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Vakarai dar labiau 
susirūpino Sovietų 

raketomis 
Kariuomenėje situacija labai 

pavojinga 

Maskva. Spalio 25 d. (UPI) -
Kai Sovietų Sąjungos situacija 
per paskutinius du mėnesius 
nepaprastai pasikeitė, Vakarų 
vadai susirūpino, kas bus su 
Sovietų branduoliniais ginklais, 
kad jie suirutės metu nepatektų 
į neatsakingas rankas ir even
tual iai galėtų būti iš keršto 
panaudoti prieš Vakarus. 

Taip pat tų respublikų vado
vybės, kurių teritorijose tie 
ginklai — branduolinės raketos 
yra išdėstytos, nesumanytų 
pasidaryti atominėmis galy-
bėmis/su kuriomis reikėtų at
skirai tartis. Ir kai Ukrainos 
Parlamentas pasiskelbė organi
zuojąs savo kariuomenę, ši min
tis dar labiau sustiprėjo. Iškilus 
ginčui, Ukraina gali sakyti, kad 
jos teritorijoje esą branduoliniai 
ginklai su visais įrengimais pri
klauso jai. Vakarų susirūpini
mas turįs realų pagrindą- Patar
t ina prisiminti, kad Maskvoje 
ne visos respublikos pasirašė 
ekonominio bendi adarbiavimo 
sutartį. 

Tarpusavio kova? 
Prancūzų žinių agentūra rašo . 

jog, kai Sovietų prezidentas M. 
Gorbačiovas šių savaitę viršū
nių pasitarime su prezidentu G. 
Bushu Madride susitiks, dar 
prieš pradedant Vidurio Rytų 
Taikos konferenciją, tai abu 
di.-kutuos šį reikalą. Tačiau 
keliamas klausimas, ar Gorba
čiovas begalės kalbėti Sovietų 
Sąjungos vardu Ispanijoje, kaip 
vyriausias vadas, esą labai abe
jotina. „Situacija labai neaiški 
ir labai pavojinga", pareiškė 
Andrei Kokošin, kuris yra ap
sigynimo reikalų ekspertas, 
dalyvavęs pasitarimuose, kad 
bū tų išlaikytos sąjunginės 
kariuomenes pajėgos. ..Kariuo
menė gali suskilti ir gali pradėti 
kariauti tarp savęs". 

Štai del ko generolas Vladimir 
Lobov, kuris vra šiuo metu So

vietų generalinio štabo virši
ninkas, ragino savo pasikalbė
jimo su spauda metu visas bran
duolines pajėgas su ginklais 
suvežti į Rusiją, kad išvengtų 
netikėto panaudojimo ir kad 
raketos nepasklistų į kitas 
respublikas, kurios jų neturėjo. 
Toks pasiūlymas nesusilaukė 
dėmesio iš didžiųjų respublikų. 
Ukrainos karinės jėgos būtų di
desnės, pavyzdžiui, už Vokieti
jos, bet Ukraina nėra tik vie
nintelė respublika, kuri nori 
turėti savo kariuomenę. Azer
baidžano musulmonų respubli
ka, jos krikščioniškoji kaimynė 
Armėnija, didžioji Centrinės 
Azijos Kazachstano Respublika, 
Gruzijos, Moldavijos ir Gudijos 
respublikos jau yra pradėjusios 
organizuot i savo įvair ius , 
dažnai savisaugos dalinius, 
sienų sargybinius ir ginkluotus 
policijos dalinius, neskaitant jau 
nepriklausomų Pabaltijo valsty
bių. 

Rusijai neduos raketų 
Tačiau didžiausias šiandien 

dėmesys kreipiamas į Ukrainą, 
antrąją didžiausią respubliką po 
Rusijos, su maždaug 52 mili
jonais gyventojų, kurioje yra 
2,000 branduolinių raketų. 
Rusija, didžiausioji respublika, 
tur i maždaug 150 milijonu 
gyventojų. Ji yra svarbi kiek
vienai sąjungai, kokia ji bebūtų, 
su savo žemės tu r t a i s i r 
industrija, kaip kad ji buvo visą 
laiką. Bet Ukraina aiškiai suka 
savo ekonominio susitarimo 
keliu su kitomis respublikomis 
atskirai be Kremliaus. Ukraina 
paskutiniu metu savo vadu žo
džiais pareiškė galinti atsisa
kyti branduolinių raketų, ta
čiau jas atiduoti Rusijai nenori. 
Raketas galinti sunaikinti po 
pasitarimų, kuriuose ji turėtu 
būtinai dalyvauti jau kaip 
nepriklausoma valstybė, kurioje 
yra branduolinės pajėgos. 

Persitvarkymai Lietuvoje 
Vilnius. 1991 spalio ll.(LIC) 

— Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos prezidiumas 
spalio 2 paskelbė šį įsaką dėl 
„Lietuvos Respublikos Diploma
tinių rangų suteikimo. Rem
damasis 1990 m. spalio 11 d. 
Lietuvos Respublikos įstatymo 
„Dėl Lietuvos Respublikos dip
lomatinių rangų" 2 straipsniu, 
Lietuvos Respublikos Aukščiau-
siausios Tarybos prezidiumas 
nutaria: 

Suteikti Lietuvos Respublikos 
nepaprastojo pasiuntinio ir 
įgaliotojo ministro diplomatinį 

Prez. Jelcinas daro 
kompromisus 

Kreipės i į J A V prezidentą 

Vaidotas Antanaitis paskirtas Lietuvos Respubhk' - ^basadoriumi Vokietijos Federacinėje 
Respublikoje. Čia jj matome stovint viduryje tarp ..Dra^c dienraščio moderatoriaus kun. Prano 
Garšvos, MIC, kairėje, ir administratoriaus kun. Petro Cibulskio, MIC, dešinėje, kai jis 
praėjusią vasarą vizitavo ..Draugą". 

Lietuvoje sudaromas specialus 
tyrimų skyrius 

KAI.KNDORIUS 

Spalio 29 d.: Maksimilijonas, 
Ramtis. Gelgaudas. Narcizas. 
Violeta. Tolvydė. 

Spa l io 30 d.: Alfonsas 
Rodriguez. Darata. Edmundas. 
Skirgaila. Skirvvdė 

OKAS ( HI( AGOJE 

Saulė teka 6:17, leidžiasi 4:51. 
Temperatūra diena 62 1., 

naktį 52 1 

rangą Algirdui Saudargui , 
Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministrui. Alfredui 
Grižui, Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministro pava 
duotojui, Valdemarui Katkui . 
Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministro pavaduotojui. 

Aukščiausioji Taryba patvir
tino šiuos naujus paskyrimus: 
Audrių Butkevičių Krašto Ap
saugos ministru, Vytenį Aleš-
kaitį Tarptautinių ekonominių 
santykių ministru. Dar nepat
virtintas, bet Ryšių ir infor
matikos ministru numatomas 
Aleksandras Abišala. 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba nutarė įsteigti 
Lietuvos Respublikos ryšių ir 
informatikos ministeriją ir Lie
tuvos Respublikos tarptautinių 
ekonominių santykių ministe
riją: 

Panaikinti Lietuvos Respub 
likos prekybos ministeriją 
ir Lietuvos Resbulikos ryšių 
ministeriją; 

Lietuvos Respublikos mate
rialinių išteklių ministeriją 

Vilnius. Spalio 25 d. (Elta) — 
Atsižvelgdamas į tai . kad Lie
tuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba ne kartą viešai yra 
pasmerkus i nus ika l t imus 
žmoniškumui , pr incipingai 
laikosi nuostatos, jog juos 
įvykdė asmenys būtų persekio
jami ir ne t r i išvengti 
atsakomybės, taip pat į kai 
kurių valstybių pageidavimą 

Pažadėjo netrukdyti 
Vilnius. Spalio 25 d. (Elta) -

Lietuvos Respublikos Vyriau
sybė gavo telegramą, kurioje 
pranešama, kad SSRS priešlėk
tuvinės gynybos vyriausiojo 
štabo viršininko nurodymu 
lėktuvų skrydžiai iš Baltijos 
valstybių į užsienį ir iš užsienio 
į Baltijos valstybes leidžiami šių 
valstybių susisiekimo tarnybų 
sprendimu, apie tai informavus 
SSRS priešlėktuvine gynybą. 

Ypatingų bylų įstaiga 
Vilnius. Spalio 25 d. (LIC> -

Jau buvo rašyta, jog Lietuvos 
vyriausybe įsteigė Specialių 
tyrimų įstaigą karo nusikal 
timams išaiškinti. Dabar dar 
gautomis žinimis papildome 
ankstyvesnį pranešimą. 

Sis biuras, tiesiogiai atsa
kingas Lietuvos Generaliniam 
prokurorui, užsiims karinių 
nus ika l t imų k laus imais ir 
bendradarbiavimu su atitin
kamomis kitų kraštų žinybo
mis, pasidalinant informacija ir 
talkinant jų atstovams Lietuvo
je. Tai valdžios atsakymas į 
neteisėtai primestus Lietuvai 
kal t inimus, kad respublika 
reabilituoja karo nusikaltėlius. 

Nepatvirtintomis žiniomis, šis 
biuras gali neapsiriboti naciu 
okupacijos metu vykdytais nusi 
kaitimais, bet gali tirti i r 
sovietų o k u p a n t ų ir jų kola
borantų kriminalinius veiks
mus Lietuvoje. 

Praeitą penktadienį Lietuvos 
(Generalinis prokuroras Artūras 

bendradarbiauti tiriant tokius 
nusikaitimus, Lietuva- Respub
likos Aukščiausiose Tarybos 
prezidiumas nutari pavesti 
Lietuvos Respubliki - genera
linei prokuratūrai .-udaryti 
specialių tyrimų skyrių, kurio 
funkcija — nusikal' i tr. u žmoniš
kumui tyrimas ir bendradarbia
vimas su kitų valstybių analo
giškomis institucijomis. Sudary
tam specialių tyrimų skyriui 
rekomenduota koordinuoti dar
bą su Lietuvos Respublikos Vy
riausybe ir kitomis teisinėmis 
bei archyvais disponuojančiomis 
įstaigomis. Generalinė proku
ratūra įgaliota pa.aikyti ryšį 
su kitų šalių atitinkamomis 
valstybinėmis tarnybomis , 
keistis su jomis būtina infor
macija, teikti ju atstovams 
Lietuvoje praktine pagalbą. 

Paulauskas pasirašė su Austrą 
lijos Generalinio prokuroro duota 50 i 
departamento ypatingų tyrimu FM. maždaug 
skyriaus direktorium G. Blevvitt dolerių, ir tai bu-
..Sutartj dėl savitarpio teisinės e s t u prekvbos I-
pagalbos ir bendradarbiavimo prekiavimas -
persekiojant karinius nusikal o.IT viso-
lėlius užsienio kraštai? 

Pabaltijo valstybės 
priimtos i NATO 

Ryga. Spalio 24 d. (RFE RL> 
— Rygos radiją- pranešė, jog 
Estija. Latvija ir Lietuva priim
tos ..Associate' narėmis į 
NATO šiandien įvykusiame 
vadovvbės pasitarime Madride 
Tai reiškia, jog dahar Pabaltijo 
valstybės galės da lyvau t i 
NATO posėdžiu, se, nors be 
balsavimo teises. Madride 
NATO generalini- sekretorius 
gen. Manfred VVot/erner priėmė 
Pabaltijo delet,fa<: s ir diskutavo 
kaip pagerinti :i -igynimo bei 
saugumo klai - mus tuose 
kraštuose. Pabalt jo delegacijos 
pageidavimu. NATO priėmė 
rezoliucija, k d Sovietu 
Sąjungos karo pa -gos turi kaip 
galima greičiau .asitraukti iš 
Pabaltijo valstyb ų. 

Suomija teikia 
paskolą 

Tal inas . -tijos žinių 
agentūra pram - jog Suomijos 
vyriausybe. ..at- dydama ry
šius su estai- garantuoja 
paskolą įmone" - Spalio 20 d. 
buvo pranešta. :< - oradžioje bus 

suomišku 
2 milijonu 

inansavimas 
šiol Suomijos 
Estija sieke 
rekybos su 

LIETUVOJE 
— Lietuvos Aukščiausiąją ta

rybą arba Parlamentą sudaro 
141 narys. Šiuomet vyksta tos 
tarybos ke tv i r to j i sesija. 
Žadama priimti ir „Deputatinės 
etikos kodeksą". Jame yra įra
šyta ir tokia pastraipa: ..Vienas 
deputatas nedali kritikuoti savo 
kolegos, jeigu pastarojo nėra 
šalia ir jis negali pats apsi
ginti". 

— L i e t u v o s Respub l ikos 
Lžsienio reikalų ministro pa-
vadauotojas V. Katkus infor
mavo spaudą, jog Lietuvos ats
tovybėms išlaikyti užsienio 
valstybėse bus reikalinga bent 
milijono dolerių metuose. Ne
lengva esą rasti deramas patal
pas ir ambasadoms Vilniuje. 

— Pietų Korė jos įgaliotasis 
ambasadorius Takchakhan Lie
tuvos Užsienio reikalų minis
terijoje pasikeitė su ministro 
pavaduotojumi Voldemaru Kat
kumi diplomtimų ryšių užmez
gimo aktais. Korėjos aukštieji 
svečiai domėjosi ir investavimo 
galimybėmis, šalia bendradar
biavimo kultūrinėje srityje. 

M a s k v a . Spalio 26 d. (AP) -
Jau kurį laiką buvo žinoma, kad 
Rusijos Respublikos prez. Boris 
Jelcinas tur i sunkumų su savo 
paties kabinetu, nes jo atostogų 
metu kai kurie vyriausybės 
nar ia i pradėjo kalt int i Jelciną 
nerangumu pravesti reformas. 
Praėjusį penktadienį j is padarė 
susi tarimą su parlamentarais 
dėl vietinių savivaldybių rin
kimų ir pasirinko naują minist
rą pirmininką. 

Tuo pačiu metu buvo išleistas 
šiurpus įspėjimas maisto trūku
mo klausimu kitais metais. 

Sugrjžęs iš atostogų, Jelcinas 
padėjo daug pastangų, kad vy
riausybė vėl pradėtų dirbti po 
įvairių vidaus nesutarimų, kai 
iš kabineto pasi traukė vienas 
k i tas pareigūnas. Regis. Jel
cinas pradeda atgaut i politinę 
jėgą, kurią turėjo po perversmo. 

J e l c i n o k o m p r o m i s a s 
Svarbiausias klausimas iš

ki lo, ka i Je lc inas par inko 
šimtus naujų pareigūnų ra
jonams bei miestams visoje 
Rusijoje. ku r i e t v a r k y t ų 
reikalus pagal jų nurodymus. 
Jelcinas tai padarė praėjusiais 
metais, kad apkarpytų Komu 
nistų partijos kontrolę, bet 
Jelcinui nesant Maskvoje, depu
ta tų dauguma nubalsavo, kad 
nauji pareigūnai rajonuose bei 
miestuose turi būti renkami 
gruodžio 8 d. Jelcinas pareiškė, 
jog tokie rinkimai paralyžuos jo 
vyriausybės reformas ir todėl 
reikalavo, kad rinkimai būtų 
nukelti kitiems metams. Kai de 
putatai atmetėjo prašymus, tai 
j i s vetavo jų balsavimo rezul
ta tus ir sulaikė tą įstatyminį 

projektą. Bet penktadienį 
deputatai sutiko su Jelcino 
kompromisu turėti rinkimus šį 
gruodį ir leisti naujiems parei
gūnams perimti pareigas iki 
metų galo, bet deputatai bal
sav imu pa tv i r t i n s Jelcino 
pasirinktą ministrą pirmininką. 
Tad praėjusį penktadienį Jel
cinas nominavo Sviatoslav 
Fiodorov. radikalų parlamen
tarą, akių gydytoją, Rusijos 
Respublikos ministrų pirminin
ku. Jis pakeis Ivaną Silajev, 
kuris perėjo dirbti į sovietų vals
tybinę tarybą ir vadovauti 
ekonominiam sektoriui. 

S u n k u a ts i sakyt i kontrolės 
Rusijos televizijos žinių metu 

buvo pranešta, kad kiti du kan
d ida ta i a t s i s akė Je lc ino 
pasiūlymo užimti svarbias pa
re igas . Ki t i du minis t ra i 
pasitraukė iš kabineto dėl to, 
kad delsiamos reformos. Įdomų 
pareiškimą padarė Rusijos Par
lamento pirm. Ryslan Kasbuta-
lov, jog ,.Rusijos ekonomija yra 
transformuojama barbariškais 
metodais", kaip bando aiškinti 
žurnalistai. Jis norįs, kad būtų 
specialiai apibrėžtas valstybės 
nuosvybės pardavimas. 

