV 
vakaro žiniose 

Iškilmingam v alstybingumo 
sugrąžinimo minėjimui 
sudarytas speci as pabaltiečių 
komitetas iš be 
ganizacijų atstc 
Gintaras Čep; 

iruomenių or-
i; pirmininkas 

Planuojama 
šventę pradėti lapkričio 16 d., 
šeštadieni, šv. Mišiomis Bostono 
katedroje arba Ši Petro bažny
čioje So. Bosto/" Vakare ban
ketų salėje tęsti šven tę . 
Numatoma atlikti trumpą etno
grafinę programą. Tikimasi 
dalyvausiant Federalinės val
džios atstovus, Massachusetts 
valstijos, Bostono miesto poli 
tinius vadovus 

NAUJI MOKSLO METAI 
LITUANISTINĖJE 

MOKYKLOJE 

Bostono Aukštesnioji Litua
nistinė mokykla rugsėjo 7 d. vėl 
pradėjo mokslo metus. Mokymą 
sis, apimantis 31 šeštadienį, 
tęsis iki 1992 m gegužės 23 d. 
Pagal mokymo programą sky
riuose dirbs mokytojai: 1 sk. — 
Birutė Žiaugrienė, 2 sk. — 
Liuda Žiaugrienė, 3 sk. — 
Jūratė Aukštikalnienė, 5 sk. — 
Liuda Senūtienė, 6 sk. — 
Aldona Dabrlienė, 8 sk. — 
Jūratė Lalienė. Aukštesnėse 9 
ir 11 klasėje mokytoja Zita 
Krukonienė dėstys literatūrą, 
dr. Mirga Girn iuvienė — 
istoriją. Tautinių šokių šokėjų 
būreliui dau k' metų vadovauja 
Rūta Mickanienė ir Lina 
Subatienė. Lopšelio auklėtojos 
Vanda Ružienė ir I rena 
Venckuvien<- ves užsiėmimus 
iki mokyklinio amžiaus vai
kams. Mokyklos renginiams ir 
programos p r a t u r t i n i m u i 
vadovaus Aldona Lingertai-
tienė. Mokyklos direktorė Daiva 
De Sa Peieira be įprastinių 
pareigu mokys suaugusių klasę, 
kurią trečius metus lanko 
suaugę, nori išmokti lietuvių 
kalbą. Lituanistinė mokykla 

jas gydytojų skyrius. Džiaugėsi, 
kad eilė JAV" universitetų pažą 
dėjo pagalba Lietuvai, o taip pat 
naujomis organizacijomis, 
kurios pažadėjo profesionalų 
patyrimą I medicinos pagalba 
Lietuvai įsijungė antros, trečios 
kartos lietuviai, jie tautiškai 
atgimė, o tie. kurie, sukūrę miš
rias šeimas lyg ir buvo nutolę 
nuo tautinių reikalų, grįžo prie 
t au tos kamieno. T a u t i n ė s 
šaknys išleido naujas atžalas. 
Vienas iš tų svarbių užsimojimų 
turi būti dar platesnis, gilesnis 
įsiliejimas, pažinčių suradimas 
įvairiose profesinėse amerikie
čių organizacijose. Padaryta 
pradžia atnršė daug gerų vaisių. 

Dr A. Vanagūno kalba buvo 
t rumpa , taut iškai ir pro
fesionaliai dalykiškai išmąs 
tyta, sutrauktai palietė daug 
sričių, ateities planų. Jautei, 
klausydamas jo kalbą, kokiu 
dideliu patriotizmu, dvasiniu 
pakilimu jaunoji karta surišta 
su Lietuva. 

Mirties valanda dažnai būna 
paskutine malonės valanda nu
sidėjėliui, kada Šventoji Dvasia 
pergalingai išlaužia užbarika
duotas širdies duris. 

H Mohr 

visada buvo išeivijos kultūrinio 
gyvenimo pagrindas ir ramstis 
Taigi dabar, atgavus Lietuvos 
laisvę, ypač svarbus lietuviško 
jaunimo auklėjimas, idant savo 
darbais ateityje jie įsilietų į savo 
tėvų bei senelių Tėvynės atsta
tymą 

ŠV. PETRO PARAPIJOS 
METINĖS RINKLIAVOS 

VAJUS 

Šv. Petro bažnyčioje klebo
nas kun. Albertas Kontautas 
rugsėjo 8 d. aukojo šv. Mišias, 
skirtas Tautos šventei, sutam
pančiai su Marijos Gimimo 
švente, o šįmet ir su Padėkos 
diena, paskelbta Lietuvoje 
ryšium su nepriklausomybės 
pripažinimu. Rugsėjo 15 d. 
klebonas kun. A. Kontautas 
aukojo Mišias už Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą. 
Per Mišias giedojo solistė Ona 
Aleksaitė-Patch. vargonais gro 
jo prof. Jeronimas Kačinskas. 
Tai buvo paskutinės klebono 
kun. A. Kontauto laikomos Mi
šios So. Bostone prieš kelionę į 
Lietuvą. Keturių savaičių vieš
nagės metu kleb. kun. A. Kon
tautas lankysis įvairiose Lie
tuvos klebonijose, vyskupijose 
bei susitiks su dvasininkija. 
Vėliau jis susitiks su kom
pozitoriumi, prof. J . Kačinsku, 
kuris vyks į Lietuvą Kompozi
torių sąjungos kvietimu, ir 
spalio mėn. drauge sugrįš į 
Bostoną. Per tą laiką Mišias Sv 
Petro bažnyčioje aukos kun. A. 
Aračinskas, jau išėjęs į pensiją. 

Visi l ie tuviai kviečiami 
prisidėti prie Bostono lietuvių 
Sv. Petro bažnyčios atnau
j inimo. Nuo spal io 6 d. 
prasideda metinės rinkliavos 
vajus sumokėjimui 49,000 dol. 
skolos ir pradėjimui klebonijos 
remonto. Bažnyčios remontui 
jau išleista daugiau negu 
930.000 dol.. tad likusi skola 
palyginant maža. Be klebonijos 
dar norima atremontuoti bažny 
čios santuar iumą. balkoną 
chorui, nudažyti bažnyčią. 

AUTOBUSASl 
WASHINGTONA 

Norintieji vykti į 
Washingtoną spalio 12-13 d. 
švęsti Šiluvos koplyčios 25 metų 
jubiliejų gali užsisakyti vietas 
autobuse, kuris išvyks spalio 11 
d.. penktadienį,10:30 v.v. iš 368 
W. Broadvvay. So. Boston ir 11 
v.v. nuo Riverside. Autobusas 
atvyks į VVashingtoną šeštadie 
nio rytą apie 8 vai. Taigi 
prisidės viena diena ir bus pro
ga miesto apžiūrėjimui. Vietas 
galima užsakyti ir pilnesnę 
informaciją gauti telefonais: 
Gintaras Čepas 617 330-8104; 
John M. Grenda-Lukas 508-682 
-7833; Sr. Eugenia Glineckis 
(508)588-5070 arba paš tu : 
Lithuanian-American commu-
nity Šiluva Tnp, Mr. Kazimie
ras Bačanskas, Treasurer. 125A 
VVilmington Avenue. Dor-
chester. MA 02124. 

