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BALFAS 
ir ką m e s apie jį žinome 

Ligi jos Tautkuvienes tekstas ir nuotraukos 

Plakatų — raginimų pavyzdžiai 1944-
1946 m. Nuotr. iš knygos „ ..Atsimini
mai iš Balto veiklos" 30 p. 

Juotr/ BALFo pirmininkas prel. J Končius lanko gausias tremtinių šeimas. 
liš knygos ..Atsiminimai iš BALFO veiklos' 322 p.). 

Šeštadieni, spalio 9 d.. Čikagoje įvyko BALFO direktorių suvažiavimas. Nuotr. (iš kairės): Direktorių Tarybos pirmininkas dr. Pra
nas BurJninkas, Centro valdybos pirmininkė Maria Rudienė, Lemonto apylinkės pirmininkas įgaliotinis Juozas Baužys 

Kiekvieną ketvirtadienį j cent
rinę BALF'o būstinę. įsikūrusią 
dienraščio ..Draugas" kaimynys
tėje, renkas visuomenininkai, darbš
čiosios bitutės, be kūnų rankų, geros 
širdies, ko gero, jau neiškeliautų 
tiek daug siuntų į Lietuvą. Tai jie 
suvežą, surenka suneša, surū
šiuoja, sudėlioja j dėžes suauko
tus dosnių žmonių daiktus. Pride
da vitaminų ir. pagal raštinės dar-
buotpjų sudarytus sąrašus, kitų, 
taip reikalingų žmonėms, daiktų. 

Eilinį ketvirtadienį (spalio 7d), 
pakviesta Alekso KMo (nuo pasku
tinio mūsų pasikalbėjimo net pra
vardę įgijusio — „tik nesumaišyk su 
Kirkilu") — trumpai šnektelėti su 
tais, kurie dirba BALF'ui ir 
Lietuvos žmonėms. 

Prieš pokalbį su jais. norėčiau 
šiek tiek priminti BALF'o. šian
dien jau istorija tapusį. įsikūrimą. 

Mano rankose prel. J.B. Kon
čiaus knyga ..Atsiminimai iš BALFO 
veiklos" (DRAUGO spaustuvė. 
Chicago, 1966m.) 

„Lietuvai patekus į Sovietų 
okupaciją, Amerikos lietuviai tuo
jau vieningai ėmėsi politinių žy
gių: protestavo prieš okupaciją, 
prašė vyriausybę nepripažinti 
Lietuvos prievartinio įjungimo į 
Sovietų Sąjungą, organizavosi 
vieningam darbui už Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymą. Tų 
pirmųjų pastangų vaisiai geri: 
Valstybės departamentas 1940 m. 
liepos 23 d. pasmerkė Pabaltijo 
valstybių okupaciją, o tų metų 

spalio 15 d. prezidentas Frank-
lin D.Rooseveltas priėmė didžių
jų patriotinių, ideologinių irfrater-
nalinių organizacijų sukurtos Ame
rikos Lietuvių Tarybos (toliau — 
ALT) delegaciją, kuriai pakartojo 
vyriausybės aiškų nusistatymą 
nepripažinti Lietuvos įjungimo. 

Kanu besiplečiant. Lietuvai 1941 m. 
vasarą patekus į naują — nacių 
okupaciją, amerikiečiai lietuviai 
tęsė savo pradėtą kovą už Lie
tuvos teisę gyventi laisvai ir ne
priklausomai. Tada buvo aišku, 
kad reikės Lietuvai ne tik politinės. 
bet ir kitokios paramos, ypač — 
šalpos tremtiniams Sibire ir 
tiems, kurie bus atsidūrę nacių 
kalėjimuose, koncentracijos sto
vyklose, priverčiamojo darbo 

vietovėse ir kitur. 
ALT. vykdydama Pittsburgho 

konferenciją, įvykusią 1943m. 
rugsėjo 1-2d.d., svarstė tiek poli
tinės veiklos, tiek ir šalpos telki
mo klausimus. (...) tada pasiūliau 
pavesti ALT imtis iniciatyvos su
organizuoti visų Amerikos lietu
vių šalpos centrą, kurs ruoštųsi 
didžiajam Lietuvos žmonių šelpi
mo ir rėmimo darbui. 