..Tassas" praneša, jog prez. 
Jelcinas įteiks parlamentarams 
naują reformų planą, kurį 
prašysiąs greitai priimti. Bet, 
prez. Jelcinas pranešė savo 
planus JAV przidentui Bushui 
ir užtikrino jį, kad užsieniečiai 
gali būti saugūs investuodami 
savo kapitalą Rusijos Respubli
koje. Šią žinią dar patvirtino ir 
nepriklausoma žinių Interfakso 
agentūra. 

Algirdas Rimas paskirtas 
pareigoms į Vilnių JAV ambasadoje 

Washing tonas . Spalio 28 d. 
— JAV ambasados Kanados Ot-
tavoj p i rmas i s sekre to r ius 
Algirdas Rimas yra paskirtas į 

JAV ambasadą Lietuvoje, 
Vilniuje. Prieš išskrisdamas šią 
savaitę į Vilnių spalio 28 ir 29 
d. dalyvaus specialioje konferen
cijoje Indianapolio mieste. Ind. 
Diplomatą A. Rimą. išvykstantį 
į Lietuvą su juo atsisveikinti į 
Indianapolį važiuoja dr. Gedi
minas ir dail. Vanda Balukai. 

Diplomatas Algirdas Rimas 
gimė 1941 m. Vilniuje, pakrikš
tytas Aušros Vartų bažnyčioje. 
Karo metu su tėvais pasitraukė 
į Vokietiją ir 1949 m. atvyko į 
Jungtines Amerikos valstybes. 
Pradžios, gimnazijos ir ekono
mijos bei diplomatijos mokslus 
baigė New Yorke. Vietnamo 
kare buvo armijos leitenantas. 
Pasižymėjęs mokslo gabumais 
baigęs aukščiausiais pažymiais, 
buvo pakviestas į JAV diploma
tinę tarnybą, kur tarnauja 20 
metų: gyveno įvair iuose 
pasaulio kraštuose, eidamas at
sakingas diplomatines pareigas. 

Algirdas yra inž. Zigmo ir 
Bronės Kanytės Rimų sūnus, 
kur ie gyvena New Yorke. 
Beverly Shores gyvena Algirdo 
teta ir krikšto motina dail. Van
da Kanytė Balukienė. Algirdas 
sukū rė šeimą su R a m u n e 
Vilkutaityte. PhD., turi du 
sūnus — Algį ir Andrių jau 
studentus. 

JAV* diplomatas Algirdas Rimas su žmona Ramune ir sūnumis — Algiu ir 
Andriumi. 

— Prof. Julius Juzel iūnas, 
iš Žeimelio kilęs kompozitorius, 
tautinės premijos laureatas, su
laukė 75 metų amžiaus. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
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JONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

STUBURO RAIŠČIAI (5) 
Stuburo raiščiai (ligaments) 

yra stiprių pluoštų audiniai, 
surišantys vienus su kitais 
visus stuburo slankstelius. Tie 
raiščiai yra šiek tiek lankstūs. 
Jei kiek daugiau juos ištempsi 
— jie trūks. Nuo to ir prasideda 
vargai strėnose. 

Iš viso yra penki svarbiausi 
stuburo raiščiai: 1. Tarp vidinių 
užpakalinių slankstelių ataugų. 
vadinamų ..procesus spinosus" 
raiščiai (interspinal ligaments). 
Jie suriša tas ataugas ir mažina 
įtempimą, kuris atsiranda tarp 
slankstelių: lenkiant stuburą 
priekin jie įsitempia, o atšilo 
šiant į užpakalį jie atsileidžia. 

2. Raiščiai, surišantieji šoni
nes slankstelių dalis — procesus 
transversus Untertransverse 
ligaments i apsaugo nuo slanks
telių išnirimo į šonus. 

3. Ligamentum flavum — tai 
stiprus ir elastiškas raištis, su-
r i šan t i s visas užpaka l ines 
slanksteliu dalis ir talkinantis, 
sudarant stuburo kanalą, kuria
me saugiai randasi stuburo 
smegenys ir iš jų išeinantieji 
nervai. 

4. Visiems 24 diskams (slanks
telių tarpuose esančioms pagal
vėlėms) padeda išsilaikyti vieto
je stiprus raištis — annulus 
fibrosus, einąs per kiekvieno 
slankstelio diską. 

5. Slankstelio priekyje yra išil
ginis raištis ir užpakalyje jo 
kitas išilginis stuburo raištis 
(anterior and posterior longi-
tudinal ligaments). einantieji 
nuo kaklo-sprando iki kr\ žkau-
Ho. Būdami slankstelio prie
šakyje ir jo užpakalyje, tie du 
raiščiai sustiprina minėto (4) an
nulus fibrosus raiščio darbą. 
Daugiau apie tai — kitą kartą. 

nepavojingos ribos. 
Tik reikia stropiau vengti 

gyvulinių riebalų ir choleste-
rolinio maisto: prisieis stipriau 
judėti (greitu žingsniui — tai ne 
tik tolins širdies negerumą, bet 
ir mažins cholesterolio perviršį 
kraujuje. 

Kiek anksčiau gydytojai pa
tardavo gana stiprų gimnas-
tikavimąsi kraujo suliesinimui. 
Dabartinės žinios kiek kitaip 
nušviečia šį reikalą: pakanka 
tik vidutiniai stipriai mankštin
tis, sakysim greitai ir regu
liariai vaikščioti, ir širdies ir 
kraujo riebumo reikalai žymiai 
pajudės gerojon pusėn. 

L e n g v i a u bus t i n k a m a i 
mankštintis, kai išsiaiškinsime 
Tamstos apie cholesterol į 
minimų raidžių LDL VLDL, 
HDL reikšmę. 

Cholesterolis yra j vašką pa
našus riebalas (waxy lipid-fat). 
Normaliai jis esti kraujuje nor
maliame kiekyje. Jo normalus 
kiekis kraujuje žmogui yra 
būtinas, nes be jo negalėtume 
gyventi I kaip ir be vandens nor
mos). J i s padeda virškinti , 
padeda gaminti hormonus ir 
vitaminą D. Visą kūnui rei
k i a m ą jo kiekį p a g a m i n a 
kepenys, tad mums nereikia jo 
valgyti su maistu. 

Bet k u r t u čia rasi žmogų, ne
valgantį cholesterolio, kada jo 
yra žmonių mėgstamiausiame 
bet nesveikame valgyje: 1. 
gyvuliniame maiste — mėsos, 
vidaus organai, tryniai, taukai , 
lašiniai, sviestas, grietinė... ir 2 
kai kuriuose augaliniuose vai 
giuose: palmių ir kokoso riešu
tuose bei jų aliejuose — juos 
kūnas paverčia į cholesterolį. 

Taip kūną kemšant choleste-
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CHOLESTEROLINIAME 
REIKALE SUSIMAIŠYMO 

IŠSKLAIDYMAS 

Klausimas. Mano. kaip ir 
mano tėvelio, kraujuje yra per 
daug cholesterolio — taip mano 
daktaras pasakė ir pridūrė, kad 
man gresia širdies negerumas. 
Visai nusiminiau, susimaišiau 
ir nesiorientuoju. ką Tamstos. 
Daktare, dažnai minimos raidės 
HDL, LDL, VLDL atstovauja? 
Prašau aiškiau išdėstyti dar 
kartą šį reikalą 

A t s a k y m a s . Nėra reikalo 
išmintingajam nusiminti, kai jis 
nuo kalbų pereis į darbus, sau
godamas savo širdį Per riebus 
kraujas yra toks negerumas, 
kurį Tamsta gali paprastai — 
neskausmingai ir sėkmingai 
sutvarkyti vien maistu. Tik 
reikia vykdyti gydytojo bei 
dietininkes nurodymus, kurie 
yra sveikiausi ir Tamstai galimi 
išpildyti. 

Nėra ko nerimauti net ir tu 
rint iš tėvų paveldėtą polinkį į 
kraujo suriebėjimą. Ir tada 
galima reikiamai, tik dar grie/ 
čiau laikantis gydytojo nurody 
mų, sumažinti cholesterolį iki 

roliniu maistu, kepenys paga
mina pavojingai per didelį kiekį 
cholesterolio ir ji išleidžia į tokio 
kemšuolio kraują. Tada, žino
ma, prasideda jo vargai dėl šir
dies, smegenų, inkstų, kojų ir 
ki tų kūno dalių arterijų užsi
kimšimo ir reikiamo kiekio 
kraujo i tas kūno dalis nepate
ki mo. Iš čia širdies atakos, 
paralyžiai, inkstų neveikia ir 
kojų nepanešimas. 

Cholesterolis Mipid arba fat) 
nelieka laisvas kraujuje; jis 
jungiasi su proteinais ir tada 
gauna naują vardą: lipopro 
teinąs. 

Yra trejopi lipoproteinai, su 
kuriais cholesterolis keliauja po 
kraują. Pirma rūšis — tai mažo 
t i rš tumo baltyminiai proteinai 
riebalai (low density lipopro-
tein, trumpai — LDL) tai cho 
lesterolio su baltymais jun 
giniai. kuriuose yra daugiau 
cholesterolio negu baltymo. Jis. 
c i r k u l i u o d a m a s kraujuje , 
pal ieka cholesterolį arterijų 
vidiniu sienelių celėse ir tuomi 
priskretina arterijų spindį Tada 
cholesterolis su kitomis prie 
maišomi* aptraukia arterijų 

vidines sieneles „lopais" <pJ.-» 

que>, ir tai įvairiu stiprumu 
siaurina ju spindį: gaunasi liga, 
vadinama arteriosklerozė (athe-
į osclerosis). 

Dauguma žmonių turi įvai
raus dydžio skleroze. Kai 
kuriuose ta sklerozė (arterijų 
užsikimšimas cholestrolio lo
pais) yra tokia didelė, kad visai 
užsikemša arterija ir dėl to 
gaunasi š irdies a t aka bei 
paralyžius: tos dvi yra svar
biausios ir pavojingiausios ir 
dažniausiai persivalgėliams pa
sitaikančios negerovės. Dėl savo 
aidomo veikimo kūne tas LDL 
dažnai vadinamas „bloguoju 
cholesteroliu". 

Antrarūšis minėtų lipoprotei
nų yra sudėti daugiausia iš tri-
gliceridų — tai labai mažo 
tirštumo baltyminiai riebalai 
(very low density lipoprotein, 
trumpiau - VLDL). Tai riebalai 
'lipid arba fat), su-ijungę su 
baltymais — proteinais ir jie 
taip pat turi cholesterolif. Tokia 
riebalų kombinacija kraujuje 
virsta minėtais LDL ir todėl 
didina žmogui pavojų susirgti 
širdimi bei smegenimis. 

Trečia rūšis minėtų lipo
proteinų yra didelio tirštumo 
baltyminiai riebalai (high den
sity lipoprotein, trumpai HDL). 
Medicinoje manoma, kad jie 
atitolina pavojus širdies ir 
smegenų arterijų užsikimšimą. 
Šitokio cholesterolio kiekvienas 
žmogus norėtų kuo daugiau — 
mažiausiai 45 mg % turėti savo 
kraujuje, n e s j is ša l ina 
cholesterolio priskretimus ir per 
kepenis juos prašalina laukan iš 
kūno pro inkstus. Dėl to jis 
vadinamas „geruoju" choleste
roliu. Jis susideda iš daugiau 
baltymų proteinų negu riebalų 
ir valo arterijų prisketimus. 
Kuo daugiau jo yra kraujuje, 
tuo žmogaus širdžiai — sme
genims geriau, sveikiau. 

Cholesterolis kūne susidaro iš 
visų čia minėtų trijų riebalinių 
baltymų ir j is prilygsta viso 
cholesterolio kiekiui kraujuje 
(totai blood cholesterol level). 
Sakoma „kraujo cholesterolis" 
(blood cholesterol, bet tą patį 
reiškia ir pasakymas serumo 
cholesterolis (serum ch.) ar plaz
mos (plasma) cholesterolis. 

Cholesterolio kiekis kraujuje 
išreiškiamas miligramų procen
tais: viename šimte kubinių 
centimetrų kraujo yra tiek ir 
tiek miligramų cholesterolio 
(mg%). Amerikiečių literatūroje 
žymima tas pats tik kitaip 
išsireiškiant: miligramai cho
lesterolio viename šimte mililit
rų kraujo (mililitras yra tūks
tantinė dalis litro). 

Kraujas paimamas iš venos 
ties alkūne, žmogui esant „ant 
tuščios" — 12 vai. nevalgius ir 
negerus (kiti pasakys, kad 
galima gerti). Geriausiai taip 
pasiruošti: jau nuo 7 vai. vakaro 
nevalgyti — nieko maistingo 
neimti, ir kitos dienos ryte (9 
vai. atidaroma laboratorija) jo
je būti pirmr r 3-4 dienų 
ateis gydytojui a tsakymas. 
Medicare padeng ia kraujo 
tyrimą nurodžius diagnozę, net 
kas tris mėnesius taip tiriantis, 
jei reikia. Geriau naudotis uni
versitetine ar kita aukšto lygio 
laboratorija, kokia yra Chicago-
je, 4255 West 63 Street (netoli 
Draugo, ties Kildare gatve), 
negu šiaip gydytojo turimąja. Be 
gydytojo raš te l io nė viena 
laboratorija kraujo netiria. 

Dažniausiai mums reikia 
kraują tirti dėl sklerozės — čia 
vadinama „coronary profile". 
Už 10 dol. ta ip ištirs kraują 
kiekvienam Medicare neturin-
čiajam. Todėl k iekvienas 
turėkime tokio tyrimo duome
nis. Geriau, Tamsta pensininke, 
eik vaikščiok k iaurom 
kaleškom. be t kraujo tokį 
tyrimą su Medicare pagalba 
būtinai dar šią savaitę pasi
daryk, su gydytojo žinia, o jei 
dar nesi pensininkas — už 10 
dol. 

Turintieji cukraligę ar aukštą 
cholesteroli turi tirtis dažniau — 
net kas mėnuo iki susi normuos 

jų kraujo saldumas ir riebumas. 
Visi mes turime žinoti, kaip 

toli slepiasi nuo mūsų giltinė, 
š iuo atžvilgiu visi mūsiškiai yra 
labai, labai apsileidę. Tik gavus 
širdies ataką ar paralyžiųjiems 
esti minėtai ištiriamas kraujas, 
— jis esti per riebus, per rūgštus 
bei per saldu- kad reikėjo daug 
anksčiau — savu laiku savo 
sveikatą tinkamai tvarkyti, o ne 
vien po pietų gautais šaukštais 
pasitenkinti. 

Ypač dvasiškiai čia neturėtų 
aps i le i s t i , nes j ų ne re to 
nutukimas yra pasibaisėtinas — 
tik pažvelk į jų dažno nuo
traukas mūsų spaudoje! Kaip 
be reikiamų tėvų nebus norma
lių vaikų, taip ir be pavyzdin
gų visais atžvilgiais parapijos 
vadų nėra ko gero laukti iš 
parapijiečių' 

Dažniausiai čia Amerikoje 
(Lietuvoje tiriamas t ik choles
terinas) gydytojas prirašo, kad 
šalia pilno (totai) cholesterolio 
būtų ištirto- ir jo sudėtinės 
dalys: HDL LDL, VLDL, tri-
glyceridai. 

PAGALBA SAU 
NEPADEDANČIAM 

Klausimas. Gerbiamas Dak
tare, padedat kitiems, padėkite 
ir man. Mano reikalas toks: esu 
74 metų. Visą laiką buvo gerai, 
bet kai pradėjau imti į dieną 
pusę piliulės Zestril 5 mg (nuo 
kraujo spaudimo) ir po vieną 
tabletę Diabetą 2.5 mg (dėl 
cholesterolio i. dalykai visai 
sublogo. Zestril naudoju kelis 
metus, bet kai surado prieš du 
mėnesius aukštą cholesterolį, 
pradėjau imti Diabetą. Dabar 
visai nusilpau intymume, ko 
prieš du mėnesius visai nebuvo. 

Mano klausimas yra: ar aš 
priėjau liepto galą ir belieka 
gyventi prisiminimais? Kitas 
klausimas — ar yra tokių vaistų, 
kad atgaučiau vyr i škumą? 
Je igu yra , prašau išrašyti 
receptą... Su pagarba. 