„SOS VAIKAI" METINIS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS 

Bostono skyr iaus ,,SOS-
Vaikai" pirmasis metinis narių 
susirinkimas įvyks spalio 10 d., 
ketv , 7 v.v.. Our Lady of Sor-
rows Convent, 261 Thatcher St., 
Brockton, MA. Vicepirm. Maria 
Tovares-Ashmanskas pateiks 
pranešimą apie veiklą, finan 
sinę ataskaitą ir savo kelionę į 
Lietuvą. Numatoma aptarti 
naujos tiesioginės pagalbos 
teikimo, našlaičių įvaikinimo ir 
kitų projektų pasiūlymus. Susi
rinkime dalyvaus ir papasakos 
apie vaikų įsūnijimo patirtį 
Lietuvoje Virga Jel ionis-
Ghayur ir Rita Štuopienė Bus 
surengta Lietuvos našlaičių 
piešinių paroda, rodomos vaiz 
dajuostės, šią vasarą nufil 
muotos vaikų prieglaudose. 

L.Ž. 

CLASSiriED GUIDE 
KEALfeSIAIE REAL ESTATE 

G RE U 
PARDUODA 

r 

RE/MAX 
REALTOnS 

(312) 586 5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Pa;duodant 
• Greitas ir Saž't'ingps Patą-"aviuKO 
• MLS. Kompiutei'^ ii FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas v»ltui 
• Perkame ii f aiduodaii>? <lf 
• Apartmen'us ir Ženię. 
• Pensininkams Nuolaida 

i ' ra .1: 
BELL BACE REALTORS 

J . B A C E V I Č I U S 
6529 S. Katfzla Ava., 

Chlcago, IL MS29) 

(312) 778-2233 
iNC OME TAX — INSURANCE 

• Nii.r.4 pirkimas ir pardavimas 
• MLS Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veitui natnų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vist ao»ntal kalba lietuviškai 
• Njo'aioa pensininkams ; 1 

Gzntuitf. 71 
R I M V V I INI 
(-feOi V r"uta~. 

M2 7o7 OMM) 

m mis 

„ B U D ' lUDtAJTtS 
Asmeniškai pa:ani<uijd įtui'ju. .••••> 
vybių pilkime bei fwnid>'m imta 
te ir priemrViuose. *HIH ••-.i<»h 
skambink,!-- BUDRAIČIU 

Bus 

.'V 

312-585^100 
312-778 39/1 

JįĮ MLS 
S I M A I T I S R E A L T Y 

ViKto*M StmaMs, Realtor 
Irena Į Į h m n i t U i i * , 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas tncome Tax; 

S9S3 S Ktdzl* Avi. 
M L 436-7878 

3 
MIO-AMERICA 
MORTGAGE 

.CORPORATION 
-la^e HM4 BU" RKJU* IHinois 60521 

MI9CEILASEOOS 

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

m 376-1882 ar 376599b 
10%-20% -30% PJ3U n- >.-v! 

už apdraudę nuo ',g>ies i> ^ut m t>i*>o 
jas mus 

FRANK 2 >OL1S 
3208Va W*«t 95th Strat 

T»l . — (708) 424 8 * 5 4 
(312)581-8654 

HOME MORTGAGES 
SECOND MORTGAGES 
REFINANCES 

ASK A B O U T O U R 48 HOUR 
-OAN A P P R O V A L PROGRAM 

TKOMAS J . VIERAITIS 
1 708-887 8200 

i . V H S I U S J I H - S I I A I \*>KM;A<;K LICLMSEC 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PA1AISYMA. 

Turiu Chicigos mtatta ItM wmaį 1 ''Sw * 
užmiesty DMM g'e *3>. į/KKKtmMk n sąž 
n.ncja' 

312 77'J 3313 
KLAUDIJUS PUMPUIIS 

IEŠKO 

l«*kau bend ra i s l« l« lo 
į Vvashingtori. D.C. 

Spalio '0-15 dienomis 
Kreiptis 312 -436 -5M5 

P A Š A U K Ė M A N E . . . 

š i knyga — tai dabart inio 
Popl«2«aus J o n o PovNo N Mo-
ar*ft)a. kurią parašė Jo artimas 

' Hiuny>tes aruugav su kuriuo jis 
t*?rtdi<!duit>iavo nuo 1940 iki 1978 
metg Knyga yra išversta į anglų, 

įpraricu^ų, voKiečių, italų, japonų m 
• Kitas kalbas Iš lenku kalbos (. 
iietuvių kalbą išvertė, kun. Ričardas) 
lak jtis Knyga turi daug iliustracijų, 
152 BSl SfMBritB ..Vilties" spaus-į 
luvts i-\fU ,•;•. Vilmuje, Kaina 10 
ool. Sa persiuntimu — 12 dol. I l l i -

»vt'utųįai dar prideda 80 et. 
v .i •-.',/! rs mokesčio. 

' /sakymus siusti: 
DRAUGAS 

4245 W. 63rd St. 
Ch icago . l t 60629 

DRAUGE G A U N A M I 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

BALl iC SI A I ES VS !HL RuSSIAN t M P I R i 
1000 yeais of strug^te for tre*Ktom Va! 
Ratnonis /9 ps! $5.00 

VILKAS IŠ G A! J r, , „ u ^ Vyt Votertas 30 psl . 
, $12.00 

ATSIMINIMAI n«-prik'ausc>(riyt»es keuais Mar
tynas vča? ?O0 psl $20.00 

AMERIKOS LIEIUVIU GYDYTOJŲ VARDYNAS. 
1884 1984 M:»Ja Buonone, M D 139 psi $15.00 

I HAD NOVVHERf I O GO D i e n r a š t i s . Jonas 
Mekas. 469 ps l . $14.95 

THE SAMOGIIIAM C MUSAOE. VVrlham Urban 
304 ps! $20.00 

EASY WAY ! 0 U I H U A N i A . vac iove i^ .r G ka 
setės mokytis lietuviu kalu^ . $50.00 

VVOODEN MIRACLES, romanas Kazys Boruta 
233 psl $25.00 

SERVING I M H l l A N l A J K Valiūnas. 288 psl $18.00 
PHYSICIAN A l UiEf CHOi>SROAUS, ats imi 

nimai. J Mikelionis. M O 'Ai/ ps l $11.00 
MIS I ORY AND COMM: M O H A I I O N IN T H t : 

BAL UC $3uiius :, uz-ietielis 128 psl . . . . $5.00 
MĖLYNO K A R v E L Ū l O ^v i t SA romanas Alė 

Rūta 28f psl $12 00 
SAUI.ĖLF IDŽIO S U N E I Al Stasy., san tvaras 9C 

psl $10.00 
DOKUMENfAI Lietuvos Viet ine* Rinkt ines Is

torijai. Z RauLr utie-, 40t> psl $12.00 
TAUIOS AIMINI IE . ' ! HM- S K A N I rtpi« utevus 

ir žmones Mq J G'eimas 525 psl . . . $12.00 
NAUJIEJI VĖJAI. Šiuolaikinas p i a n t u / ų poezi jos 

antologija V' j- te f 'uv Gaucys VA7 ps l . . $8.00 

Pastaba U • u it knyoab per paštą, pmiqų nesiųst i , 
užsimokėsite GO^.. . , : l t Runoje Pus pr idėta ir per-
siuntm i '•'••• IKJOS 

— . 