ALT (...) 1944m. kovo 24-25 
d.d. Čikagoje sušaukė visų šal
pos fondų bei pagrindinių organi
zacijų atstovų susirinkimą vie
nam tikslui: sukurti jungtinę šai
pos organizaciją.,;...) Septynių 
žmonių komisija (...) paruošė įs
tatus^...) Organizacijai buvo pa
rinktas vardas — Bendrasis 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fon
das, sutrumpintai vadinamas 
Baifu, o angliškai — United Lithua-
nian Fund of America (ULRA). 
(...) Kadangi Balfas įsisteigė Čika
goje ir ten gyveno generalinė sek
retorė Nora Gugienė, tat ir Balto 
centrinė įstaiga laikinai buvo įs
teigta Čikagoje, adv. K. Gugio 
biure". (Ten pat, 14-20p.). 

Nelengvą kelią nueina prelatas 
J.B.Končius, ko! viską sustyguo
ja — trukdo tiek svetimi, tiek, gai
la, savi. Prokomunistinė lietuviš
ka spauda tvoja iš peties prelatui, 
netgi Lietuvos ministras Wa-
shington'e Povilas Žadeikis ir tas 
nepadeda, o trukdo vystyti šal
pos veiklą... Kai ta veikla vistiek 
įsibėgėja, nors nei pinigais, nei 
moraliai nepalaikė, jis ..davinėjo 
nurodymus, ką reikėtų šelpti. 
1944m. balandžio 15 d. savo raš
te Balfo pirmininkui, skubiai nuro
dė siųsti paramą Lietuvos pasiun
tinybėms ir konsulatams Berne, 
Ženevoje. Z'uriche. Romoje, Vati
kane, Prancūzijoje, Švedijoje, 
Anglijoje, bent po 3,000 dolerių 
per mėnesį.(...) Jis ypatingai bu
vo susirūpinęs atstovybių išlaiky
mu, ne badaujančių, nukentėju
sių lietuvių šelpimu" (21-22p.). 
Tvirtas žmogus prel. J.B. Kon
čius žino ko siekia ir pasiekia: 
1944 m. liepos mėn. 12d. BALFo 
valdybos posėdyje konstatuoja
ma, jog yra įsteigti penki pirmieji 
skyriai. Tų pačių metų pabaigoje 

Nukelta į 2 psl. 

Lietuvė koncertuos 
Carnegie Hali! 

Sužinoję, kad Connecticut Lyne 
Operai jau vieneri metai, o prie 
jos įkūrimo daug pastangų įdėjo 
Jūratė švedaitė-VVailer su vyru 
John, paprašėme jos papasakot* 
mums plačiau apie tokį neeffin|, 
unikalų reiškinį Amerikos padan
gėje. 
**** Praeitais metais mano vyras 
John'as, mūsų draugai iš 

— V ^ » s 

kiewicz („Connecticut Virtuos:" 
kamerinio orkestro meno va
dovas) sr aš, nusprendėme, kad 
tunme unikalią galimybę išnau
doti savo sugebėjimus ir įkurti 
operos teatrą/Sopranas, mezzo-
sopranas ir dirigentas su visu 
orkestru, ir mano vyras, pasirin
kęs vadybininko arba, kaip čia 
sakoma, menedžerio, vaidmenį. 
Nusprendę žengti tokj žingsnį ži
nojome, kad bus nelengva, kaip 
ir žinojome, jog nepakanka būti 
geras atlikėjais — reikia kažkuo 
išsiskirti iš kitų gerų atlikėjų 
tarpo. Pasirinkome toktą krypti: 

būsime ne tik atlikėjais, bet ir sa
vo meno šakos propaguotojais. 

Šio sezono pabaigoje turime 
suplanavę pastatyti sutrumpintą 
W.A. Mozart'o operos „Užburtoji 
fleita" variantą anglų kalba vai
kams, kurią atliks ConnectJcut'o 
konservatorijų ir universitetų dai
navimo skyriaus studentai, taip 
pat rengsime bažnytinės muzi
kos koncertą — Hendei'lo „Me
sijas" bei du pilnus pastatymus 
— Gounod „Faustas" ir Leharo 
„Linksmoji našlė"". Ateityje ža
dame inscenizuoti J.S. Bach'o 

Prieštaringi signalai 

. « 

Vy tau tas 
...ir žodis tapo kūnu? 