Atsakymas. Štai dar vienas 
Pilypas iš kanapių: kur Tamsta 
buvai per paskutinius keliolika 
metų, kad neskaitei šioje vieto
je Tamstai rūpimais klausimais 
kartojama tiesą: Nevartok jokio 
vaisto nuo per riebaus kraujo 
tol, kol per šešis mėnesius 
nemėginsi jo suliesinti liesu 
maistu. Taip pataria ir choles
terolio mažinimui vaistus gami
nantieji, liet užimti gydytojai 
neturi laiko daug kalbėti su pa
cientais — jie r ašo receptą 
tokiems vaistams, ligoniui net 
nepradėjus normaliai maitintis. 
Tai yra mediciniškas krimina
las. Ligonis neturėtų peržengti 
tokio gydytojo darbo kambario 
slenksčio Bet kur t u rasi taip 
išmintingą pacientą, kada nė 
vienas nenori „vargo" su tokiu 
maistu: lengviau jam lįsti tiesiai 
į skylę, negu eiti mylią aplink. 
Taip ir Tamsta įlindai su tais 
vaistais, kada ne jų, o tinkamo 
maisto reikėjo. Ir dabar to 
reikia. Todėl kol dar laikas, 
nebūki paikas? 

Tuoj mesk šalin tuos vaistus, 
nors ir brangiai j ie Tamstai 
kainavo. Nepirk i r iš kito 
gydytojo tam reikalui skirtų 
vaistų. Tiesa, yra tik maža dalis 
taip apsileidusių gydytojų. Bet 
jų buvo ir bus tol, kol tik išmin
tingieji taps gydytojais. 

Reikia p e r k r a t i n ė t i ir 
Tamstos per keliolika metų 
ėmimą vaistų n u o pakelto 
kraujospūdio. Ar svorį tvarkai, 
a r valgai be d r u s k o s , ar 
neužsisėdi, o gal rūpiniesi dėl 
karvelio vėjo nešamos plunks
nos... dėl ko ir prisieina taip ilgai 
vartoti vaistus nuo hipertensi-
jos, kuri irgi gal i mažinti 
Tamstos pajėgumą intymume. 

Jei ir toliau, kaip anas rusų 
mužikas elgsies — t ik perkūnui 
trenkus žegnosies, niekas čia 
žemėje Tamstai negalės padėti, 
nes pats sau nepadedi. Tuč tuo
jau pradėk cholesterolį mažinti 
iki normos iki 130 mg%, mai
tindamasis, kaip čia toliau nu
rodyta, tol, kol minėtą siekį 
įgyvendinsi. 

Faktas, kad ne visiems vieno
dai sekasi liesinti kraują, net ir 
sveiką maistą valgant. Tamstai 
ir visiems kitiems tuo reikalu 
susirūpinusiems tegul padeda 
šis faktas: vienas žmogus savo 
per riebų kraują suliesino iki 
128 mg<£ cholesterolio kasdien 
šitaip maitindamasis. 

1. Kopūstinių daržovių, ypač 
Briuselio kopūstų galvučių 
gausus kiekis, o taip pat ir 
kitokių įvairiame pavidale. 

2. Virtų kiaušinių baltymų iki 
tuzino per parą su be druskos 
prieskoniais. 

3. Gausus kiekis rupios duo
nos. 

4. Nugriebto pieno (skim) 4 
stiklines per dieną. 

5. Avižinių sėlenų (bran) — du 
valgomi šaukštai įvairiame 
pavidale ir su įvairiu maistu, 
ypač su pupomis, pupelėmis, 
žirniais. 

6. Rudų ryžių porp šaukštų 
kas antrą dieną, pakaitomis su 
kiaušinio baltymais. 

7. Jokio riebalo — nei aliejaus, 
nei pieno riebalų, nei gyvulio 
taukų jokiame pavidale tol, kol 
suliesės kraujas iki žemiau 200 
cholesterolio, bet dar geriau bus 
širdžiai, smegenims ir Tamstos 
intymumui — kai suliesinsi 
kraują (totai cholesterol) iki 130 
mg%. Suliesinęs kraują, galėsi 
gardžiuotis trimis valgomais 
šaukštais aliejaus per dieną. 

Taip maitinkis ir nesiraukyk, 
nedejuok, kaip čia išgyventi iki 
kraujo suliesėjimo, kada vėl 
galėsi žvalgytis į žuvį bei 
paukštieną be odos. Per riebus 
kraujas be pasigailėjimo vieną 
po kito guldo ant menčių pačia
me pajėgume esančius mūsiš
kius. 

8. Aišku, nereikės naudoti 
jokių nuodų rūkalo, svaigalo, 
įvairiopo maisto pavidale, nors 
ir jis skaniausias būtų, bet 
sveikatai kenktų. Kas iš to, kad 
ir gardžiausiai prisivalgysi, jei 
greitai sveikatos neteksi? 

9. Tikrink savo kraujo riebu
mą kas t rys mėnesiai 
nemokamai (Medicare sumoka) 
kol pilno cholesterolio kiekis 
nukris iki 130, o gerojo choleste
rolio (HDL) pakils iki mažiau
siai 145 (norma — mažiausia 
142 mg%) Tik tada pradėk 
švęsti š i rd ies ir smegenų 
sveikatos ir išsigelbėjimą nuo 
intymume negerovės, palepin
damas gomurį virta žuvimi ar 
tokia kalakutiena be odos ir be 
jon pridėto riebalo, o paskanin
ta tik su gausau bedruskių prie
skonių, ypač citrina, kitom 
žolelėm. 

Laikas tilti ir nutilti visiems 
pers iva lgė l iams, persigėrė-
liams, persirūkantiems, visiems 
tinginiams ir neišmintingie
siems — nesveikais keliais per 
gyvenimą einantiems! Čia tokių 
balsas yra nulis. Išmintingasis 
darys viską, kad galimai ilgiau 
galėtų sveikai, linksmai, tikrai 
lietuviškai — krikščioniškai 
gyventi ir patenkintas saulėly
džio dienų susilaukti. 

Tokio tikslo siekia šis skyrius, 
nepataikaudamas jokiam neiš
mintingajam, nebodamas jokių 
su tiesa nesurištų burnojimų, o 
vis dar stipriau padėdamas 
išmintingiems saviškiams. 

Taip ir Tamsta elkis: iš 
kempinės, kuri viską sugeria, 
virsk gulbe, nuo kurios nurieda 
visokios atlaikos. 

Klausi apie intymumo taisy
mui vaistus, pirm su gyvenimu. 
ypač mais tu nesusitvarkęs. 
Vaistų nevartodamas ir minėtai 
sveikai besielgdamas Tamsta 
sulauksi laimingesnių dienų. 
Būdamas gydytojo žinioje, iš-
s i t i rk kraują ir a ts iųski 
duomenis, ypač glucose, uric 
acid, totai cholesterol tri-
glycerides, HDL, LDL, vitami 
no K, prothrombin time ir 
vitamino B-12 . Tada tiksliau 
galima bus patarti. 

Visą laiką imk po dvi vita
mino E (400 IU) kapsules per 
parą (viso 800 IU) ir vieną 200 
mg tabletę zinc sulfate per parą. 
Sėkmės! Vėl parašyk. 
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Lietuvai sugrįžtant į areną 

KOKS BUS 
IŠEIVIJOS VAIDMUO 

Gamtoje visą laiką vyksta pa
stovūs pasikeitimai, niekas ne
dingsta, tik įgauna kitas for
mas. Gyvių pasaulyje vyksta 
kova už išlikimą ir išlieka tik 
tie, kurie yra geriausiai prisi
taikę. Besikeičiant sąlygoms, 
savaime aišku, turės keistis ir 
išeivijos veiklos struktūra. Be
veik pusę šimtmečio mūsų 
veikla vyko po kovos ir „vada
vimo" ženklu. Tikslas yra jau 
beveik pasiektas, bet tai dar ne
reiškia, kad jau galime rankas 
sudėję sėdėti ir į užmarštį 
nueiti. Dabar reikia savo gretas 
pergrupuoti ir kitus tikslus 
turėti. Viena yra aišku, kad 
mūsų veikla turės keistis. Tuo 
pačiu galbūt nebevisos dabar 
veikiančios organizacijos beras 
savo veiklos bazę. Rašydamas 
šias eilutes, nenumatau nieko į 
nuostolius nurašyti ar į pensiją 
paleisti. Ne nuo rašančiojo tai 
priklauso. 

Gyvenimo atranka tai savai
me atliks. Išliks tos mūsų orga
nizacijos ir organai, kurie ge
riausiai tiks naujai susidariu
sioms sąlygoms. Visiems turėtų 
būti labai aišku, kad išeivija 
turės išlikti. Jos dar nereikia į 
nuostolius nurašyti, nors jau 
yra bandančių tai daryti. Yra 
norinčių mūsų fondus sulikvi-
duoti (vienas jau susi likvidavo). 
Nors kuomet pinigai buvo 
telkiami, buvo kalbama apie 
išeivijos kultūrinio palikimo 
išlaikymą. Mūsų žymiausias 
kultūros žurnalas „Aidai" jau 
sparnus pakėlė. Šių metų gale 
bus išleistas paskutinis numeris 
išeivijoje. Motyvai gana rimti — 
sunku surasti redaktorių. Taip 
pat leidėjų pajėgos silpsta. Šie 
sunkumai yra bendri visai 
mūsų spaudai. Šiaip ar taip išei
vija pajus šią tuštumą. Bus 
didelė kultūrinė spraga. Ne
reikia galvoti, kad Lietuvoje lei
džiami žurnalai galės šią spra
gą padengti. Arba, kad visi buvę 
„Aidų" skaitytojai siųs savo 
prenumeratas į Lietuvą. 

Net ir be jokių pastangų iš 
mūsų pusės ryšiai su Lietuva 
irgi turės pasikeisti. Kuomet 
lėktuvų bilietai buvo gaunami 
už menkaverčius rublius, tai 
buvo mus užplūdusi tėvynainių 
banga. Su birbynėmis ir lumz
deliais v i s i skubėjo mus 
aplankyti, palinksminti, tėvy
nės sveikinimą ir jos laukų 
kvepėjimą mums atvežti. Mūsų 
salės lūžo, lankytojai netilpo. 
Visi norėjo iš tėvynės atvežtą 
lietuvišką žodį išgirsti. \ sa
vuosius renginius nė su pyragu 
nebuvo gal ima priprašyti. 
Kuomet reikės bilietus pirkti 
už litus arba vadinamą „va
liutą1', padėt is radikaliai 
pasikeis. Ir vėl turėsime ten
kintis savais meno kolektyvais 
ir savomis pajėgomis. Tad 
turime stengtis, kad jos išliktų. 
Labai lengva esamus kolekty
vus išardyti, bet naujų lengvai 
nebesukursime. 

Atsiveria ir naujos perspekty
vos, tai gal būtų galimybė vie
ną kitą į Lietuvą pasiųsti, jeigu 
ten būtų tautinių šokių vadovų 
ar chorvedybos kursai. Tokias 
stipendijas gal galėtų ir Lietu
vių Fondas skirti. Iš ten instruk
torių atsikviesti negalėsime, 
kadangi jie visi profesionalai ir 
savanoriško darbo nepripažįsta. 
O čia algų mokėti mes irgi 
nesame įpratę. Kaip visi 
reikalai klostysis, dabar yra 

sunku numatyti. Bet išeivija, 
jeigu nori išlikti gyva, turės su 
kraštu gyvus ryšius palaikyti. 
Mūsų kultūrinis potencialas, 
kurį dar iš Euroos atsivežėme, 
kasmet mažėja. Tik atrodo, kad 
netolimoje ateityje didesnis 
judėjimas vyks į Lietuvą, o ne 
priešingai. Taip buvo ir prieš 
karą, kadangi Lietuva dar ilgai 
nebus ekonomiškai tiek pajėgi. 

Lietuvai atsistačius ir pra
dėjus pačiai už save kalbėti, tuo 
pačiu tolimesnė išeivijos poli
t inė veikla nustoja savo 
prasmės, kadangi gautųsi 
pastangų duplikavimas ir kaip 
kada net jų susikryžiavimas. 
Tam tikrais atvejais, jeigu 
Lietuvos vyriausybė prašytų, 
gal išeivijai tektų „lobbyistų" 
pareigos. Bet tai yra jau atski
ras klausimas. Dabar atrodo, 
kad Lietuvoje yra tiek daug 
įvairių „specialistų", jog mūsų 
pagalba nėra jiems reikalinga. 

* * * 

Tad išeivija turi veidu į save 
atsisukti. Jeigu išeivija bus 
stipri, tai, reikalui esant, ir 
Lietuvai galės padėti. Todėl 
mūsų dėmesys turi būti nu
kreiptas į lituanistinį švietimą, 
spaudą ir kultūrinę veiklą. Be 
šių veiklos sričių mes liktume 
tik beveide visuomene, be jokio 
kultūrinio potencialo. Lietuvai 
esant laisvai, nebereikės mums 
skubėti su plakatais į aikštes, 
tad galėsime savo dėmesį kitur 
nukreipti. Išeivijos politinei 
veiklai ir reikšmei sumažėjus, 
savaime aišku, vadovaujanti 
rolė teks JAV Lietuvių Bend
ruomenei. Jos pagrindinė 
paskirtis ir buvo rūpintis išei
vija. Tik vėliau buvo išeita ir į 
politinę veiklą, kuomet buvo 
jaučiama, kad yra reikalinga 
skubi veikla, o jos nebuvo. Tai 
buvo ypač jaučiama paskutiniai
siais metais. . 

Kai sostinėje buvo rengiamos 
protesto demonstracijos ir ma
siniai siunčiamos telegramos, 
pasigirdo raginimai siųsti 
padėkas. Tai savaime aišku, iš
statė Bendruomenę ir į politinės 
veiklos vadovaujančias eiles. 

Prie dabartinės situacijos rei
kia manyti, kad politinė veikla 
nebebus ginčų objektas, ka
dangi Lietuvos vyriausybės 
kalbėtojas bus Lietuvos amba
sadorius Washingtone. Tad 
visokią veiklą teks su juo derin
t i . Naujoji Bendruomenės 
valdyba galės daugiau veikti to
je srityje, kuriai ji yra išrinkta. 
Būtent JAV lietuvių švietimo, 
kultūros, socialinių ir kitų 
reikalų tvarkymui. Jau pats 
valdybos pavadinimas nusako 
veiklos linkmę. Buvusios 
valdybos kadencijos metu vyko 
Lietuvos atsistatymas, blokada 
ir smurtas, tad nebuvo laiko 
klausti ir dairytis — reikėjo 
skubios akcijos. 

Dabar reikia manyti, kad 
padėtis sunormalės, tad bus 
galima viską šalčiau ir daugiau 
apgalvotai tvarkyti. Gal nebe
reikės ugniagesio pareigų eiti, 
o bus galima daugiau savo 
aplinka domėtis ir ja rūpintis. 
Išeivijos veiklos barai yra pla
tūs, tad reikia ir daug darbo 
rankų. Dabar į darbininkų eiles 
ateina ir jauni žmonės. Tad jie 
gal ateis ir su naujomis 
idėjomis. Svarbu, kad išeivija 
išliktų gyva ir kūrybinga, ne tik 
kapinių paminkluose. 

J. Ž. 

LIETUVA VOKIEČIŲ 
SPAUDOJE 

KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Vokiška spauda savo skiltyse Sąjungos spaudimui, atiduo-
daugiausia liečia politinį ir darni auksą į Kremliaus rankas. 
ekonominį Pabaltijo valstybių 
klausimą, kadangi jose lankosi 
tų sričių Vokietijos ministeriai 
ar jų atstovai. 

Spalio 5-6 d. Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje viešėjo Vokietijos 
darbo min. Norbert Blium, duo
damas spaudos atstovams Bon-
noje išsamų tų kraštų socialinės 
infrastruktūros apžvalgą. 

Vokietijos pagalba yra labai 
reikalinga, kadangi ūkinė 
padėtis yra apgailėtina, nes ji 
yra stipriai surišta su Sov. 
Sąjunga, eksportuojant į jos 
respublikas, pvz. Estijai net 
93% visos gamybos, Lietuvai 
90%. Laukiama visiško sovie
tinio ūkinio gyvenimo lūžio, tad 
jau dabar Estijoje yra 600 be
darbių, Lietuvoje tarp 20 ir 30 
tūkst. 