Adv K. Savickus, Lietuvos krepšinio tėvas, pristatomas sporto žaidynėse Lietuvoje 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Ma. 

D Ė K O J A M E DIEVUI 
UŽ N E P R I K L A U S O M Y B E 

„ N e r i n g o s " ir „Nevėžio" 
tuntų skautės, ai rugsėjo 7 d. 
Maironio Parko patalpose su
ruošė puikų renginį „Svajonių 
naktis" j kurį prisirinko svečiai, 
pripildė pi lną salę. 

Prieš vakaro programą buvo 
paminėtas Lietuvos Nepriklau
somybės pripažinimas, kurio 
kasdien įtemptai laukėme ypač 
iš mūsų krašto prezidento, kuris 
vis delsė ir delsė, kasdien vis 
daugiau kaitindamas mūsų ner 
vus. Pagaliau, kada jau dau
giau, kaip trisdešimt valstybių 
Lietuvą pripažino, pripažinimo 
žodį tarė ir prezidentas G. Bush, 
ir šis vakaras tapo džiaugsmu, 
kuris pripildė visų susirinkusių 
širdis . Kalbėjo Worcesterio 
lietuvių organizacijų tarybos 
pirm. P. Molis. Lietuvių Lab
daros draugijos pirm. K. Ado 
mavičius; abu išreiškė džiaugs
mą, kad Lietuva tikrai išsi
laisvino ir tapo Nepriklausoma 
valstybe. Giedojome „Lietuva 
brangi...", o ji tikrai mums 
brangi, ne s tai mūsų tėvynė. 
Skambėjo keliamos putojančio 
šampano taurės už Lietuva 
Sugiedotas Lietuvos himnas. 

Po šio minėjimo prasidėjo pro 
gramą, kurią at l iko dainos 
vienetas „Sutartinė" i? Toronto 
Programai vadovavo E. Nali-
vaikaitė. Skautų,-čių vadovė 
yra I. Markevičienė. Buvo tikrai 
gražus ir l inksmas „Svajonių 
naktis" vakaras, nes mūsų 
svajonė t ikrai išs ipi ldė 
Lietuva laisva. 

Rugsėjo 8 d. VVorcesterio 
lietuvių organizacijų taryba, 
kuriai vadovauja P. Molis, 
suorganizavo Dievui Padėkos 
šv. Mišias į kurias susirinko ne 
tik mūsų telkinio abiejų para 
pijų tikintieji, bet nemažai jų at 
v y k o ir i š k i tų v ie tovių . 
Bažnyčia buvo pilna tikinčiųjų. 
Džiaugiamės matydami tiek 
žmonių. Šv. Mišias koncelebra-
vo trys kunigai: kleb. kun. V. 
Parulis, MIC, asistentas kun. J. 
Petrauskas, MIC, ir kun. A. 
Yankauskas. Įspūdingai giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
vargonininkės O. Valinskienės. 
Solo giedojo V. Roževičius — 
choro narys. Choras pradėjo 
g iesme . .Lietuva brangi.. ." 
D a u g e l i o v e i d a i s riedėjo 
džiaugsmo ašaros Po Mišių 
sugiedota ..Marija. Marija" ir 
Lietuvos himnas. Diena buvo 
ypatingai graži. Atrodė, kad 
visa gamta džiaugiasi ir Dievui 
dėkoja kartu su mumis. Junge 
mės bendroje padėkos maldoje 
su tūkstančiais mūsų brolių ir 
sesių, besimeldžiančių tą pačią 
dieną Šiluvoje 

Rugsėjo 15 d. Marijos Nekalto 
P r a s i d ė j i m o s e s e l i ų darbu 
rėmėjai, kartu su seselėmis. 
Maironio Parko didžiojoje salėje 
suruošė koncertą ir pietus 
Koncertą atliko mūsų iškilioji 
solistė G. Čapkauskiem> iš Mon 

trealio. Programos vedėja B. 
Miliauskaitė-Harris pranešė, 
kad laisvė Lietuvai atėjo su 
Dievo ir Marijos pagalba, todėl 
ir šį koncertą pradėsime pa
dėkos Marijai giesme ,.Ave 
Maria". Solistė tai atliko pasi
gėrėtinai gražiai ir ne vienam 
nuriedėjo ašaros. 

Esu tikra, kad ir toliau 
padėką Dievui ir Marijai savo 
širdyse kiekvienas reikšime 
mums atitinkamu būdu. 

J. M. 

New Jersey 
PABALT1EČIAI P A S 

G U B E R N A T O R I Ų 

Gyvename tokį laikotarpį, 
kad dėmesys Pabaltijo tautoms 
tiesiog pasipylė kaip iš gausybės 
rago. Tai vis ryšium su komu
nistinės sistemos žlugimu Sovie
t ų Sąjungoje. Visa tai įgalino 
ir vedė į Pabaltijo kraštų nepri
klausomybės atstatymą. Didžio
ji Amerikos media — spauda, 
radijo ir TV — šią vasarą tiesiog 
be perstojimo teikė žinias apie 
Pabaltijo kraštų padėtį. 

New Jersey gubernatorius 
J im Florio bus bene pirmasis 
susidomėjęs biznio galimybėmis 
nepriklausomybę atgavusiose 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
respublikose. Tuo reikalu jis 
rugsėjo 6 d. sušaukė spaudos 
konferenciją savo guberna-
tūroje, Trentone. 

„Su laisve vis atsiranda nau
jos galimybės. Stipri ekonomika 
yra geriausias laisvės pagrin
das. Mes norime padaryti viską, 
kas įmmoma, kad ryšiai su Pa
baltijo šalim sustiprėtų. Aš jau 
dabar įsivaizduoju abipuses 
galimybes, kur New Jersey 
galės pradėti eksporto-importo 
prekybą su Pabaltijo kraštais", 
kalbėjo gubernatorius Jim Flo 
rio. 