Ką dar Norbert Blium paste
bėjo? Kiekviena darbo vieta yra 
užimta dviejų asmenų, tad vie
nam teks ją apleisti. Darbo min. 
nuomone, Pabaltijo valstybėms 
skubiai yra reikalingi patari
mai, pamokymai, pasiunčiant iš 
Vokietijos darbo įstaigos tar
nautojus, taip pat pensijos 
reikalams, o į Vokietiją pak
viečiant Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tarnautojus. 

Atvykus vokiečiams į Pabalti
jo valstybes, susidarys tam 
tikras svečių darbininkų (Gast-
arbeiter) skaičius. Vokietis nu
mato, kad teks siųsti apie 600 
vokiečių atstovų, tad su jais Lie
tuva, Latvija ir Estija turės su
daryti sutartis, aprūpinant vo
kiečius socialiniu draudimu, 
butais ir kt. Sutarčių projektus 
darbo min. paliko savo kole 
goms Estijoje Kudd ir Lietuvo
je Algiui Dobrovolskiui. 

Neužmirštamas yra taip pat ir 
auksas. Kelių vokiškų dienraš
čių Paryžiaus korespondentas 
Tolzien rašo, kad Pabaltijo 
valstybės po Hitlerio-Stalino 
sutarties nujautė jų liūdną 
likimą, nuspręsdamos savo 
aukso rezervus deponuoti už
sienyje. Tokiu būdu 14 t. 
(daugumas Lietuvos) buvo per
siųsta į Londoną, 4.2 t. į 
Stockholmą, 41. į Washingtoną 
ir 3.21.4 Paryžių (11. Latvijos). 

Okupavus Pabaltijo valstybes, 
patikėtiniai nusilenkė Sov. 

VLIKAS RENKASI Į 
ISTORINĮ SEIMĄ 

Tik Prancūzija ir JAV nepa
tenkino Sov. Sąjungos reikala
vimų, juo finansuodamos išei
vijos veiklą. 

Prancūzijos aukso vertė 
šiandieną yra apie 200 mil. 
frankų, kurių 125 mil. priklauso 
Lietuvai. Tai tik lašas ant 
karšto akmens, norint įvesti 
Lietuvoje ir Latvijoje nuosavą 
valiutą, nes pvz. Prancūzijos 
aukso rezervai siekia 2,500 
tūkst. t. 

Aukso atidavimas yra tik for
mos klausimas, pervedant pvz. 
Prancūzijos bankui j Lietuvos 
banką visus pinigus. Tačiau 
viešas aukso pervežimas pvz. 
šarvuotom automašinom, pri
duotų daug propagandos visam 
pasauliui (susidarytų didelės 
išlaidos), gal „prispaudiiant" 
Angliją ir Švedija prie derybų 
stalo. Švedijoje opozicija rei
kalauja auksą grąžinti Pabaltijo 
valstybėms. 

Nėra tos dienos, kad spauda, 
radijas ar televizija (buvo 
nufilmuotas diplomatinių santy
kių užmezgimas tarp Lietuvos 
ir Sov. Sąjungos' nesuminėtu 
Pabaltijo reikalu Tikrovėje 
daugiausia dėmesio skiriama 
Lietuvai, kadangi mūsų vals
tybė yra kitų dviejų Pabaltijo 
valstybių, o gal net ir Europoje 
pavergtų tautų 'kroatų, slo
vakų, slovėnų ir 1.1.) nepri
klausomybės variklis. V. Land
sbergis laikomas Sov. Sąjungos 
griuvimo kaltininku. Juk Lie
tuva pirmoji reikalauja ati
traukti apie 100 tūkst. karių iš 
Lietuvos, Ryga ir Talinas eina 
į kompromisus su Maskva. 

Bet raudonarmiečiai nenori 
keltis iš mūsų žemes. Kauno 
parašiutininkai paraše raštą 
Lietuvos parlamentui, skundą 
įteikė Vilniaus karininkai ir jų 
žmonos. Girdi, kur mes galime 
keltis, jeigu Sov. Sąjungoje 
kariams nėra patalpų, nėra 
šeimoms butų. 

Miuncheno dienraštis „Sued-
deutsche Zeitung" teisingai 
rašė, kad Lietuvoje kariškių 
šeimoms yra žymiai geriau 
gyventi kaip Sovietų Sąjun
goje — nereikia stovėti eilėse. 
užtikrintas yra jų rytojus. 

Vokiečiai taip pat rašo, kad 

Pasaulio greitai besikeičianti 
politika ir Sovietų Sąjungos im
perijos toks nelauktas, netikė
tas, staigus griuvimas lėmė ir 
Lietuvos ateitį. Tarytum Lietu
va nujausdama, jau 1990 m. 
kovo 11 d. pasauliui tarė: 
skelbiame laisvą Nepriklau
somą Lietuvos Respubliką. Toks 
drąsus lietuvių tautos ryžtas ir 
žygis sukrėtė Sovietų imperiją, 
o drauge nusigando ir daugelis 
laisvojo pasaulio valstybių, iki 
šiol vis skelbusios, kad 
nepripažįstančios Lietuvos 
sovietų okupacijos. 

Nežiūrint laisvojo pasaulio 
abejingumo. Sovietų vykdomų 
blokadų, žudymų, bandymų 
iš naujo užgrobti Lietuvą, Lie
tuva tvirtai stovėjo už laisvę ir 
nepriklausomybe. Ir laimėjo. 

I Lietuvos išlaisvinimo kovą 
jungėsi po antrojo pasaulinio 
karo visa tauta, partizaninė 
epocha, taip pat ir laisvajame 
pasaulyje gyveną lietuviai. 
Lietuvai laisvinti, jos kovą rem
ti buvo sudaryti išeivijos 
politiniai veiksniai. JAV po 
sovietų okupacijos susidarė 
Amerikos Lietuvių Taryba ir ji 
nuo pat pradžių neatlaidžiai 
kėlė Lietuvos okupacijos klau
simus. Tada JAV prezidentas 
pareiškė, kad Amerika nepri 
pažįstanti ir niekada nepri
pažins Lietuvos okupacijos. 

lietuviai yra kietasprandžiai ir 
Maskvai bus labai sunkios dery
bos su Vilnium. Ypač „kietas -
hard" yra V. Landsbergis, šiuo 
metu populiariausias asmuo 
Lietuvoje. 

Lietuviai negali įeiti į sovietų 
kareivines, tuo tarpu iki pat 
..dantų" ginkluoti raudonar
miečiai laisvai vaikšto Vilniaus. 
Kauno. Šiaulių, „Memel"' — 
Klaipėdos miestuose. Tad 
suprantama, kodėl lietuviai 
nori nuo savo pečių numesti 
okupantą. 

Šiandieną vakare, t.v. spalio 
13 d., pirmas Vokietijos kanalas 
dalį savo ,,Weltspiegel"* (pasau
lio veidrodžio' programos skiria 
Lietuvai, pavadindamas ją „Li-
tauen Unabhaenging, aber noch 
besetzt — Lietuva nepriklauso
ma, tačiau dar okupuota". Tam 
paskirsiu atskirą straipsnį. 

Sportinė spauda pranešė, kad 
Šarūnas Marčiulionis yra 
Vilniaus krepšinio ..Statybos" 
komandos savininkas. Jis žai
džia JAV profesionalų eilėse. 

JURGIS JANUŠAITIS 

kurią karine jėga įvykdė Sovieų 
Sąjunga. 

Dar karui einant Lietuvoje 
buvo sudarytas ir pogrindyje 
veikė Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas. Jis pra
dėjo veikti 1943 m. Vėliau 
Vlikas pasitraukė į Vokietiją ir 
iš ten persikėlė į JAV. 

Vlikui įsikūrus Amerikoje, be
veik lygiagrečiai veikė dvi labai 
svarbios Lietuvai laisvinti poli
tinės institucijos, o maždaug 
prieš dvidešimtmetį į politinį 
darbą, įsijungė ir PLB su LB 
kraštų valdybomis. Išeivijoje pa
vergtos Lietuvos interesai buvo 
gana sėkmingai šių institucijų 
ginami ir labai daug prisidėjo 
prie pasaulio viešosios opinijos 
domėjimosi ir pavergtos Lietu 
vos reikalais. 

Šiandien su didele pagarba ir 
dėmesiu turime prisiminti šias 
mūsų politines institucijas, ku
rios paaukojo daug laiko ir 
pinigų, kad politinė veikla būtų 
gyva ir efektinga. Lietuvai at
gavus nepriklausomybe, poli
tinės institucijos keičia savo 
veiklos pobūdį. Pirmasis prabilo 
tuo reikalu Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, kad jo 
darbas esą su Lietuvos išlais
vinimu baigiasi. Betgi tai svar
bi politinė institucija, valdanti 
net tris fondus, su dideliu kapi
talu ir negali be svarbių 
nutarimų darbo baigti ar persi
organizuoti. 

Lapkričio 1-3 dienomis Chica-
goje yra šaukiamas Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto istorinis seimas. Istorinis ta 
prasme, kad jis šaukiamas jau 
Lietuvai laisvę ir nepriklau
somybę atgavus. Tai labai svar
bus seimas. Jeigu anksty
vesniuose Vliko seimuose 
vyravo gana nesudėtingos pro
gramos, tai šiame seime turės 
būti sprendžiami esminiai Vliko 
ateities klausimai, nuodugniai 
įvertinta 48 metų Vliko veikla, 
pasiekti laimėjimai, pažiūrėta į 
nesėkmes, įvertintas Vliko įna
šas į Lietuvos laisvės kovą. Taip 
pat reikės nuspręsti, kaip pasi
elgti su visuomenės lėšomis 
išugdytais gana stambiais 
fondais. 

Šis seimas ta prasme ir bus is
torinis, o jam jau sparčiai 
ruošiamasi. Seimui ruošti komi
tetui vadovauja visuomeni
ninkas. Vliko vicepirmininkas 

dr. Leonas Kriaučeliūnas su 
pagalbininkais . Abejoti 
netenka, kad seimas bus suruoš
tas gerai ir sprendimai bus 
reikšmingi 

Vliko seimas prasidės Chica-
goje lapkričio 1 d. atstovų 
susipažinimo vakaru. Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Čia bus 
pabendrauta, neoficialiai atsto
vai galės savo tarpe pareikšti 
nuomones, žvilgsnius j Vliko 
ateitį. 

Vliko seimo darbo-posėdžių 
diena — lapkričio 2 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Tai 
sunkiausia ir svarbiausia seimo 
diena. Čia seimo dalyviai turės 
padaryti istorinius sprendimus, 
tačiau atstovai iš anksto turi 
gerai pasiruošti, gerai 
susipažinti su Vliko praeities ir 
ateities darbais. Gal net reikėtų 
vengti savitarpio partijų atsto 
vų sveikinimų, kaip iki šiol 
pasitaikydavo ir užimdavo gana 
daug laiko. 

Po sunkios darbo dienos po 
padarytų sprendimų lapkričio 3 
d. sekmadienį bus iškilmingos 
šv. Mišios Švč M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje Marąuette 
Parke. Iškilmingas šv. Mišias už 
Lietuvos nepriklausomybę ir už 
žuvusius tautos didvyrius už 
Lietuvos laisvę atnašaus vysk. 
Paulius Baltakis. Po pamaldų 
prie kryžiaus aikštelėje bus pa
dėti žuvusiųjų atminimui pa 
gerbti vainikai. 

Lapkričio 3 d. vakarą Martini-
que puošniame restorane seimo 
užbaigimo banketas su gera 
menine programa, kurią atliks 
rašytoja ir aktorė Birutė 
Pūkelevičiūtė. Banketą or
ganizuoja visuomenininke 
Irena Kriaučeliūniene J seimą 
laukiama atvykstant Lietuvos 
ministerio pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus. JT 
ambasadoriaus Aniceto Simu 
čio. Lietuvos generalinių kon 
sulų Vaclovo Kleizos iš Chica-
gos. Vytauto Čekanausko iš Los 
Angeles Banketas rengiamas 
Lietuvos ministerio pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus garbei. 
ir jis ten pasakys pagrindine 
kalbą. 

Tikimasi, kad šiuo Vliko 
seimu domėsis ir Chicagos lietu 
viai ir jame gausiai dalyvaus. 

Tikras džiaugsmas yra tas. 
kuris kyla iš dorybės po 
kentėjimų. 

Gitarini 

Jokia kita savybė mums 
nelaimi tiek draugų, kaip 
nuoširdus džiaugimasis kitų 
geromis savybėmis. John$on 

Dalykai, kurie yra aukštesni 
už pasaulį, paprastai yra nieki
nami, tačiau jie išlieka ir 

P6'**" Stifter 

DVIEJŲ TĖVŲ DUKRA 
Novelė 

VLADAS VAILIONIS 

Taip, Vanagėnienė pažinojo Levinus. Ten ji beveik 
visuomet apeipirkdavo savo šeimai. Ypač vasarą, 
beruošdama savo vaikus naujiems mokslo metams. 
paklodavo ji ten gerą pluoštą pinigų. Siaubo apimta, ji 
neatpažino Levinienės toje mirties kolonoje. Dievulis 
davė — ji nore jos dukrą išgelbėjo nuo mirties. 

— Išgelbėjo? Kaip ilgai? 
— Klausyk, mergaite, labai lėtai pradėjo Vana

gėnienė. Tu pasiliksi pas mus iki karo pabaigos, bet 
mes nevadinsime tavęs Haike. Mes tau duosime 
mūsišką vardą, ir tik šiuo vardu tu atsiliepsi. Ateity
je tu sueisi ir su mūsų kaimynų vaikais, bet tu niekam 
nepasakok apie savo kilmę, ypač, kad tu esi žydaitė. 
Tu pati žinai, kad dabar tas yra labai pavojinga. 

Tuo metu Vanagėnienei šmėkštelėjo labai gera 
mintis. 

— Taip, taip, mes ją vadinsime Julyte Julyte 
Savukynaite. Tai mano pusbrolio Savukyno, išvežto į 
Sibirą, dukrelė likusi nuo išvežimo, — galvojo ji - Kas 
gi čia žino, kad ir Julytė buvo išvežta. O tie, kurie tai 
žino, gyvena Lingių apylinkėje. Bet ir tie yra savi 
žmonės. Reikalui esant, jie tylės. 

Vanagėnas nepriekaištavo savo žmonai už žydukės 
parsivedimą į namus, bet jis tik suabejojo ar ji teisingai 
pasielgė šiuo atveju. 

Ai nežinau motin, ar buvo verta užsitraukti šitokią 
grėsme ant mūsų galvų. Juk ir tu žinai, kad naciai 
juokų nekrečia už žydų slėpimą. Jeigu jie sužinotu apie 
šią mergaite, gali ir mums prireikti atsigulti žydu kape, 
— išdėstė jis savo nuomone. 

Nespėjus motinai nei burnos praverti, jai į pagalbą 
su savo žodžiu atskubėjo vyriausias jų sūnus Antanas. 

— Ką motulė šiandien padarė yra su Dievo valia, 
todėl Jis ir apsaugos nuo kokių nelaimių. 

— Duok, Dieve, sūnau, kad taip būtų, - pasakė 
tėvas. — Tik būkit atsargūs su kaimynais. 

— Ką čia kaimynai..., numojo ranka Motina. — Juk 
mes nesipykstame su jais. 

Vakare visa šeima turėjo ilgą pasitarimą tuo 
reikalu. Nukalbėjo jie, kad tikrai motina turinti gerą 
mintį vadinti ją Julyte. Kaimynams sakysią, kad, iš
tremiant Savukynus į Sibirą, Julytė buvo pas jos tetą, 
todėl ji ir išvengusi ištrėmimo. Dabar gi vargšelė turi 
kur nors prieglobstį gauti. Gi Vanagėnai yra artimi 
Savukynų giminės. 

Apnakvydino Julytę kartu su jauniausia dukra 
Birute. Juk jos abi beveik vienmetės, todėl Julytė 
greičiau apsipras su jos nauja padėtimi. 

Mergaitėms atgulus naktiniam poilsiui, Vana
gėnienė labai rūpestingai apklojo Julytę, švelniai 
paglostė jos galvelę, palinkėjo joms ramios nakties ir, 
palikdama truputį praviras duris, išėjo. Palinkėjo 
ramios nakties... Bet Vanagėnienė žinojo, kad Julytei 
ši naktis nebus rami. Ir jų bus dar daug. Galbūt kuriam 
laikui tos naktys jai bus vis baisesnės. 

Kurį laiką Julytė miegojo ramiai, bet vėliau ji pra
dėjo blaškytis ir kažką tai žydiškai šaukti. Vana
gėnienė, išgirdusi Julytę šaukiant, tuoj pat nuskubėjo 
pas ją. Uždėjusi švelniai savo rankas ant Julytės galvos, 
tyliai pradėjo ją raminti. 