New Jersey yra geroj geo
grafinėj padėty su patogiom oro 
ir jūros transporto galimybėm 
Čia yra gausi vaistų pramonė, 
technologijos gaminiai ir t.t. 
Veikia stiprūs prekybos ryšiai 
su Vakarų Europa. Kaip tik Pa
baltijo kraštams stinga gerų 
vaistų, medicininių įrengimų, 
cheminių gaminių ir kita. Yra 
būtinas reikalas sumoderninti 
telefono ryšius tarp Amerikos, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos. 
Sakoma, kad sovietai turėjo la
bai atsilikusią telefono sistemą, 
kur tik 16 pasikalbėjimų galėjo 
vykti vienu metu. Tai buvo 
daroma tyčia dėl politinės kont
rolės. Didžioji AT & T bendro

vė jau yra susitarusi su Armė
nija ir nuo spalio vidurio į 
Armėniją į v e s 2 0 0 pas i 
kalbėjimų tuo pačiu metu gran
dinę. Tai kodėl to nepadaryti su 
nepriklausomais Pabaltijo kraš
tais? 

Taigi tarptautinė prekyba yra 
vienas iš svarbiausių būdų Pa
baltijo kraštų ekonominiam 
vystymuisi. „New Jersey yra 
pasiruošusi pradėti bizniauti su 
Pabaltijo kraštais", pareiškė ir 
New Jersey komercijos komi-
sionierius George Zoffinger. Po 
savo pastabų gub. Florio pakvie
tė pabaltiečių atstovus pareikšti 
savo pageidavimus. Po esto ir 
latvio kalbos lietuvių vardu 
prabilo prof. Jokūbas Stukas. 
Jis skatino New Jersey preky
bininkus nedelsiant užmegzti 
ryšius su Pabaltijo šalimis, nes 
tai bus abipusė nauda. Pasak jo, 
reikia nieko nelaukti , ne s 
japonų atstovai j au dabar 
važinėja į Taliną, Rygą ir Vilnių 
savo bendrovių biznio tikslais. 

Lietuvių grupę sudaro Kear-
ny lietuvių banko prezidentė 
Eleonora Gelenaitienė, advoka
tas Paul Gelenaitis, Loreta ir dr. 
Jokūbas S t u k a i , R o l a n d a s 
Buchholz, Debbie Pileikienė, 
Julius ir Irena Veblaičiai. Be to, 
dar su lietuviais dalyvavo ir 
prof. dr. Vytautas Sirvydis, 
Vilniaus universiteto klinikų 
širdies ligų chirurginio skyriaus 
viršininkas. Po š ių įdomių 
pokalbių lietuviai papietavo ir 
pakėlė šampano taures Trento-
no re s torane už g e r e s n ę 
Lietuvos ateitį. 

J u l i u s Veb la i t i s 

Ž U R N A L I S T U S Ą J U N G O S 
N A R I Ų ŽINIAI 

Laikas bėga, ir tenka apsi
spręsti, ar leisime dar vieną 
„Lietuvio Žurnalisto" numerį. 
Taip s t a i g i a i p a s i k e i t u s i 
politinė padėtis turėtų būti ap
tarta ir mūsų žurnale, bet iki 
šiol teturiu penkis straipsnius ir 
du eilėraščius. Naujų temų ir 
vizijų laukai platūs. Lauksiu 
j ū sų t a l k o s ir l a i š k ų su 
pasiūlymais. 

R. K. V i d ž i ū n i e n ė 

P A U K Š Č I Ų A N T P L Ū D Ž I A I 

Oak Park yra viena iš labiau
siai mėgiamų vietovių varnė
nams, kurių čia priskaitoma 
nuo 5,000 iki 10,000. Paukščiai 
buvo bandomi išsklaidyti įvai
riomis priemonėmis, tačiau nu-
skridę šalin kelis blokus, po 
kiek laiko vėl sugrįždavo. Gy
ventojai kenčia nuo triukšmo ir 
taršos. 

A.tA. 
BRONIUI BLINSTRUBUI 

mirus, žmoną EUGENIJĄ, sūnus ir brolį TEODORĄ 
su šeimomis užjaučiu ir kartu liūdžiu. 

Vvtautas Janulaitis 

A.tA. 
BRONIUI BLINSTRUBUI 

mirus, skausmo prislėgtiems, žmonai EUGENIJAI , 
sūnums RIMANTUI ir A R Ū N U I bei jų še imoms, 
broliui TEODORUI su še ima ir k i t i ems g i m i n ė m s 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Stasė ir Jonas Šiaučiūnai 
Rūta ir Šarūnas Šiaučiūnai su šeima 
Mary ir Algis Rimbergai su šeima 
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A.tA. 
MARIA ŽILINSKAS 

Gyveno Palos Heights, IL, anksčiau Chicagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1991 m. rugsėjo 20 d., sulaukusi 92 m. amžiaus. 
Gimė Latvijoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Irene Sullivan, žentas 

Kevin, sūnus Valentine, marti Dalia Žilinskai; brolis Kazys 
Aižinaa Vokietijoje, sesuo Malvina Juras Kalifornijoje; 
anūkai: Emily Sullivan, Paul, Mark ir Karina Žilinskai. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, rugsėjo 23 d. nuo 4 iki 9 
v.v. Lack & Sons Palos Funeral Home koplyčioje, 11028 S. 
W. Highway '7600 W.), Palos Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 24 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Lietuvių Tautines 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, sūnus, brolis, sesuo, anūkai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack & Sons. Tel. 708-9744410. 

A.tA. 
JADVYGA TAMSEVIČIENĖ 

Gyveno Locust Valley, New York, anksčiau Chicagoje. 
Mirė 1991 m. rugsėjo 21 d., 8 vai. vakaro, sulaukusi 87 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Vanda Vebeliūnienė, 

žentas Vytautas, marti Dalia Tamsevičienė; devyni anūkai 
ir trys proanūkai. 

Velionė buvo žmona a.a. Felikso ir motina a.a Juozo. 
Kūnas pašarvotas antradienį, rugsėjo 24 d. nuo 4 iki 9 v.v. 

Petkus Butkus koplyčioje, 1446 S. 50 Ave., Cicero, IL 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 25 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurio
je 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę duktė, žentas, marti, anūkai ir proanūkai. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus ir Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 708-652-1003. 

A.tA. 
REGINA SIMOKAITIENĖ 

BRIEDYTĖ 
Gyveno Blue Island. IL. anksčiau Chicagoje, Marquette 

Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. rugsėjo 20 d.. 2:11 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime seserys: Milda Rukuižienė 

su vyru Vytautu ir'šeima, Dovilė Kalpokienė su vyru Jonu 
ir šeima. Marytė Briedytė Lietuvoje ir artimas brangus 
draugas Mr. Robert C. Cross. 

Velione buvo našlė a.a. Mykolo. 
Kūnas sudegintas šeštadienį, rugsėjo 21 d. Gedulingos šv. 

Mišios bus atnašaujamos trečiadienį, 10 vai. ryto, rugsėjo 25 
d. Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 5620 S. Claremont Ave. Giminės 
ir draugai kviečiami atvykti į Lietuvių Tautines kapines, kur 
bus palaidoti velionės palaikai 11:30 vai. ryto. 

Nuliūdę seserys su šeimomis ir draugas. 

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

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
DAIL. ALGIRDAS KURAUSKAS 

§ m rugsėjo 30 d. sukanka penkeri metai, kai mirė mūsų 
mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis. Nors laikas bėga. bet pra
radimo -ousmas nemažėja. 

Už jo sielą šv. Mišios bus aukojamos Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje šį šeštadienį, rugsėjo 28 d.. 8:30 vai. ryto. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamas prisiminti velionį 
mintyse ir maldose. 

Žmona, duktė, sūnus ir podukra su šeimomis. 

A.tA. 
BRONIUS BLINSTRUBAS 

Gyveno Oak Lawn, LL. anksčiau Chicagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1991 m. rugsėjo 20 d., 8:05 vai. vakaro, sulaukęs 80 
m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Eugenija, duktė 

sesuo Milda Blinstrubas, S.S.C.; sūnūs: Rimantas, marti 
Irena, Arūnas, marti Birutė; anūkai: Ričardas, Robertas su 
žmona Gina ir Petriukas Blinstrubai; brolis Teodoras su 
žmona Barbara; Lietuvoje broliai Valys ir Boleslovas Blinstru
bai ir sesuo Bronė Rimkevičienė su šeima; dukterėčios ir sūnė
nai Amerikoje: Severiną ir Nardis Juškai su šeima ir Daiva 
Panarienė su vyru Raimundu; teta Bronė Pocienė; pusbrolis 
Leonardas Pocius, pusseserės Bronė Barakauskienė ir Gema 
Juškienė su šeimomis. 

Velionis buvo senelis a.a. Lisutės Blinstrubaitės ir brolis 
a.a. Stasio Blinstrubo. 

Kūnas pašarvotas rugsėjo 23 d., pirmadienį ir rugsėjo 24 
d., antradieni nuo 4 iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 
2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks trečiadieni, rugsėjo 25 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks 9:30 vai. ryto gedulingos pamaldos už 
velionio siela. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos našlaičiams. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duktė, sūnūs, anūkai, broliai seserys 
ir kiti giminės. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4605-07 South Hermitage A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California A v e n u e 
Tele fonas - (1-312) 5230440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\larquette Funeral Home 
2539 VVest 71 st Street 
C hicago. Illinois t4)b2V 

M312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberte Ro.id 
|\\los Hills. Illinois W)46? 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 $<>uth 50th \ \ e n u e 

Cicero. Illinois M^O 
708-86.V2108 

Petkus-B 
144h S 
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outh 50tn Avenue 

C k e r o . I l l inois Nt*5<) 
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x R o m u a l d a s O z o l a s ir 
J u o z a s T u m e l i s , Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos depu
tatas ir Sąjūdžio pirmininkas, 
rugsėjo 24 d., antradienį, kalbės 
tema „Lietuva, jos ateities vizija 
ir problemos". Kadangi tiki
masi daug klausytojų, tai iš 
Seklyčios vakaronė perkeliama 
į Jaunimo centro kavinę. Pra
nešimą rengia JAV LB krašto 
valdyba. 

x Prof. V i n c a s Čepinskis , 
buvęs V y t a u t o Didžiojo 
universiteto rektorius, grojo 
įvairiais muzikos instrumen
tais. Jo atžala keturiolikametis 
smuikininkas Vilhelmas Če
pinskis garsėja pasaulyje savo 
virtuoziškumu. V. Čepinskis, 
akompanuojant Alvydui Va-
saičiui, rugsėjo 29 koncertuos 
Jaunimo centre Chicagoje. 

x Dipl. inž. N a r u t i s , buvęs 
Hels inkio konferencijoje 
Maskvoje ir vyriausybės pasi
tarimuose Lietuvoje, informuos 
v i suomenę k e t v i r t a d i e n į , 
rugsėjo 26 d., 7 vai. vakaro 
Tautiniuose namuose. 

x J a u n i m o c e n t r a s r eng ia 
Bostono Vyrų seksteto kon 
certą, kuris įvyks spalio 6 d., 
sekmadienį, Jaunimo centre. 
Jaunimo centro draugai ir rė
mėjai kviečiami šiame renginy
je dalyvauti. Bilietai gaunami 
Gifts International — Vaznelių 
prekyboje ir prie įėjimo. 

x Tau tos F o n d o t radic in ia i 
p ie tūs ruošiami spalio 6 d., 
sekmadienį. 2:30 vai. po pietų 
Lietuvių Tautiniuose namuose, 
pietų metu bus t rumpa meninė 
programa, aukotojų pagerbi
mas, tur t ingas dovanų paskirs
t y m a s ir k i t i į v a i r u m a i . 
Chicagos Tautos Fondo komi
t e t a s kv ieč ia l ie tuviškąją 
visuomenę gausiai atsi lankyti 
ir tuo sutelkti daugiau lėšų 
nepriklausomai Lietuvai. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą , o 
už kalėdines korteles, kalendo
rių paaukojo po 10 dol.: Joseph 
Andru l i s , Mary P r a t k e l i s . 
Anthony Folius, A. Dargužis, 
Jania Beržinis. Ačiū. 

x A L I A S C h i c a g o s s k y 
r i aus golfo t u r n y r a s įvyks 
s.m. rugsėjo 29 d , sekmadienį, 
Old Oak golfo lauke, 143 St. ir 
Parker Rd., Orland Park, EL. 
Pradžia 11:30 v. ryto. Registruo
t is pas inž . J . Ba r į , t ^ L 
708-790-1399. 

(ak) 

x Emunuelis Zingeris, Lie 
tuvos Aukščiausiosios tarybos 
deputatas ir politinio skyriaus 
pirmininkas, dalyvavęs su 
lietuvių delegacija Jungtinių 
Tautų asamblėjoje, buvo atvy
kęs į Chicagą. Jis apsilankė 
..Draugo" redakcijoje, pain
formavo apie veiklą, pareiškė 
savo pageidavimus lietuviškam 
dienraščiui ir norą jį gauti 
Lietuvoje. E. Zingeris šeštadienį 
lėktuvu jau išskrido į Lietuvą. 

x Blynų pusryčiai, paruošti 
specialaus moterų komiteto, bus 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
joje ateinantį sekmadienį, rug
sėjo 29 d., po 8,9:15 ir 10:30 vai. 
šv. Mišių. Kviečiami visi tuoj po 
Mišių pavalgyti pusryčius, nes 
visas pelnas skiriamas pa
rapijai 

x Audrey Sabas ir Wayne 
Zuschlag skelbiami prieš san
tuoką Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. 

x Prof. Mečys ir Faus t ina 
Mackevičiai paskyrė Lietuvos 
Carito federacijai 1.100 dol. 
Auka buvo įteikta Caritas cent
rui Kaune. Generalinė sekre
torė A. Pajarskaitė ją priėmė ir 
nuoširdžiai dėkoja už jų darbų 
prisiminimą. 

x Melrose Parko ir apylin
kės Lietuvių klubo ir Lietuvių 
Bendruomenės Melrose parko 
apylinkės valdyba šauk ia 
bendrą susirinkimą rugsėjo 28 
d,, šeštadieni, 2 vai. p.p. pas Algį 
ir Ziną Sinkevičius 1003 N. 
14th Ave. Melrose Park. Malo
niai kviečiame visus apylinkės 
narius dalyvauti. 

x Pratęsė prenumeratą su 
10 dol. auka: A. Yankus, Sophie 

"Gliozeris, S. Augonis, R. Mal-
čiauskas, V. Skrupskelis, A. 
Putrius, M. Bytautas. Ačiū. 