— Haikele, Julyte, aš čia esu. Niekas tau nenutiks. 
Būk rami ir miegok. 

Paliesta žmogaus rankos, Julytė pamažu nurimo, 
bet retkarčiais jos kūnu nueidavo drebuliai, ir ji tyliai 
sudejuodavo. 

Vanagėnienė, atsinešusi kėdę, atsisėdo prie Julytės 
ir, paėmusi jos rankutę, snūduriavo. 

Po kurio laiko tėvas, matyt, nesulaukęs jos grįžtant. 

tyliai įėjęs, užklausė, kodėl ji neinanti į lovą. 
— Julytė labai blaškosi. Šios dienos pergyvenimai 

kamuoja ją, — atsakė ji. 
— Bet kaip čia be miego. Juk rytoj bus marios 

darbų. Gal ji dabar miegos. 
— Nesirūpink, žmoguli, manimi Aš prigulsiu 

vidurdienį. Dabar eik ir bandyk nors tu užmigti. 
Ir taip Vanagėnienė išbudėjo visą nakti prie Julytės 

lovos, laikas nuo laiko nušluostydama jos prakaituotą 
veidą. 

* * * 
Po poros savaičių iškilo Vanagenams nauji rūpesčiai. 

Nors Julytė buvo gimusi Lietuvoje, bet augusi žydiškai 
kalbančioje šeimoje ir lankiusi žydų pradžios mokyklą, 
lietuviškai kalbėjo su žydišku akcentu. Gi rugsėjo 
pradžioje visos mokyklos pradeda mokslo metus, todėl 
ir Julytė turės ją lankyti. Bet juk mokytojas ir vaikai 
tuoj pastebės, kad ji ne lietuvaitė. Kas gi bus? O juk 
namie jos irgi negalima laikyti, nes ji yra dar tik vie
nuolikos metų, taigi mokyklinio amžiaus. 

Reikėjo išsiaiškinti šį reikalą su mokytoju Rėkum. 
todėl vieną popietę Vanagėnų studentas Pranas ir 
nuvyko ten. Jau daug metų Rėkus mokytojavo šiame 
kaime, todėl jis ne tik apylinkės ūkininkus, bet ir mies
telio žmones pažinojo. Pažinojo jis ir Haikės tėvus. 

— Prieš karą beveik visuomet apsipirkdavome pas 
Levinus, bet tada niekas dar nenujautė, koks žiaurus 
likimas laukia jų, — dėstė mokytojas Rėkus — Dievas 
žino, kas laukia dar ir jų dukrelės, bet dabar jos atstum
ti mes negalime. Žinoma, Pranai, jūs turite būti atsar
gūs, nes naciai nepasigailėtų jūsų šeimos. Sužinojus 
jiems apie šią mergaitę, manau, ir mano likimas būtų 
nepavydėtinas. Bet Lietuvos kaimuose gyvena padorūs 
žmonės, todėl jeigu jie ir nujaus ką nors, tai jie ir mokės 
tylėti apie tai. Taigi su Dievo padėjimu mes ją priim
sime, o per keletą mėnesiu, manau, mes jos kalbą jau 
išlyginsime. _ 

<Bus daugiau' 
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LIETUVIŲ FONDAS 
IEŠKO KELIŲ 

1,000,000 dol. perduoti Lietuvai 
A N T A N A S J U O D V A L K I S 

Lietuvių Fondo posėdis įvyko 
1991 m. spalio 17 d. savoje būs

tinėje Chicagoje. Posėdyje da
lyvavo 15 tarybos ir 7 valdybos 
na r i a i . Posėdį vedė tarybos 
pirm. Povilas Kilius. 

Aptar t i einamieji reikalai , 
susipažinta su investuoto kapi
talo padėtimi ir šių metų numa
tomomis pajamomis. Plačiai apie 
bendrą ekonominę padėtį ir spe
cialiai apie Lietuvių Fondo in
ves t av imus kalbėjo f inansų 
komisijos pirm. Stasys Baras . 
Kkonomijos atsigavimas e ina 
pamažu ir teikia geru vilčių, nes 
akci jų r i n k a yra pas iekusi 
rekordinį aukšt į ir turi ten
denci ją k i l t i . Bankuose ir 
t aupymo bei skolinimo bendro
vėse pa lūkanos kr in ta ir už 
it ' r t ifikatus mokami nuošimčiai 
pi iartėja pr ie taupymo sąskai
t a nuošimčių. Mažinamos palū
kanos ir už taupymo sąskai tas 
t; kai kurie bankai j a u sumaži
no iki 9%, vietoj ilgą laiką 
n oketų 5 V ' . 

Palūkanų mažinimas už indė 
l iūs taupytojus skat ina ieškoti 
pelningesnių investavimo būdu. 
Taip ir Lietuvių Fondas pervedė 
dar v ieną milijoną doleriu Gray 
biU inves tav imo agen tū r a i , 
.-umažindamas bankuose laiko 
mas sumas. 

Šiuo metu beveik du t reč 
d a l i u s LF k a p i t a l o admi 
nistruoja R. W. Graybill, Ltd., 
agen tūra ir t ik trečdalį pati LF 
finansų komisija, kitaip sakant, 
pats Lietuvių Fondas. Dedamos 
pastangos gauti sąmatoje numa
ty tą pelną, kad nesumažėtu 
paramai skiriamos sumos 

Lietuviu Fondo pelno skirs 
t y m o komis i j a , p i r m i n i n 
kaujama Marijos Remienės . 
rugsėjo 27 d. turėjo posėdį ir 
papildomai paskirstė 20.860 dol. 
Stipendijas gavo visi iš Lietuvos 
s tudentai : Irena Bareikienė, 
Asta Krikščiūnai tė . Jo lanta 
M a c e v i č i ū t ė . V ladas S t a n 
kevičius, Karile Vaitkutė ir 
Vilija Žilionienė. iš viso 8.86C 
dol. Spa lvo tam p r a d i n i n k ų 
žodynui leisti (G. Kirvelaitisi 
2.000 dol.. M. K. Čiurlionio 
p i a n i s t u ir v a r g o n i n i n k ų 
konkurso komitetui 2.000 dol. ir 
Lietuvos konservatorijos Kauno 
fakultetui vargonams įsigyti 
5.000 dol. Taigi Lietuvos reika-
! a m s p a p i l d o m a i p a s k i r t a 
15.860 dol. P i rmame skirstyme 
Lietuvos reikalams buvo paskir
ta 49.900 dol.. o pridėjus dabar 
-kirtą parama. Lietuvai teko iš 
viso 65.760 dol. 

Iševijo? reikalams papildomai 
pask i r ta VII PLJ kongreso 
rengimo komitetui 2.000 dol. ir 
Lietuviu centrui Lemonte 3.000 
dol. 

Lietuvių Fondo t a r y b a pe lno 
skirs tymą patvi r t ino, nes j o s 
galia siekia t ik p a t i k r i n i m ų , 
kad nebū tų p ras i l enk ta su I R S 
nuosta ta is . Vyravo n u o m o n ė , 
kad š iuo metu y r a gera i d a r y t i 
du s k i r s t y m u s , n e s a t e i n a 
p r a š y m ų vėl iau n u s t a t y t o s 
datos, o reikalai kar ta i s yra sku
bos. 
L i e tuv ių F o n d o p a t i k ė t i n i ų 

t a r y b a 

Didysis dėmesys buvo s k i r t a s 
pa t ikė t in ių t a r y b o s uždą v i 
niams aptar t i ir i š r inkt i p i rmi 
ninką ir s e k r e t o r i ų , k u r i e 
rūpintųsi skirto milijono doleriu 
perdavimu Lietuvai . P a t i k ę 
tinių tarybos p i r m i n i n k u iš 
r inktas LF kūrėjas dr. A n t a n a s 
Razma, o sekretorium advoka
t a s V y t e n i s K i r v e l a i t i s . 
Diskusijų metu buvo įva i r ių 
nuomonių dėl l ikusio LF k a p i 
talo tvarkymo. 

Lietuvai išskir tas mi l i jonas 
nekėlė diskusijų, nes spec. na 
rių susir inkimo n u t a r i m a s y r a 
aiškus: skirtas vienas mil i jonas 
dolerių jau pr iklauso L ie tuvos 
vy r i ausybe i ir t i k j i g a l i 
nurodyti kam. kok iems t i k s 
lams ir kok ia s u m ą t e k s 
išmokėti. Lietuvių Fondas t u r ė s 
žiūrėti, kad i šmokami p in iga i 
at i t iktų US Internal R e v e n u e 
code 501 (3) nuos ta tus ir L ie tu 
viu Fondo steigėju n u m a t y t u s 
tikslus. 

Buvo nutar ta pa ra šy t i L i e tu 
vos A.T. p i rmininkui V y t a u t u i 
Landsbergiui laišką, p r a š a n t 
paskirt i asmenį, su k u r i u o L F 
vadovybė galėtų a išk in t i s ne t ik 
šio milijono pe rdav imą , be t 
tu rė t i jo n u o m o n e ir a p i e 
tolimesnį LF kap i ta lo l ik imą . 

Kadangi LF į k u r t a s išeivijos 
lietuvių lit. švietimui, ku l tū r ine i 
bei visuomeninei veikla i r e m t i , 
tad LF kapitalą a r jo dalį per 
davus Lietuvos ins t i tuc i joms , 
savaime sumažės ir p a r a m a i 
skir tos sumos, o t u o p a č i u 
susilpnės ir išeivijos veikla . J a u 
ir d a b a r iš g a u n a m o p e l n o 
duodamos stipendijos ir k i t a i s 
būdais remiami a tvykus ie j i iš 
L ie tuvos p a s i t o b u l i n t i p r o 
fesionalai. 

LF kapitalo pe r dav imą n e 
lengva įgyvendinti , nes d a b a r 
gautų aukų ar p a l i k i m u paja
mos y r a ski r iamos a u k o t o j ų 
nurody t iems t i k s l a m s P e r 
davus kapitalą L ie tuva i , t o k i o 
aukotojo valia b ū t u paže i s t a . 
Gyvuosius dar ga l ima a t s ik l aus 
ti ir gal jie p a k e i s t ų s a v o 
nuomone, bet ką d a r y t i su 
mirusiųjų valia? 

Be to. įstatų 40 s t r a i p s n i s 
kalba apie kapitalo l ikv idav imą 
ar d a l i e s t u r t o p e r d a v i m ą 

•*****# xp«n% 
IK' VVashinjctono -4 yi iaus vedėjas Viktoras Nakas ir LKK šalpo6 specialių 
ptojektu vykdytoj; K R gaitienė Kaune •-u kardinolu Vincentu 
Sladl 

Nuott A. Vaitkevičiaus 

TA I?NYBA BUVUSIAM 
OKUPANTUI 

A U R E L I J A M. B A L A Š A M I F N F 

Suvi rpė jau iš p a s i p i k t i n i m o 
s a v o k o m p i u t e r i o infornta 
c i n i a m e B A L I L t i n k l e per 
skaičiusi i lgoką p raneš i ' i ' i • pi< 
Kaz imie ros P r u n s k i e n ė s lai k v 
seną ir p a s i s a k y m u s Olandijoje 
į v y k u s i o j e ..VYorld A p a r t , 

S t r a i p s n i s api<' Kazimierą 
P runsk iene ir pokalbis su ja 
buvo a t spausd in tas „Haagsehe 
C o u r a n t " laikraščio spalio 2 
dienos laidoje. Kompiuteryje au
toriai straipsnį pe-duoda beveik 
ištisai. Fiadžioje supažindinama 

VVorlds T o g e t h e r " konfėrėnči- su l ak tu , kad ji buvusi išr inkta 
j o j e . k u r i o s t i k s l a s b u v o minis te rė p i rmininkė, pereitų 
nag r inė t i i š s ivys ianč ių t a u t u metų kovo 11 diena Lietuvai pa

skelbus nepriklausomybę. Ji at 
vvkusi į Olandii . dalyvauti kon
ferencijoje, bet r > pažymėjo, kam 
ji a ts tovauja i r kas ją įgaliojo. 
P r u n s k i e n ė l i : -us i priversta 

p rob lemas , a t s t a t a n t ju e k o 
n o m i k ą ir s u k u r i a n t d e m o k t a 
t i š k a v a l d y m o s i s i s t e m ą . 
P raneš imo autor ia i y r a Amster 
d a m e g y v e n a n t y s o l a n d u 
rašytojai Joos t Donker rr Artdre pas i t r auk t i iš -nfo pareigų del 
W i e r e n g a . J i e d i r b a ..Second jos t a r i amos . .u/omaskvinės" 
Wor ld" cen t re , kurio pagt indine laikysenos. Sausio 13 dienos 
užduot i s y r a remt i demokra- sov ie t in ių dal inių b r u t a l u s 
t i š k u m o judėjimą, r*>t P tunsk ie veiksmai irod". kad jos krit ikai 
ne konfe.encijoje p r i s t a tė Lietu- buvo teisūs, nes jie tvir t ino, kad 
v a k a ' p d i k t a t u i o s lizdą. P r a 
džioje p r a n e š i m o rašoma: , Jos 
( P r u n s k i e n ė s - A.B.) nuomone . 
L a n d s b e r g i s Lietuvoje k u r i a 
n a u j ą d i k t a t ū r ą . L i e t u v o j e nes paž in to-nepas ike i tė" , rašo 
vyrau ja s a v o t i š k a s ve rg i škumo žurnal is tas 
m e n t a l i t e t a s , ku r i s nedingo JU 
b u v u s i u r e ž i m u '. 

t ik a tkaklus ii K-kompromisinis 
pasipriešinimą- Maskvai gali 
duo t i t e ig iamus r ezu l t a tu s . 
. .Tačiau atrodo, kad Prunskie-

Toliaujis cituoja Piunskienės 
paž iu tas i ekonominį bendra-
dari tavimą su Rusija, be kurios 
Lietuvos ekonomika negalė
s iant i išsilaikyti. . .Mūsų san-
tvkia i t u n būti pagrįst i abipu
sės naudos prim ipu". J i tikin
ti , kad Jelcinas esąs nuoširdus 
savo demokratiniuose siekiuose. 

puolanti Landsbergio vidaus 
politiką. „Jis nėra demokratas ; 
norėdamas palaikyti t au t ine 
vienybe, jis netoleruoja opozici
jos, į ją žiūrėdamas, kaip į priešą 
ir grioviką. Jo nuomone, opo
zicija neprivalo egzistuoti. Be to. 
vyriausybė bando monopolizuo 
t i valdžią ir varžyti spaudos 
laisvę. Žmonės yra persekio 
jami". J i lyginanti dabartine vy
r iausybę su nepr ik lausomos 
Lietuvos ..Smetonos režimu", 
pavertusiu Lietuvą į d ik ta tūrą . 
..Ką Landsbergis dabar daro. 
yra g rynas total i tar izmas ir 
n e t u r i n i e k o b e n d r a su 
demokra t i ja" . Dar tol iau ji 
sarkastiškai kalba apie ..roman
tiškus, nereal ius sent imentus" , 
grįžtant į buvusios nepr ik lau 
somybės laikus. „Tokia nos
talgija y ra klaidinga. . ." 

Paklaus ta apie jos politinės 
karjeros ateitį, ji a t sakė : „Aš 
noriu d i r b t i t o l e r a n t i š k o j e 
demokratiškoje sistemoje, kaip 
ji egzistuoja Vakaruose. Mums 
nestinga politinių partijų, jų yra 
pakankamai , nuo k raš tu t in iu 
kairiųjų iki k raš tu t in ių deši 
niųjų. Problema daugiausia glū 
di. kad dešinieji yra kategoriški 
savo sprendimuose, y r a netole
rant iški ir agresyvus. Pavyz
džiui, L ie tuvos k r ikšč ion ių 
demokratų partija nėra nei 
krikščioniška, nei demokrat i š 
ka. Dešiniųjų vienybę palaiki) 
ne tiek jų demokratiškos pažiū 
ros. kiek kraštut inis antikomu
nizmas'" . P r u n s k i e n ė toliau 
aiškina apie kadaise buvusį 
būt inumą priklausyti komunis
tų pait i jai . kad asmuo galėtų 
išsilaikyti. To išdavoje išsiugdes 
vergiškumo mentalitetas, kuris 
dar esąs išlikęs, tik su tuo skir
tumu, kad dabar „buvę vergai 
surado naujus vergus". 

Toliau ji prisipažino girdėjusi 
daug priekaištų dėl savo buvimo 
komunistų partijos nare . tačiau 
ji tuoj pasiteisino, kad t a s faktas 
jai davęs galimybe bendrauti su 
Vakara is ir įsisamoninti , koks 
didel is s k i r t u m a s t a r p ko
munizmo ir demokratijos. „Aš 
tikėjausi, kad būsiu kr i t ikuo 
jama už savo praeitį, bet tokios 
antikomunistinės isterijos nesi 
tikėjau. Atrodo keista, bet toks 
steriliškas antikomunizmas turi 
beveik stalinišką charak te r į " . 

Pokalbio pabaigoje Prunskie
nė dar pridūrė: „Didysis netole
rancijos šaltinis Lietuvoje y ra 
Landsbergio vyriausybė. Nesu
tinku, kad asmenys, kurie sako 
si tur į idealiai švarią praeitį, 
turėtų teisę į absoliutišką vai 
džią". 

CLASSIFIED GUIDE 
R E A L E S T A 1 E REAL EStATE 

' GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalbu 
• Nuosavybig Įkainavimas v«ltul 
• Perkame ir Paiduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

m 
^ 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kodito Ave., 
Chlcego, »L 60828 

(312)778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

• Namų piikimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba l latuvlihal 
• Nuolaida pensininkams 

n e p r i k l a u s o m a i Lie tuvai , p ra 
v e d u s n a r n i a t s ik laus imą. P ro 
c e d u r a ilga ir sudė t inga . Betg i 
L i e tuv iu fondo t a » \ b ' i si 
ruoš i a fondo l ikviduot i , o tik 
peiduot i v ieną milijoną dol. . j a u p r ,Mlskien«-1aip pat pageidauja 
perė jus a t s k y r i m o procį i 

Diskusi jos dėl to l imesnio I ¥ 
l ik imo bu • ' rsiamos i r laukiama 
n a r i ų a t s i l i e p i m e bei 
p a s i ū l y m ų . 

RESORT COTTAGE FOR SALE 
Lake property, Ne.v Buitalo. Ml 
Ali year round impeccable 3 bdrm 
..spliMevel" w oarty size tam rm.; tire 
place. double ..jacuzzi " ; Florida rm ; 
fully furnished; Vi bl i rom pvt beac l ' 
on lake Michigan — just add your 
boat! Cal l : 

Jane VVhlte 
RE/MAX SOUIHVVESr 

T e l . 708-974-1110 

2T •«-$ 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktorą* Šlm»ltl». Realtor 
Itena BrlnstniMene, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Ta*. 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

FOR PENT, 

HELP VVANIED 

leškma moteris larp 30-50 
metų amžiaus padėti moteriai 
namų ruošoje ir vaig > pamoBimt. 
$125 į sav. Kreiptis 
tel. 708-562 5583 tarp 2 5 v. 

p.p. 

Marquette Parko rajone Išnuo
mojama* naujai remontuotas 2 
mieg kambarių butas 2 aukšte. 
Pageidauja ramių žmonių Nuoma 
pigi —$275 + „Utilities". Teirau
tis Tel. 434-0566 

MISCELLANEOUS 

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

Tai. 376-1882 ar 376 5996 
1 0 ° b - 2 0 ° o - 3 0 ° b pg iau mokėsit 

už apd^audą nuo ugnies 'r au tomoMo 
33S mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312)581-8654 

IŠNUOMOJU KAUNE, 
ŽALIAKALNYJE 

2 T 4 k a m b . butus. 
T e l . 5 1 4 - 3 6 3 - 6 2 8 4 

VVESTMONT, IL APT. FOR REMT 
2 bed i f s 2 baiconies. laundry facility. 
ne^t & cookmg gas mcld Pool & tennis et; 
no pets: $595 mo + secunty + credit 
cbeck Cell: 708-852-2594. Kalbame 
lietuviškai. 

I E Š K O B U T O 

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

tunu Ch'C i.gos miesto tmfemą l>"bu * 
uimiesty Dubu g'eitai. ya'antuotat ir 3371 
nngai 

312-77'* 3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Nuvežamo Ir atvežama ( New 
York ir VVashington aerouostus 
gimines, draugus a'vykstančius j 

Pranešimo išvadoje abu auto- JAV ir grįžtančius į Lietuvą 

Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirm Vytautas I-andsb»-rg,s New Y"rk>- -u ! KH t\x> •-•• •'• 
vedėju kun K Pujfevičium ir specialiu projektu vykdytoj.: R Raagaitiene 

N l l ' t r A N«U \ I 

ar t imesnio Baltijos valstybių 
bendradarbiavime. Nors buvę 
daug bendro politinėje veikloje. 
tačiau ekonominėje srityje dar 
nieko nedaroma Buvę bandyta 
sukur t i bendra ..Baltijos tautų 
r i n k a ' , be! p a s k u t i n i ų j ų 
mėnesių politiniai įvykiai ta 
p ro j ek t ą s u s t a b d ė . Tol iau 
žurnalistas cituoja Prunskienę: 
„Mano nuomone, mes per daug 
p a s i d u o d a m e L a n d s b e r g i o 
vyriausybės ide< loginiams mo
tyvams. Landsbe>gW vyriau
sybe sąmoningai i šnaudoja 
taut inį pati iotinj sentimentą ir 
perse jausmą, kad visos pro-
blomos turi būti aprend/ihtnos 
savos valstybė; plotmėje. Aš 
manau , kad to išdavoje iškils 
daug nauju problemų. Šiuo me
tu gyventoju dauguma remia 
Landsbergio radikal ias pažiū
ras , kas gi»>ičiatisia yra penkių 
dešimtmečiu Ma kvos piiespau 
dos ir neseniai įvykusio per-
versmo išdava, liet esu jsitiki-
nusi , ka<l su laiku gyventojai iš 
Landsbergio r e ika l a i s reales-

1 linij -;" 

l- ' -m urnaiis tas krit iškai 
aso, kad 1 • ne lunu ia i 

riai stebisi tokiomis Pruns
kienės pažiūromis ir ją kritiškai 
komentuoja , kviesdami t u o 
k l a u s i m u s u i n t e r e s u o t u s 
asmenis reaguoti, savo nuo 
monę pareiškiant šiuo adresu: 

Second VVorld Center. Rasma-
rijnsteg 10. 1012 R P Amster-
dam, The Nether lands . Attn.: 
Mr. Joost Donker. Taip pat cent 
ra ga l ima pasiekti telefonu 
020-6279491 arba fakso aparatu 
020 6208116. 

Išeivija negali nereaguoti į 
tokį Prunskienės elgesį juo la 
hiau. kad ji atstovauja Lietuvai, 
ne tu rėdama jokio m a n d a t o , 
pareigu ar įgaliojimų. Kai iš 
vergi jos g r i u v ė s i u k e l i a s i 
Lietuva, kai drąsiai ir didvy
riškai rizikuodami savo laisve ir 
gyvybe Lietuvos laisvės kovo
tojai pagaliau susi laukė savo 
vargu ir pastangų rezul ta tu , ju 
vardą terš t i t a r p t a u t i n i a m e 
forume yra nedovanotinas nusi
kalt imas Kam tarnauja P runs 
kienė? Ar, pasiremdama savo 
. . d e m o k r a t i n i u " p r i n c i p ų 
samprata , ji planuoja kur t i 
nauja partiją ir įjos rankas per 
leisti krašto valdymą, pati t a p 
dama prezidente? O gal ji ska 
tina naujam perversmui? 

N e t y l ė k i m e , p r a n e š k i m e 
„Antrojo pasaulio centrui" , kad 
mes su jos pažiūromis nesu 
t inkame ir ios elgesį smer 
kiame. Mūsų veiksniai tu rė tu j 
Prunskienės laikyseną stipriai 
reaguoti. 

Kreiptis; tel. 312-778-3697 

Nerūkantis, negeriantis pensi
ninkas ieško kambario Mar-
quette Pk apylinkėje. Skambinti 
tik pitmad , antrad ir trečiad. 

708 460-1058 

J.M.Z. ROOFING ft 
CONSTRUCTION CO. 

Stiiog'e. hot tar. moditied bitumen & roll 
roofs ie*perts at roof tearoffs) FuM 
liouse & spot tuc^pomting. Chimneys 
'etui l t & cleaned Aiuminum siding. 
90M, facia & qi;tt9rs Glass block. storm 
& repiacement windows. Custom 
catpentry tec rooms. room addrttons. 
kitehen & bathroom. ceramic tiles & 
Imoieum; d'y^all & pamtmg. plumbing 
& eiectncai 
F r « * «stlm«t««! Call: 708-343-04S6 

DRAUGE GAUNAMI „NIDOS" KNYGŲ 
KLUBO LEIDINIAI 

$ 3 0 0 

$3 00 
$3.00 

$3 00 

KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ, romanas. Felix Tim-
mermans 189 psl 

SENASIS VILNIAUS UNIVERSITETAS Mykolas 
Biržiška. 178 psl 

BĖGIAI, novelės Kazys Almenas. 197 psl. . . . 
KARNAVALO AIKSI EJE. novelės. Juozas švais

tas. 284 psl 
ŠVIESA LANGE, romanas Juozas Kralikauskas 

248 psl 
BAUSMĖ, novelės Jurgis Gliaudą. 151 psl. 
SMILGOS, apsakymai. A Giedrius. 204 psl. 
MŪSŲ MAŽOJI SESUO, novelė. A Vaičiulaitis. 

104 psl 
T UBOTO GAIDŽIO MF I Al. romanas. K Barėnas 

438 psl 
BE GIMTO MEDŽIO, eilėraščiai Vladas Šlaitas 

43 psl 
PRISIKĖLIMAS, romanas. Alė Rūta. 205 psl 
INTELIGENTŲ STALAS, novelės Antanas Tulys 

177 psl 
PAGUODA I dalis, akimirksnių kronikos Bronys 

Raila. 428 psl 
PAGUODA II dalis Akimirksnių kronikos. Bronys 

Raila 374 psl 
PAGUODA. III dalis Akimirksnių kronikos Bro

nys Raila 384 psl 
LAIMES IEŠKOTOJAI, novelės Irena Joerg. 262 

psl 
BUKOLIKOS IR GEORGIKOS. Publijus Vergilijus 

Maronas \71 psl. 

Pastaba U/s ikant knygas per paš?a pinigų nesiųsti 
Užsimokėsite gavę sąskaitą kurioje bus pridėta T persiun
timo išlaidos 

$3.00 
$ 3 0 0 
$ 3 00 

$3 00 

$4 00 

$1.50 
$ 3 0 0 

$3 00 

$4 50 

$4.50 

$4.50 

$3 00 

$3.00 



VII PLJK RUOŠA PIETŲ AMERIKOJE 
Rosario mieste, maždaug 350 

km. į šiaurės vakarus nuo Bue
nos Aires, yra mažesnė lietuvių 
kolonija. Ten veikla sukasi apie 
parapiją ir apie jų Lietuvių 
centrą. Parapijos klebonas, kun. 
Juozas Margis.MIC, dalyvavęs 
pirmuose trijuose kongresuose, 
skatina jaunimo veiklą ir pats 
daug j iems padeda. Susiorgani
zavusiai šokių grupei vadovauti 
Rosario lietuviai atsikviečia 
Osvaldą Levanavičių iš Buenos 
Aires. J is atvyksta į Rosario kas 
antrą savaitę repeticijoms ir 
pasirodymams. Kar tu su pasi
keitimais Lietuvoje, mažėja ir 
skirtumai tarp įvairių politinių 
pažiūrų lietuvių tarpe. Tiki
masi, kad dėl to pagyvės koloni
jos gyvenimas ir veikla. 

Kun. Margio parapija, nors 
ten lietuvių mažai, yra viena 
gyviausių parapijų, kurias esu 
aplankęs. Ten jau per 29 metus 
veikia mokykla , p a v a d i n t a 
„Republica de Li tuania" ir Šv. 
Kazimiero vaikų darželis. Sese 
lės Kazimierietės ta lkina čia, 
kaip ir Buenos Aires parapijo
je. Iš viso turi 900 mokinių ir 
dirba 60 mokytojų. Mokykla pa
rūpina pietus apie 250 mokinių 
iš neturtingų šeimų. Parapija 
taip pat aprūpina gyvenančius 
vargšus ne t ik maistu, bet ir 
drabužiais bei vaistais; turi savo 
amatų mokyklą. Beveik kas 
dien veikia įvairūs maldos ir 
jaunimo būreliai, ypač aktyviai 
veikia skautų organizacija ir Sv. 
Dvasios sąjūdis. 

Trečia lietuvių kolonija Ar
gentinoje, Berisso mieste, yra 
maždaug 60 km. nuo Buenos 
Aires. Čia veikia dvi didesnės 
lietuviškos organizacijos: Min 
daugas ir Nemunas. Abi turi 
suorganizuotas taut inių šokių 
grupes, bei veda įvairią kul
tūrinę veiklą. 

S t o v y k l a . A r g e n t i n o s 
Lietuvių j a u n i m o sąjungom 
suorganizuota stovykla įvyko 
rugpjūčio 31 ir rugsė jo 1 
dienomis. ALJS pirmininkas 
Jurgis Gaidimauskas suorga 
nizavo programą ir sukvietė 
prelegentus. Iš toliau atvykusių 
aš nebuvau v ien in te l i s : iš 
Lietuvos buvo atvykęs Bronius 
Laurikėnas. kur is ta ip pat 
pravedė šokius ir dainas. Šiuo 
metu a t s ius tas iš Lietuvos 
padėti Buenos Aires lietuviams, 
jis dės to l i e tuv ių ka lbos 
pamokas, moko taut iniu šokių 
ir pan. 

Stovykla, nors t rumpa, buvo 
gausi paskaitomis ir užsiėmi 
mais: VII PLJK informacija. VII 
PLJK darbo būreliai apie vie 
tinio jaunimo talką atvykstan
tiems, pranešimai apie dabar 
tinę padėtį Lietuvoje ir jvairfis 
būreliai: lietuviškos dainos ir 
žaidimai, ateitininkų organiza
cija ir spaudos būrelis. 

Susirinko apie 50 stovyklau 
tojų, kurie ten sportavo, žaidė 
estafetinius žaidimus ir rungėsi 

GINTARAS GRUŠAS 

komandomis, atsakinėdami į 
klausimus apie Lietuvos isto
riją, k u l t ū r ą ir išeivijos 
gyvenimą. Vakaras praleistas 
prie laužo kur dviem kalbom 
buvo suva id in ta kūrybingi 
va id in imė l i a i , sužais t i et
nografiniai žaidimai, padai
nuota. 

Sekmadienio rytą atvyko lie
tuvių parapijos klebonas kun. 
August inas Steigvila, MIC, 
atnašauti Šv. Mišias stovyk
lautojams. Per pietus, suva
žiavus daugeliui stovyklautojų 
tėvų, pietavome tradicinę asada 
— pietų amerikietiški lauke 
kepami pietūs. Po pietų vyko 
bendri žaidimai. 

Kongreso p rog rama Argen
tinoje. Kongreso dalyviai bus 
pasitikti aerodrome ir nuvežti į 
Lietuvių centrą, kur jie galės at
sigaivinti po ilgos kelionės ir 
užbaig t i regis t raci jos for
malumus. Iš ten dalyviai ir 
turistai bus nuvežti į jiems 
paskirtus viešbučius, o atstovai 
bus supažindinti su ta vietine 
lietuvių šeima, kuri juos priims 
ir globos jų viešnagės Buenos 
Aires metu. 

Gruodžio 18-tos vakare Lietu
vių centre vyks susipažinimo 
vakaras, kur jaunimas galės 
susitikti su senais draugais ir 
susipažinti su naujais, ypač su 
Pietų Amerikos lietuviais. Se
kantį rytą Buenos Aires kated
roje bus atnašaujamos atidary
mo Mišios. Iš katedros dalyvių 
eisena pereis miesto centrą į 
plaza kur bus PLJK atidarymo 
aktas ir oficialios atidarymo ce
remonijos. Vakare iškilmingas 
atidarymo balius. 

Anksti kitą rytą, atstovai 
autobusais nuvyks į Studijų 
dienas. Jos vyks Mathew YM-
CA stovyklavietėje, kur plačioje 
sodyboje yra net tik modernios 
konferencijos salės patalpos, bet 
ir vietos bediskutuojant pasi 
vaikščioti ir sporto patalpos at
sigauti per pertraukas. 