Pasaulio Lietuvių gydytojų sąjungos valdyba. Iš ka 
Variakojytė — ryšių su Lietuva, dr. A. Vaaagūnas -
• nėra dr. A. Pakalniškio ir dr. K. Jablonskio) 

ės: dr. G. Balukas — vicepirm., dr. Daina 
:rm., dr. Vacys Šaulys — „Medicinos" red. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Padėkime išlaikyti lietu
vybę išeivijoje! Aukokime L. 
Fondui, nes L. Fondas remia 
lituanistinį švietimą, kultūrą ir 
jaunimą. Rudens vajaus proga, 
paaukoję $100, gauna vieną sve
čio bilietą į užbaigtuvių 
banketą, kuris bus lapkr. 16 d. 
Aukas siųsti ir bilietus įsigyti 
adresu: L.F. 3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 
x Tik $1.75 už svarą iki 100 

svarų ir $1.50 virš 100 svarų 
ir jūsų siųstas kalėdinis siun-
tnys bus pristatytas b e mui to 
į bet kurį Lietuvos kampelį. 
Nuolaida galioja iki lapkričio 10 
d. Atlanta Impor t -Expor t , 
2719 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-434-2121. 

(sk) 
x Romualdas Ozolas, Lie

tuvos Respublikos AT depu
ta tas , ir Juozas Tumelis, Lietu
vos Sąjūdžio p i rmin inkas , 
kalbės tema „Nepriklausoma 
Lietuva — jos š iandieninė 
politine padėtis ir ateities prob
lemos". Lietuvių visuomenė 
kviečiama išgirsti svečius vaka
ronėje, kuri įvyks „Seklyčioje", 
2715 West 71st St., antradienį, 
rugsėjo 24 d., 7 vai. vakaro. 
Kviečia: J A V LB K r a š t o 
valdyba 

(sk) 

x Rožinis ir šv. Mišios rug
sėjo 27 d., penktadieni, 6:30 
v.v. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Židinys maloniai kviečia. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
A r v y d M K M a 

T* . 312-434-MM arba 
312-737-1717 

x R e i k a l i n g a s p i a n i s t a s 
sekmadienio rytais ir vakarais. 
Skambinti: 1-70&596-0071 arba 
1-708-599-0609. 

(sk) 

x D Ė M E S I O v y k s t a n t y s į 
N e p r i k l a u s o m ą Lietuvą! Pi
giai parūpinau liuksusinius kam 
barius privačiuose bei valdiš
kuose viešbučiuose Vilniuje. 
Kreipt is : 708-349-0348. 

(sk) 

x K A L Ė D I N I A I S IUNTI
NIAI I L IETUVĄ pristatomi į 
namus s u n u o l a i d a . Specia
lus susitarimas. Rūbai, mais
tas, vaistai BE MUITO. Ši nuo
laida galioja rugsėjo ir spalio 

men. P a s k u b ė k i t . Iš k i t u r 
siųskite mums paštu arba UPS. 
T R A N S P A K 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , I L 60629 , t e l . 
312-436-7772. 

(ski 

x P a r d u o d a m i AUTOMO
BILIAI Lie tuvoje papiginto
mis kainomis su garanti ja. 
T r a n s p a k , 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629 . t e l . 
312^136-7772. 

'sk) 
x N o r ė d a m i a t švęs t i įvai

rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašom kreiptis į Balti jos res
to raną , 8100 R o b e r t s Rd. . 
Jus t i ce , D. tel. 1-708-458-1400. 

(sk) 

DIENRAŠČIO „DRAUGO" 
METINIS BANKETAS 

Metinis „Draugo" dienraščio 
banketas buvo rugsėjo 22 d. 
Martiniąue pokylių salėje Ever-
green. Rėmėjai iš visų pusių 
pradėjo rinktis prieš 4 valandą 
ir daugelis ieškojo savo pažįs-

x Stas iui Ba lzeku i DePaul 
universi tetas rugsėjo 22 d. 
įteikė specialų pažymėjimą, 
kaip labai pasižymėjusiam šio 
un ivers i t e to a l u m n u i . St. 
Balzekas 1950 m. įsigijo ma
gistro laipsnį ir jam vienam iš 
šešių buvo šis žymuo įteiktas. 
Jis įsteigė Lietuvių kultūros 
muziejų, priklauso Chicagos is
torijos d raug i ja i , Lietuvių 
Prekybos rūmams ir daugeliui 
kitų organizacijų, kurių jis buvo 
globėjas ar direktorius. 

x Lie tuvos Duk te rys , kaip 
ir kiekvienais metais, ruošia 
tradicinį rudens pokylį, š.m. 
spalio 7 v.v. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Bus įdomi pro
grama, vakarienę ruoš O. Nor
vilienė, o šokiams gros Ą. Stel
moko orkestras. Visi nuoširdžiai 
kviečiami. Bilietai jau dabar 
gaunami draugijos raštinėje, 
2735 W. 71 St . , t e l . 
312-925-3211. 

(sk) 

x VLIKo s p a u d o s konfe
r e n c i j a ir informacija vi
suomenei apie Helsinkio konfe
renciją Maskvoje ir apie VLTKo 
pasitarimus Lietuvoje bus ket
virtadienį, rugsėjo 26 d. 7 vai. 
vakaro, Tautiniuose namuose, 
6422 So. Kedzie. Chicago. Pra
nešimus padarys dipl. inž. Pily
pas Narutis. Radijo ir laikraščių 
atstovai ir visuomenė maloniai 
kviečiami. ELTA 

(sk) 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 10! 
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 dėž.), 2 
kg. file natūralioje plėvėje. 1 kg. 
l ietuviškas skilandis, 1 kg. 
kiaulienos šoninė šalto rūkymo, 
1 kg. „Lietuviška" dešra. Kreip 
tis: „ Ž A I P A S " 9525 So. 79th 
Ave., H ickory Hills, IL 60457. 
Tel . 708-430-8090. 