Studijų dienų tematika padės 
atstovams peržiūrėti dabartinę 
išeivijos ir Lietuvos padėtį, 
išnagrinėti iki šiol įvykusius 
pasikeitimus ir be vykstančius 
projektus ir jų perspektyvoje 
ruoštis išeivijos jaunimo veiklai 
visiškai naujoje išeivijos ir Lie
tuvos padėtyje. Studijų dienose 
šioje naujoje perspektyvoje bus 
pe r sva r s toma ir paskir t is . 
Šioms temoms pristatyti yra 
kviečiami prelegentai iš pačių 
veikliausių ir artimiausiai susi
pažinusių su Lietuvos laisvėji
mo procesu ir su išeivijos gy
venimu. Nenuostabu, kad dide 
lę dalį tų jaunuoliu, kurie dir
bo Lietuvos laisvinimo darbo 
priešaky ir kurie nuvyko į 
Lietuvą gyventi ir darbuotis 
Aukščiausiojoje Taryboje. 
Sąjūdyje ir kitur, sudarė buvę 
PLJK atstovai. 

Pr is ta tyt i Lietuvos padėtį 
P U S valdyba ir VII PLJK 
komisija pakvietė specialių 
dalyvių grupę iš Lietuvos, kurią 
sudaro įvairių specialybės sričių 
jaunimas. 

Čia reikėtų pastebėti, kad ši 
grupė yra prelegentai, o ne 
r ink t i a t s tovai , nes pagal 
dabartinį PLJS statutą (taip pat 
ir PLB), tų organizacijų nariais 
gali būt i tik išeivijos lietuviai. 
Todėl Lietuvos jaunimas negali 
dalyvauti PLJK kaip atstovai. 
Apgai les taut ina , kaip teko 
patirti, kad šitos padėties dau
gelis nesupra to , ir, ypač 
Lietuvoje, atsiranda individų 
(dažniausiai tų, kurie norėjo 
vykti ir nebuvo parinkti), kurie 
teigia, kad jie buvo nuskriaus
ti ir jų „teisės" pažeistos, nes 
nebuvo rinkimų Lietuvos atsto
vams. 

Tačiau, malonu, kad ne vienas 
iš Lietuvos norėtų dalyvauti 
Kongrese kaip dalyvis, ir juos 
gali sponsoruoti jų giminės iš
eivijoje ar kokia nors bendrovė 
ar organizacija Lietuvoje. Tai 
duos progos tam atvykusiam 
Lietuvos jaunimui geriau susi
pažinti su išeivijos jaunimu iš 
viso pasaulio ir užmegzti asme
niškų draugysčių ryšius tarp 
išeivijos ir Lietuvos jaunimo. 

Tą patį rytą, kai atstovai ir 
Lietuvos specialūs dalyviai 
(prelegentai) pradės savo darbą 
Studijų dienose, kiti iš Lietuvos 
atvykę dalyviai, kartu su visais 
kongreso dalyviais ir turistais, 
išvyks į savo pasirinktas eks
kursijas. Ten turės progos 
geriau susipažinti su Argen
tinos gamta ir žmonėmis, o vie
noje ekskursijoje — taip pat su 
įvairiomis Argentinos lietuvių 
kolonijomis. 

Argentinoje bus galima pa
s i r i n k t i vieną iš trijų 
ekskursijų. Pirmoji — kelionė po 
Buenos Aires apylinkes, ar
timesnius miestus: Berisso, 
Rosario. Šioje ekskursijoje bus 
progų arčiau susipažinti ir 
pabendrautisu tų lietuviškų 
kolonijų lietuviais. 

Antroji ekskursija skris į Ig-
uazu (didžiuliai kriokliai — 
pastaruoju metu ypač žinomi iš 
filmo „The Mission") ir Ba-
riloche — kalnų ir ežerų gam
ta, dažnai vadinama „Pietų 
Amerikos Šveicarija". Trečioji 
ekskursija skris į pietinę Argen
tinos dalį, kur matys ugnies 
žemę ir ledynus. Pagal savo 
pas i r i nk imą , ekskursijų 
dalyviai matys kiek Argentinos 
žemė yra turtinga ir įvairi. 
Pasirenkant ekskursijas bus 
l aba i sva rbu pažymėti su 
kuriais draugais norite keliauti, 
jei būtų tokių pageidavimų, nes 
pačios ekskursijos bus padalin
tos į mažesnes grupeles, kurios 
lankys įvairias vietoves skir
tingu laiku. 

Visos ekskursijos apvažinės 
Buenos Aires miestą, Parana 

upės išplauką ir matys tipišką 
argentimšką .Tango Show". 
Visi dalyviai ir turistai kartu 
atšvęs Kūčių vakarą, o Kalėdų 
dieną visi (kartu su atstovais) 
praleis argentinietiškoje Estan-
cijoje. Estancija, tai ūkis, su 
rodeo stiliaus pasirodymais, bei 
galimybe pajodinėti arkliais, 
pavažinėti vežimėliais, para
gauti ūkinės asados ir gražioje 
gamtoje praleisti laiką. 

Gruodžio 27 vakare, kongre
sas atsisveikina su Argentina ir 
išplaukia į Montevideo laivu. 

Atstovai, dalyviai ir turistai 
plauks kartu, praleisdami naktį 
ir pusryčiaudami laive. 
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Kuo labiau g i l inamasi į 
mokslą, tuo gausesn i ir 
nenugalimesni yra Išmintingos 
Būtybės, Sutvėrėjo buvimo 
jrodymai... Geologai, matema 
tikai, astronomai, gamtininkai 
— visi padėjo savo akmenį 
mokslo bažnyčiai, statomai 
Dievo garbei. 

W. Herschel 

A.tA. 
KUN. JONAS PLANKIS 

Kauno diocezijos kunigas 

Gyveno Chicagoje, St. Thomas More parapijoje 
Mirė 1991 m. spalio 25 d.. 3:40 vai. p.p., sulaukęs 80 m 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kėdainių apskrityje. Pagirio kaime. 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime giminės Lietuvoje. 
Priklausė Lietuvių Bendruomenei. 
Kūnas buvo pašarvotas sekmadienį, spalio 27 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Švč M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69 St. 
Laidotuvės įvyko pirmadienį, spalio 28 d. Iš Švč. M. Mari

jos Gimimo bažnyčios po 11 vai. ryto gedulingų šv. Mišių 
velionis buvo nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuliūdę Kun. Anthony Brankin, St. Thomas More 
parapija. 

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

A.tA. 
PETRUI BABICKUI 

Brazilijoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia 
giminėms 

Panevėžio gimnazijos bendraklasiai 
gyvenantys JAV: 

Albina Gervaitė Dumbrienė 
Bronė Švipaitė Šimkienė 
Amelija Jucytė Baleišienė 
Kazvs Pabedinskas 

A.tA. 
KAZIMIERUI JONYNUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia jo šeimai ir broliui 

Salomėja ir Petras Leipai 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės - XI. 2 d. 

Vėlinė* yra Jautri ir gyva proga 
sustoti ties mirusiųjų, pasauliu. 

Vėlinės yra didžioji i Imties šventė, kurioje katalikai organizuota meidt 
nukrypsta i JOS. kurie, iš Sio pasaulio atsiskyrę, nebegali sau padėti. 

Ma-c - koplyčioje (prie ..Draugo ),pradedant Vėlinių dieną, per 8 
dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi miš
parai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom pavedamus 
mirusiuosius 

Kv ei a ->e visus įsijungti Į šias ypatingas pamaldas Savo brangių 
mirusiųjų va'dus siųskite; 

Msrlan c»tners, S336 Se. KNboum Ave., CMcego, M. • © • 2 * 

A.tA. 
TATIANA PARULIENĖ 

Gyveno Lemont. IL. 
Mirė 1991 m. spalio 27 d., sulaukusi gilaus amžiaus. 
Giliame nuliūdime liko: dukterys Irena Knaučeliūniene. 

žentas Leonas ir Regina Kueiene. žentas Viktoras: anūkai: 
Vida, Jolita, Linas ir Viktorija su šeimomis, proanūkai: Kris
tina ir Justinas. 

Vel ionės lankymas: antradienj, spalio 29 d nuo 6 v. v. iki 
9 v.v. S. C. Lack ir Sūnūs laidojimo koplyčioje. 11028 South 
west Hwy . Palos Hills, II. 

Laidotuvės — privačios. Gelių ir aukų prašome nesiųsti. 
Liūdinti šeima. 

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

A.tA. 
VYTAUTUI RUSTEIKIUI 

mirus, kartu liūdime ir užjaučiame jo žmoną BRONĘ, 
daug metų dirbusią LB Brighton Parko apyl inkės 
valdyboje, ir jos dukrą bei k i tus g imines ir ar
timuosius. 

LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas - < 1-3121 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. • Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

§ta p'oga prašau prisiminti sių man brangių mirusiųjų. sietas 

Europos lietuvišku studijų dalyviai Vasario 16 gimnazijos diskusijose. IS kairės: vadovas dr. K. 
Girnius. Lietuvos Švietimo ir kultūros min. I) Kuolys. Lietuvos parl delegatas A Račas, Sąjū 
džio pirm J Tumeli-;, porl delegate J PaWkis ir u*s reik ministerio pav V Katkus 

nuotr M. Šmitienės 

Mano vardas ir pavardė — 

Adresas 

I 
Pridedu 3u»ą bendr sv Mišioms $ 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL H0MES, LTD. 

\larquette runeral Home 
2533 V\fst ~Nt Streel 
(. hkago. Ilhnoi- 60629 

H312M76-2345 

Hills runeral Home 
10301 Suvrti K.-bert- Road 
Palos Hills Illinois NMrn 

"08-430-44S3 

Petkus Funeral Home 
1410 Suarti ^>th AvvntR' 

(.KITO Illinois rtOr.̂ 0 
708-8*3-2108 

l'etkus-Butkus Funeral Home 
1446 South sOth. \vonuc 

(. Kiro Illinois oOrt^l 
"08-652-1003 

\ ištįs laidotuvių namus galite pas iek t i 
skambmd. imi H312)-476-234r> 

ANTHONY B PI IKLS 
DONALD A PIIKL'S 

novu n \i n I M S 

• 

file:///larquette
file:///vonuc
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\ A.a. kun. J o n a s Plankis 
• ilgos ligos mirė spalio 25 d. 
aktį. Buvo pašarvotas Švč M 

.iarijos Gimimo bažnyčioje 
..arųuette Parke, palaidotas po 
1 vai. šv. Mišių pirmadienį 5>v. 
azimiero kapinėse. Velionis 
ivo gimęs 1911 m vasario 26 
. kunigu jšvent'ntas Kaune 

-*35 m. birželio 5 d Lietuvoje 
rbo Retygaloje vikaru. Vokie-
•oje gyveno Tiubingene ir 
liau dirbo amerikiečių darbo 
opose Amerikoje darbavosi 
retto. Nekalto Prasidėjo 
r. Brighton Parke, išeie~ į 
nsija gyveno Our Lady of 
nar-ty Cicero ir paskutiniu 
etu St. Thomas More parapi-
je 

x I V liko Seimo užbaigimo 
oga rengiama pobūvį Martini 
ie Grand Dining Room salėje 
lietai prie {ėjimo nebus par
jodami. 

x Muz. Faustas Strolia pra-
es dainų popietę spalio 30 d . 
trečiadienį, 2 vai. po pietų 
tyresniųjų lietuvių centre Sek 
včioje. Apsilankys įvairios 

kaukės, piratas laimės g-obiu 
-kiti. įėjimo dovanos Vaišinsi 
įės obuoliniais blynais. Al 

x Lietuvos delegacija, va
dovaujama Lietuvos ryšių mi-

x Ateinant į penktadienį , msterio Aleksandro Abišalos ir 
lapkričio 1 d . yra Visų Šventųjų lydima Rimo Česonio. aplanke 
šventė , privaloma visiems „Draugą" ir kitas lietuviškas 
katalikams. Šv. Mišios bus pri- įstaigas Chicagoje. Jie visi ste-
taikj tos d rbantiems pačią Visų bejosi lietuviškais darbais, ypač 
Šventųjų dn i. taip pat bus lietuviška spauda, kuri aptar-
galima išklausyti <eivirtadienio nauja lietuvius išeivijoje ir pa

irę, deda Lietuvai. Delegacija tą pa
čią spalio 26 d. grįžo į In-
dianapolį ir įvairių pabaltiečių 
delegacijos turėjo pasitarimus 
su amerikiečiais, ekonomijos 
specialistais. 

x V a l d a s A d a m k u s i r 
Linas Kojelis spalio 21-22 die
nomis dalyvavo ir padarė 
p raneš imus Washingtone 
surengtame s'mpoziume: Nepri-
klausorr ybė* įgyvendinimas — 
Baltijos kramtai. Simpoziumą 
organizavo Valstybės depar 
tamentas tiems, kurie Pabalti 
jo krašt'iose turės darbuotis. 
Paskaitų klausėsi 110 dalyvių. 

V. Adamkus nušvietė Pabaltijo 
gamtos būklę. L. Kojelis aptarė 
privačių organizacijų vaidmenį 
Pabaltijo kraštų atstatymui. 

x G. Lazauskas, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas 
ir šiuo metu Vyr. Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto tarybos 
p i rmin inkas , spalio 26 d. 

ykite 
opierę. 

l inksmai praleisti 

x Bernade ta Zeikienė pir 
moji išplatino gautus bilietus į 
LB Socialinių reikalų tarybos 
skyriaus Labdaros vakarą, 
kuris įvyks Vyresniųjų lietuvių 
centre Seklyčioje gruodžio 7 d. 

x Amerikos Lietuvių Tary
bos naujas adresas yra: 6500 S. 
Pulaski Ave., Chicago, IL 
60629, tel. 312-735-6677, fax 
numeris 312-735-8793. 

x Adv. La ima ir Vacys 
Garbonkai, Burr Ridge, 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 25 dol. auką. Vincas 

Latviai šokėjai, kurie pasirodys Jaunimo centre 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ietė pasitarimą prieš įvyks- Salčiūnas. Port St. Lucie, Fla.. 

atsiuntė 20 dol. Nuoširdus ačiū. 

A.A. B R O N I A U S KVIKLIO 
M I N Ė J I M A I 

tan t seimui. Dalyvavo 21 
asmuo, atstovaudami 13 Vliko 
organizacijų Penkias valanda? 
trukusiame posėdyje buvo ap 
tarti Vliko baigiamojo laiko 
tarpio klausimai ir seimui 
pasiūlymai. Posėdyje dalyvavo bai dėkojame. 
ir Vliko valdybos narys i'. Na 
rutis. 

x Ada Skučas , West Palm 
Beach. Fla.. už kalėdines kor
teles ir kalendorių parėmė 

Draugą'" su 50 dol. čekiu. La-

x Zarasiškių klubo pusme-
:inis susirinkimas bus lapkričio 
I d., sekmadienį. 1 vai. p p. Jau 
mio centro posėdžių kam 

. .iryje. Visi prašomi dalyvauti 
r išklausyti valdybos pra 
ešimų. Po susirinkimo bus 

. lišės. 

x Lietuvių Bendruomenė -
'ukegan-Lake County n 
s balius bus lapkričio 9 d., 

šeštadieni. fi.30 vai. vak. Esto-
-tian House. Wheeling, IL Bus 
įga iv in imas , vakarienė, pro

grama ir šokiai. Šokiams gros 
Ąžuolo Stelmoko orkestras. Re
zervacijas reikia padaryti iš 
anksto pas Aid. ną Kavaliū 
menę 2416 W. Dunlay Ct„ 
Vaukegan, Illir.oį<! Telefonas 
708 623 6878. 

x VLIKO Seimo užbaigimo 
proga lapkričio 3 d., sek 
madienį. 6:00 v.v. rengiamas 
pohūvi« Martiniąue ,.Grand 
Dining Room" salėje. Pobūvio 
metu bus pagerbtas Lietuvos 
Respublikos Meis ter is Pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius. 
Vietas į pobūvi galima užsakyti 
pas rengimo pirm I. Kriau-
čeliūnienę 708-301-8183, S. 
Džiugienę 708-423-16«1 arba A 
Iep«ienę 312-434-464=; 

(sk) 

x MAISTO SIUNTINIAI i 
Lietuvą ŠVENTĖMS žemes
nėmis kainomis, mėsa. dešros, 
sūris, aliejus, cukvi-. kava ir kt 
55 svarų, pa t s mėgstamiau
sias — tik $90 Turime ir 
kitokiu.TRANSPAK. 2638 W. 
69 St., Chicago, TL 60629. tel. 
312-436-7772. 