(sk) 

tarnų, savo stalo ir savo vietų. 
„Draugo" renginiu komiteto 
narės pamažu vedžiojo prie 
stalų, svečiai pamažu sveikinosi 
sų savo pažįstamais ir draugais, 
nes tokia proga būna retai. Prie 
bilietų ir nurodymu sėdėjo E. 
Lapas ir S. Džiugas, kurie 
daugelį pažino, o daugeliui t ik 
nurodė komiteto nares. 

Banketą trumpu lietuvišku ir 
ang l i šku žodžiu at idarė 
renginių komiteto -ardu Stasė 
Semėnienė, primindama laisvą 
Lietuvą, laisvą lietuvišką 
spaudą ir „Draugo" dienraštį, 
lankantį visus. Vakarui vado
vauti ji pakvietė Balto centro 
valdybos ilgametę pirmininkę 
Mariją Rudienę. Po trumpo ve
dėjos M. Rudienės žodžio buvo 
pakviesti solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai sugiedoti, 
ge r iau sakant , vadovauti 
Amerikos ir Lietuvos himnų 
giedojimui. 

Buvo pakviestas Lietuvos 
generalinis kons^as Vaclovas 
Kleiza, kuris pasveikino susi
rinkusius, primir- laisvą Lietu
vą ir ,,Draugo leidėjus bei 
rėmėjus. Taip pat angliškai ir 
lietuviškai kalbėjo buvęs Mari
jonų namo ir .,Draugo" statybos 
p i rmin inkas inž. Antanas 
Rudis, kuris pabaigoje paprašė 
susirinkusius sušukti nepri
klausomai Lietuvai tris kartus 
valio. Invokacijai buvo pakvies
tas redaktorius kun. P. Garšva, 
o po to prasidėjo sklandžiai ir 
greitai paduota? vakarienės 
maistas, kuriuo visi galėjo pasi
gėrėti ir pasigardžiuoti, nes 
vakarienė tikrai buvo gera ir 
skani. 

Meninei daliai atlikti buvo pa
kviesta daugeliui pažįstama 
gera soliste Jina Varytė, jai 
akompanuoti - muz. Manigir-
das Motekaitis. Sol. J. Varytė 
pada inavo Voverėlę, — 
Gruodžio, Rudenį, Rūtą — Gruo
džio, Domani itališkai) ir Tų 
mergelių dainavimas. Viskas 
buvo atlikta taip gerai ir sklan
džiai, kad publika ilgais plo

jimais dar išreikalavo bisui 
itališką O mio bambino caro. 

Vakaro vadovė Marija Rudie
nė nuoširdžiai visų vardu padė
kojo solistei ir akompaniato-
riui. Priminė, kad su 250 dol. 
sveikina Ramiojo vandenyno ra
jono skautai. Pakvietė Lietu
vių Fondo valdybos pirmininką 
adv. Algirdą Ostį įteikti „Drau
gui" dovaną. A. Ostis iškvietė 
kun. Viktorą Rimšelį. jam įteikė 
5000 dol. auką, už kurią leidėjų 
ir rengėjų vardu padėkojo. Jis 
pasakė ilgesnę kalbą apie Lietu
vos nepriklausomybės atgavimą 
ir du didžiuosius „Draugo" 
priešus — mirtį ir paštą. Mirtis 
skina skaitytojus, o paštas blo
gai patarnauja tolimesniems 
skaitytojams, nors jam reikia 
brangiai mokėti. Bet jis išreiškė 
viltį, kad „Draugas" ir toliau 
tarnaus išeivijai, kol jis bus išei
vijai ir Lietuvai reikalingas. 
Taip pat priminė, kad „Drau
gas" kaip dienraštis, šiemet 
švenčia 75-rių metų sukaktį. 
Padėkojo ypač rengėjų pirmi
ninkei Marijai Remienei, šio 
banketo rengėjai Stasei Semė
nienei, daugiausiai bilietų išpla
tinusiai S. Plenienei ir kt. 

Pabaigoje buvo laimėjimų 
traukimas, kuriam vadovavo 
Marija Remienė ir Stase Semė
nienė. „Draugo" administra
toriui kun. Petrui Cibulskiui 
atnešus dėžę ir bilietus, pirma 
buvo pakviesta bilietą ištraukti 
Marija Rudienė. Laimėjo 100 
dol. J. Savičius. Antrą bilietą 
traukė S. Plenienė. Laimėjo 150 
dol. V. Aušra. Trečią bilietą 
traukė S. Semėnienė. Laimėjo 
200 dol. V. Juza. Ketvirta 
bilietą traukė I. Kerelienė. Lai
mėjo 250 dol. V. Jurcys. Penktą 
bilietą traukė „Draugo" leidėjų 
pirmininkas dr. P. Kisielius. 
Laimėjo 300 dol. S. Damijonai-
tienė. Šeštą bilietą traukė S. 
Džiugienė. Laimėjo 500 dol. T. 
Ūsas. Visiems traukėjams ir 
laimėtojams padėkos žodį tarė 
renginiu komisijos pirmininkė 
M Remienė. 

Tuo ir baigėsi oficialioji 
„Draugo" banketo dalis. Prasi
dėjo šokiai, grojant Ą. Stelmo
ko orkestrui. Visi buvo pa
tenkinti pačiu banketu, trumpo
mis kalbomis ir gražia menine 
dalimi. Tai lyg atsisveikinimas 
iki „Draugo" rengiamo kon
certo, kuris bus ateinančių metų 
pavasarį. 

P n . 

RŪTOS RATELIS M A R I J O S 
G I M N A Z I J O J E 

Maria aukšt. mokykla yra se
se l ių kaz imie r i eč ių vado
vaujama mergaičių mokykla. 
Lietuvaitės Marijos mokykloje 
j au labai seniai susibūrė į Rūtos 
ratelį. 

1990-1991 metais j a m vado
vavo išrinkta valdyba. Ratelio 
pirmininkė buvo Vilija Meilytė, 
vicepirmininkė Krista Silimai-
tytė , sekretorė Julija Pulikaitė 
ir iždininkė Matilda Szydagis. 
Mokslo metų veiklą pradėjome 
susirinkimu, kuriame Danutė 
Bindokienė mums paaiškino 
„Rūtos" reikšmę. 

Antrame susirinkime kun. A. 
Saulaitis buvo pakviestas pra
vesti Kūčių apeigų papročius. 

Trečias mūsų susirinkimas 
buvo skirtas prisiminti garbin
gą Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimą 1918 m. vasario 16 
d. Vasario 16 proga surengėme 
prie bibliotekos parodėlę, kur 
buvo išdėstyt i į va i rū s pa
v e i k s l a i , meno d i r b i n i a i , 
audiniai, juostos. Tą rytą mūsų 
p i r m i n i n k e Vili ja Mei ly tė 
p a a i š k i n o visom Marijos 
moksleivėms ką reiškia Vasario 
16 diena lietuviams, kad tai yra 
mūsų v a r g s t a n č i o s t a u t o s 
šauksmas Dievo malonės į 
laisvę. 

Rūtos ratelio narės per vyks
tančius mokykloje renginius 
dirba rūbinėje. Už sudarytą 
pelną nupirkom ir išsiuntėm 
mokyklinių reikmenų Lietuvos 
jaunimui. 

Mokslo metų pabaigoje visos 
rūtelės susirinko Seklyčios res
t o r a n e ko ldūnų p ie tums . 
Susipažinom su nauja valdyba: 
pirmininke Dana Butts, vice
pirmininke Vida Gaižutyte, 
sekretore Simona Pulikaitė, ir 
iždininke Larana Von Braun. 
Visos atsisveikino ir linkėjo ki
tom gerų atostogų. 

Esame labai dėkingos mokyk
los buvusiai direktorei seselei 
Grace Ann, nes ji mums sudarė 
sąlygas lietuviškam ratelyje 
veikti, bendrauti, susipažinti ir 
kitus supažindinti su lietuviš
komis tradicijomis ir papročiais. 

50 metų Lietuva buvo nukry
žiuota, palaidota ir užritinta 
akmeniu. Bet ji prisikėlė ir savo 
istorinį te is ingumą pasiekė 
meile, tiesa ir didžiausia viltimi. 

Praeities dvasia ir tautos 
aukos skiepija mūsų ratelyje 
meilę L ie tuva i i r ska t ina 
dideliems darbams, kuriuos nu
veiksime žinodami kalbą, is
toriją, papročius ir tradicijas. 
Rūtos ratelis tą ir pasiryžęs 
daryti. Linkime stiprybės mūsų 
tautai ėjime į jai priklausančią 

x 55 S V A R U S MAISTO 
P R O D U K T U p r i s t a tome į 
n a m u s L I E T U V O J E : mėsa. 
olandiškas sūris, šprotai, alie
j u s , k o n d e n s u o t a s pienas , 
cukrus, miltai , ryžiai, kruopos, 
kava, arbata, prieskoniai — $95. 
MĖSOS GAMINIAI aukščiau 
šios kokybės: Panevėžio file. 
žemaičių dešra, sprandinė, me
džioklinės dešrelės, servilatas, 
22 sv. — $95. Mažesnis siun
t inys $65. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, te l . 312-436-7772. 
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IS ARTI IR TOLI 

KANADOJE 

— Hamil tone rugpjūčio 23 
d. buvo Juodojo kaspino diena, 
kurią demonstracijomis prave
dė pabaltiečiai. Kalbėjo Aida 
Grigaitienė, Hamiltono bur
mis t ras Bob Morrow ir 
federalinės bei Ontario valdžios 
atstovai. Pagrindinis kalbėtojas 
buvo John Thompson, Mac-
kenzie instituto direktorius To
ronte. J is anksčiau yra iškėlęs 
sovietų OMON terorizmą. 

— L o n d o n o L. E i m a n t o 
va rdo lituanistinė mokykla 
pradės mokslo metus rugsėjo 28 
d. Kviečiami visi va ika i . 
Mokykla rūpinasi Rasa Kurienė 
ir Kristina Jokūbaitienė. 

— Artėjant taut inių šokių 
šventei Londone susiorganiza
vo veteranų šokių ansamblis 
„Sugrįžki jaunyste" ir jaunųjų 
„Baltijos" ansamblis. Vyresnieji 
registruojasi pas Rasą Kurienę, 
jaunųjų ansamblis veiks prie 
mokyklos. 

ateitį. Dirbkime ir būkime ver
ti nepriklausomkybės. 

Beatr ičė Čepelienė 
Rūtos ratelio vadovė 

BOSTONO VYRŲ 
SEKSTETO KONCERTAS 

Jaunimo centre turėsime pro
gos išgirsti jų koncertą. Pasku
tiniaisiais metais atrodė, kad 
išeivija nebeturi meninių pajė
gų ir jos nebėra reikalingos. O 
vis tik išeivija išliks ir turi 
išlikti. Ne t ik kapinių pa
minkluose, bet likti kūrybingai 
gyva! Tad reikalingos meninės 
pajėgos ir joms t i nkamas 
dėmesys. Visi mes tikėjomės 
sugrįžti, bet praėjo per daug de
šimtmečių. Per daug mūsų 
artimųjų jau į anapilį išėjo, ar 
mes galime juos vienus čia 
palikti? 

Tad mūsų mintys nors ir yra 
atgimstančioje Tėvynėje, bet 
mūsų vieta yra jau čia. Tik žino
ma, mes norime, kad mūsų 
aplinka būtų galimai lietu
viškesnė. Mes vieni kitų pasi
ilgstame, tad bent savaitgaliais 
sueiname, susibėgame. Įvairūs 
renginiai, subuvimai ir kon
certai mus suburia į vieną krū
vą, kad mes nedigtumėme sve
timoje aplinkoje. Jaunimo cen
tras tai nujausdamas ir rengia 
šį koncertą, kuris įvyks spalio 
6 d., sekmadienį, Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. 

Bostono Vyrų sekstetas buvo 
įkurtas kompozitoriaus Juliaus 
Gaidelio prieš 30 metų. Komp. 
Gaidelis buvo išvystęs seksteto 
repertuarą, kaip lengvos pramo
ginės muzikos. Tam tikslui 
daug kur praturtindamas savo 
kūriniais. Paprastai kelių balsų 
vyrų grupės, susidaro iš keturių 
baisų. Tuo pačiu ir chorinė 
muzika yra sukurta keturiems 
balsams. Tad komp. J. Gaideliui 
teko pačiam sukomponuoti 
muzikos kūrinius, pritaikant 
juos esamam kolektyvui. 

Po komp. J. Gaidelio mirties, 
seks te tas kurį laiką buvo 
pasimetęs. Laimingu atveju, 
vienetui vadovauti apsiėmė 
Daiva Matulionytė. Yra įvesta 
daug naujų kūrinių. Programoje 
yra liaudies motyvo ir estra
dinių dainų. Sekstetas yra 
atlikęs sėkmingus koncertus 
daugelyje valstijų. Ypač plačiai 
yra apvažinėjęs At lanto 
pakrantes. Dabar laukiame jo 
Chicagoje. Bilietai gaunami 
Gifts International — Vaznelių 
prekyboje ir prieš koncertą prie 
įėjimo. 

(jž) 

Ričardas Lizdenis - baritonas. Daiva Matulionytė - vadove, Gintas Simonaitis - bosas, Helmutas 
Lin^ertaitis - tenoras. Bronius Banaitis — baritonas, Norbertas Lingertaitis — tenoras 

Advokatas Jonas Gibaitis 
624? S. Kedzie Avenue 

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

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