'«k» 

x ROMAS P Ū K Š T Y S . 
TRANSPAK firmos ssr., vyks 
ta į Lietuva lapkričio mėn. Per
veda pinigus doleriais, tvarko 
palikimus. Priima užsakymu^ 
AUTOMOBILIAMS. Atsiskai
tymas iki lapkričio 23 d. 
TRANSPAK. 2638 W. 69 St.. 
( h i c a g o . IL 60629. te l . 
312436-7772. 

< s k > 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klvla 

Oanglam* ir taisoma 
visų rūsių stogus 

Tai. 312-434-MSA arba 
312-737-171? 

x Loretto ligoninėje įvesta^ 
platesnis ateinančių pacientu 
priėmimas ir padidintos pa 
talpos. Ateinantiems pacien 
tams bus į\airūs patikrinimai 
Reikia tik pasiskambinti tel. 
312-6264300, ext. 5475. Pri
imami pacientai kiekviena 
dieną nuo 8 vai. iv to iki 4 vai. 
p.p.. šeštadieniais nuo 8 vai. iki 
12 vai. 

x „Elta", Litlmanian Infor
mation Bulletin. informacija 
apie Lietuvą, S >\ etų cajun£ -
pučą ir lietuvius Lietuvoje 
išeivijoje angių kalba sutrauk 
tai paduodama šiame numery
je. Taip pat rašoma, kad Pa 
baltijo tautos jau įėjo į J u ' j 
tiniu Tautų sudėtį. 

x Mary R. Kober, Port Wa 
shington, N.Y., ..Vyčio" žurnalo 
redaktorė. Jonas Ratnikas. Sun 
ny Hills, Fla., Genovaitė Kauf-
manas. Springfield. Va.. A. 
Baitruk^nas. Dania, Fla.. H. 
Vaitkus, Paradise Valley. Az., 
Albert J. Naudžiūnas. So. Bos 
ton. Mass.. už kalėdines korteles 
ir kalendorių kiekvienas pa
aukojo po 25 dol Labai dėko
jame. 

x Tik $1.75 už svarą iki 100 
sva rų ir $1.50 virš 100 svarų 
ir jūsų siųstas kalėdinis siun-
tnys bus pastatytas be muito 
į bet kurį Lietuvos kampelį. 
Nuolaida galioja iki lapkričio 10 
d. At lanta Impor t -Expor t , 
2719 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, te! 312-434-2121. 

(sk) 

x KALĖDINIAI SIUNTI 
NTAI I LIETUVA pristatomi i 
namus su nuolaida. Rūbai, 
maistas, vaistą BE MUITO 
Paskubėki t . Iš kitur siųskit^ 
mums paštu a rba UPS. 
TRANSPAK 2«38 W. 69 St . 
C h i c a g o . IL 60629. tel. 
312 436 7772. 

(sk' 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 10! 
10 kg. ;22 sv. i skaniausių mėsos 
produktu: 3 kg. kapotas kumpis 
konservuose '6 dėž.t. 1 kg. 
liežuvis drebučiuose (3 dėž.h 1 
kg. vištiena savo srityse (3 dėž i. 
2 kg. file natūralioje plėvėje. 1 
kg. lietuviškas skilandis. 1 kg. 
kiauliena šoninė šalto rūkymo. 
1 kg „Lieuiviška" dešra 

x Jonas Gliosas, St. Peters-
burg Beach, Fla., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
25 dol. auką su tokiu laiškučiu: 
,,Sveikiname Jumis iš Floridos. 
Ačiū už kalendorių ir korteles. 
Šią vasarą turėjau bėdų su 
sveikata, nes spalio 4 d. turėjau 
trečią operaciją... Linkiu jums 
visiems sveikatos ir ištvermės 
spaudos darbe*. J. Gliosas 
daugelį metų dirbo ..Drauge"" 
kaip raidžių rinkyklos skyriaus 
vedėjas. Linkime grei tai 

Skautų Akademik . sąjūdis 
spalio 27 d. Jaun imo centre su
rengė a.a. Broniau? Kviklio 
mirties metinių srikakties ir jo 
darbų minėjimą. Atsilankiusieji 
pirmiausiai apžiūrėjo, taip pat 
per pertrauką, prie scenos ant 
specialaus stalo sudėtus B. 
Kviklio parašytus veikalus, jo 
mašinėlę, daugybę nuotraukų. 
Sv. Tėvo Jono Pauliaus II su
teiktą Pro Ecclesia et Pontifice 
įrėmuotą pažymėjimą Jaunimo 
centro salė buvo be\eik pilna 
akademikų ir Velionio gerbėjų. 

Minėjimą pradėjo Skautų 
Akademikų sąjūdžio pirmi
ninkas Edmundas K'irzonas. 
paprašydamas našlei Bronei 
Kviklienei įteikti gėlių puokštę, 
kurią perteikė jo dukrai Dan
guolei Kviklytei. Bu.o įneštos 
Amerikos. Lietuvos ;r skautų 
vėliavos. E. Korzc.as trumpu 
žodžiu apibūdino B Kviklį ir jo 
darbus ir program vadovauti 
pakvietė akadeir. ę J ū r a t ę 
Variakojienę. Ji -klandžiai 
pasakė kiekvier kalbėtojo 
trumpa pareigų ėjimą ir pakvie
tė paskaitininkus 

Pirmas sklandžiai apie B. 
Kviklį kalbėjo dr Jurgis Gim
butas, atvykęs iš R >stono. J is 
trumpai pasakė api*> jo keturių 
tomų veikalą „Mūsų Lietuvą", 
septynių tomų „Lietu WM Bažny
čias", jo surinkta medžiagą, 
nuotraukas, darbą. 'Ūkininkus 
ir veikalų istorinę v< te (paskai 
ta bus spaudoj'-

Po to kalbėti pa k \ estas Lie
tuvių Bibliotekom <\v -ktorius ir 
B. Kviklio leidžiamų veikalų 
bend rada rb i s dail. P e t r a s 
Aleksa. Jis papasakojo, kaip 
buvo ruošiamos ir leidžiamos 
„Lietuvos Bažnyčių'' knygos, 

x Lietuvių Fondui va jaus kaip taisomos karėki iros, klasi-
proga aukojo; po $1.000 „X", fikuojamos iliustracijos, kurių 
Juozo ir Janės Daunorų atm. yra keli tūkstančiai, 
aukojo XY, $300 Juozas ir 
Jadvyga Paliuliai, po $200 dr. 
Kazys ir Marija Ambrozaičiai. 
A'girdas ir Regina Osčiai. po 
$ i00 Adolfas Dirgėla, dr . 
VVilhelmine Jakštas. Janina 
Merkienė. Sofija Plenienė. 
Dėkojame ir prašome siųsti 
auka? bei įsigyti bilietus lapkr 
16 d pokyliui LF būstinėje — 

3001 W. 59th St., Chicago. 
sk» 

x Antano Vitkaus (Vitkevi
čiaus) sūnus Felikso, gim. 1905 
m. kovo 3 d. Vertelių kaime. 
Luokės parapijoje ieško giminės 
iš Lietuvos. Skambinti į Los 
Angeles tel. (213) 666-3727. 

• sk) 

pasveikti 

x Dr. J o n a s Balys, Silver 
Spring. \ ld.. dr. Jonas Šalna. 
Portage, Wisc. Katarina Nar 
kevičius. Arlington, Mass.. Juli
ja Šaulienė. Chicago, 111., Rasa 
ir Domas Lapkai, Chicago. 111.. 
Stasė Bliūdžius. Southfield. 
Mich.. kiekvienas atsiuntė po 25 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x Kazimieras Čiur inskas . 
iš St. John. Ind.. M Ugėnas. St. 
Petersburg, Fla.. Rita Barei
kaitė. VVashington. D.C.. už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. aukų Labai 
dėkojame. 

x East Chicago LB valdy
bos nutar imu p*>r iždininke 
Sofija Holiušienę „Draugui" 
atsiuntė 50 dol. auką ir kartu 
palinkėjo sėkmės dirbant lietu
viškame spaudos darbe. Labai 
dėkojame už linkėjimus ir auką. 

. .Draugo" redaktorius kun. 
Pranas Garšva apie Bronių 
Kviklį kalbėjo, kaip apie redak
torių, tiesos mylėtoją, tikrą ir 
nuoširdų žurnalistą, „Draugo" 
ilgametį redaktorių ir vėliau iki 
pat mirties bendradarbį, rašiusį 
v e d a m u o s i u s ir p rog in ius 
straipsnius. Jis pabrėžė, kad B. 
Kviklys, kaip tikras žurnalistas. 
rašydavo ir kitiems laikraš 
čiams. jo straipsniai skaitomi 
tūkstančiais. » 

Broniaus Kviklio biografiją 
įuo jaunų dienų, studijų, darbo 
Vokietijoje ir Amerikoje api
brėžė ilgesnėje kalboje Jonas 
Dainauskas. Jis nupasakojo jo 
visus darbus, veiklą skautuose 
ir atsidavimą lietuviškiems rei
kalams. 

Pabaigoje trumpu žodžiu vi
siems padėkojo šeimos vardu 
Danguolė Kviklytė . pa
brėždama a.a. savo Tėvelio i 
dealizmą ir norą šeimoje maty
ti tik t ikrus lietuvius ir t ikrus 
žmones. Po to buvo išneštos 
vėliavos ir padaryta 15 minučių 
pertrauka prieš meninę pro
gramą. 

Meninę programą Broniaus 
Kviklio minėjime atliko solistas 
Jonas Vaznelis ir smuikininkė 
Linda Veleckytė-Kerpienė. Sol. 
Jonas Vaznelis padainavo pora 
dainų, kuriomis sužavėjo susi 
r inkusius . Taip pat žymioji 
smuikininkė Linda Velecky
tė-Kerpienė. kaip paprastai, 
smuiku sklandžiai atliko kele
tą dalykų, kurie visiems padarė 
labai gerą įspūdį. Abiemc meni
n inkams akompanavo muz. 
Alvydas Vasaitis. 

Visas minėjimas praėjo labai 
sklandžiai, neištęstai. Nuošir 
džiai buvo paminėtas visiems 
nusipelnęs tikras lietuvis ir 
t ikras skautas a.a. Bronius 
Kviklys, prieš metus išsiskyręs 
iš gyvųjų tarpo. Bet apie jį ilgai 
kalbės jo palikti darbai. 

Pn. 

DŽIAUGSMO ŠVENTE 

Kraštai, kurie sėkmingai iš
spruko iš Sovietų Sąjungos, 
džiaugiasi savo laime. Ypa
tingai laimingi yra Pabaltijo 
kraštai, nes jų padėtis visuomet 
buvo ir yra skirtinga nuo kitų 
respublikų. Išsikovotos nepri
klausomybės džiaugsmą išreikš
ti yra ruošiama bendra šventė 
sekmadienį, lapkričio 3 d., 3 vai 
p.p. Jaunimo centre. „Gran
dies"" tautinių šokių grupės 
pastangomis estų, latvių ir 
lietuvių tautinių šokių grupės 
tą dieną atliks programą Jau 
nimo cen t re . , ,Grandžiai"' 
daugelį metų sumaniai vado 
vauja Irena Smieliauskienė. 

Atidarymas šventės bus Jau
nimo centro kiemelyje prie pa
minklo žuvusiems už laisvės ko
vas. Prie paminklo bus pade
damos gėlės, pagerbiant tuos. 
kurie mirė už mūsų tautų nepri 
klausomybę. Kiekviena tau
tinių sokiu pora neš po žvakę, 
kurią irgi pastatys šalia pa
minklo ir, kaip Smieliauskienė 
sako, „Žibės, kaip žiburys, nes 
jie kovojo dėl laisvės". Ypatinga 
žvakė degs už tuos. kurie per 
praeitus metus kovojo, buvo 
sužaloti, nemirė, bet liko gyvi ir 
to pasipriešinimo žymes kentės 
visą gyvenimą. Visi esame dė
kingi už išsikovotą laisvę, bet 
yra neįmanoma nepajausti liū
desio už tuos. kurių kraujas pa
aukotas dėl tautos gėrio. 

Šventėje dalyvaus apie 100 
šokėjų. Estų grupei ..Mustjala" 
vadovaus Leili Parts. Dvi latvių 
grupės planuoja dalyvauti . 
Studentų grupei „Dzielmieši" 
vadovauja Edvins Rose, o jaunių 
grupė ..Uguntina" vedama Alex 
Briedis. Iš lietuvių dalyvaus 
penkios grupės. Rasa Posko-
čimienė moko jaunių ir studen
tų ..Spindulio" grupes. Šoks 
Prano Zapolio „Vyčiai" ir Irenos 
Smieliauskienės jaunių ir stu
dentų „Grandies" šokėjai. Po 
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— Dr. Konstancija Paproc -
ka i t ė -Š imai t i enė dalyvauja 
metiniame Reabilitacinės me
dicinos gydytojų suvažiavime, 
kuris vyksta spalio 27-31 die
nomis Washington. D.C. 

— Pa lm Beach, Fla., po va
saros atostogų buvo pirmas su
ėjimas, pravestas Br. Aušroto, 
LB apylinkės vicepirmininko. 
Čia atsikėlė ir buvo pristatyti 
dr. Vytautas ir jo žmona V. Ma
jauskai, kurie papasakojo apie 
LB tarybos suvažiavimą Phila-
delphijoje. 

— Arizonos Lietuvių Bend
r u o m e n ė s rudens gegužinė 
įvyks šių metų lapkričio 3 
dieną, sekmadienį , Nor th 
Mountain parke, 7th Street ir 
Peoria Ave. 

x Dai l ininkas Vytas Saka
las , gyvenąs Sedona, Az., šių 
metų rugsėjo mėnesį atidarė 
savo kūrinių parodą Vilniuje, 
Radvilų rūmuose. Išstatyta 91 
grafikos ir tapybos darbai ir visi 
jie yra dailininko padovanoti 
Lietuvai. 

— Salomėja ir Kazys Ša
kiai , Los Angeles, Calif, į pir
mas vietas nesiveržia visuome
nininkai ir stiprūs lietuviškų 
reikalų finansiniai rėmėjai, 
spalio 20 d. atšventė penkias
dešimt metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Vietoj asmeniškų 
dovanų, solenizantų pagei
davimu svečiai aukojo „Dovana 
Lietuva*' fondui. Sudėta 2.280 
dolerių. 

— Rašytojai Jul i ja Švabai-
tė-Gylienė iš Chicagos ir Pau
lius J u r k u s iš New Yorko pa
kviesti dalyvauti Los Angeles 
Lietuvių Fronto bičiulių ruošia
majame 26-jame literatūros 
vakare. Rašytojai kvietimą pri 
ėmė. Literatūros vakaras įvyks 
gruodžio 8 d., sekmadienį, Sv. 
Kazimiero parapijos salėje. 

— Lietuviškas kiškių klu
b a s jau antri metai veikia San
ta Monicoje, Calif. Seimo-, tu
rinčios 5-7 metų vaikučius, kvie
čiamos registruotis pas klubo 
vedėją Rasą Bertinelli tel. 
213-829-6081. 

— Romas ir Angelė Nelsai 
iš Californijos tris savaites 
praleido Lietuvoje, organizuo
dami teisinę talką Lietuvos eko
nomikai, įeinančiai į pasaulio 
ekonominius procesus. Jų pa
stangomis Vilniuje jau veikia 
tarptautinės teisės advokatų 
įstaiga, kuri talkins Lietuvos 
vyriausybei ir jos žinioje vei
kiančioms institucijoms suda
rinėti su kitais kraštais finansi
nes, prekybines, pramonės bei 
komunikacijos-transporto sritis 
liečiančias sutartis. Oficialus 
įstaigos atidarymas įvyks lap
kričio 1 d. įstaigai reikalingas 
ekonominiuose klausimuose 
nusimanąs geras vertėjas. Tei
rautis pas Angelę Nelsienę tel. 
714-526-3648. 

x Norėdami atšvęsti į vai 
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis. 
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pasirodymo visi kviečiami į 
kavinę užkandžiams ir pabend
ravimui. Šokėjams maistas bus 
veltui. 

Vasarą planuojama „Gran
dies" kelionė į Lietuvą. Rengi
nio pamamos padės sumažinti 
išlaidas. Šventė bus lapkričio 3 
d. 3 vai. p.p. Jaunimo centre. 
Bilietai gaunami iš anksto Vaz-
nelių Gifts International arba 
Jaunimo centre prie įėjimo. 
Bilietų kainos, priklausant nuo 
vietos. Maži vaikai įleidžiami 
veltui. Visi kviečiami pasi
džiaugti, pasigrožėti, paremti 
jaunimą ir pabendrauti su mūsų 
likimo draugais — latviais ir es-
l a i s Nida Tijūnėlytė 
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