Prieš pat rinkimus, į 
prieš savaitę Preziden
tūros Baltojoje salėje 
pagrindinės Lietuvos 
politinės partijos pasi
rašė susitarimą, numa
tantį pagrindinius vals
tybės užsienio politikos 
tikslus ir uždavinius 2004 - 2008 
metams. 

Gražus, sveikintinas įsipareigo
jimas. Labai svarbus įsipareigoji
mas. „Šiandien, sutarę dėl pa
grindinių šalies užsienio politikos 
tikslų ir uždavinių, savo rinkė
jams ir valstybės užsienio part
neriams jūs siunčiate aiškų sig
nalą apie tai. kokie bus mūsų vals
tybės užsienio politikos prioritetai 
ateinančiais metais", — sakė pre
zidentas Valdas Adamkus. 

O premjeras Algirdas Brazaus
kas sakė, kad, nepaisant po Sei
mo rinkimų būsiančio Lietuvos 
politinio žemėlapio, šalies už
sienio politika išliks nepakitusi. 

Neigiamų pasekmių užsienio 
polit ikoje nebus? 

Kaip paprasta: atėjai, pasirašei 
— ir jau niekas nesikeis. Anks
čiau užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis yra pareiškęs 
nuogąstavimų, jog naujų politinių 
jėgų atėjimas į valdžią po Seimo 
rinkimų gali sukelti neigiamų pa
sekmių šalies užsienio politikoje. 
O dabar jau negali? Nes susita
rimą pasirašė ir Viktoras Uspas-
kichas, ir Lietuvos rusų sąjunga. 
ir Lietuvos lenkų rinkimų akcija? 
Kaip lengvai šalinamos neigia
mos pasekmės! 

Rinkėjams ir valstybės užsienio 
partneriams pasiųstas raminantis 
signalas: nenusiminkite, kaip ir 
iki šiol, kalbėsime viena, o dary-

-j sime — kita, jūs to net nepaste-
j besite. Nuolaidžiausime Rusijai, 
1 o garsiai sakysime, kad nepasi
duodame šios šalies imperinių 
jėgų provokacijoms. Ir toliau lei
simės supančiojami didžiojo kai
myno energetiniais pančiais, nes 
mums tai naudinga: jus mulkin
dami, naudosimės jo juodosio
mis technologijomis, tačiau viską 
maskuosime gudriau, negu tai 
darėme iki šiol. Nors su VUs-
paskicho atėjimu j valdžią plūs
tels nauja, turbūt jau paskutinė 
sovietines nomenklatūros ir bu
vusių įvairiausio plauko slaptųjų 
agentų ir informatorių banga, ta-

V isockas 

čiau mes juos vadinsi
me specialistais ir ki
tokiais gražiais var
dais. Ir t.t„ ir t.t. 

Pasirašytas susitari
mas, kuriame didelė 
dozė diplomatinio ne
nuoširdumo. Duotas 
signalas, kuriuo nega

lima be išlygų pasikliauti, kuris 
nenuramina, nes į valdžią ateina, 
valdžioje pasilieka (rašau prieš 
rinkimus, tačiau stebuklų juk ne
būna) tos pačios jėgos. 

Nuolatinės į tampos priežastis 
Šiuos savo samprotavimus pa

iliustruosiu vienos —• karinos — 
tematikos pavyzdžiais. Štai 
„Amerikos lietuvyje" buvęs Lie
tuvos kariuomenės vadas atsar
gos gen. mjr. Jonas Kronkaitis 
rašo: didžiausias nusivylimas 
buvo 2000 metų rudenį, kai so
cialdemokratai laimėjo Seimo 
rinkimus. Žinojau, kad krašto ap
saugos sistemoje ,,investicijų į 
žmogų programos" pradės strigti, 
o pradėta reforma siekiant užtik
rinti karininkų karjeros racionalų 
bei objektyvų vystymą nueis vė
jais. Taip ir atsitiko. Tik stiprus vi
suomenės ir pačių kanninkų pa
sipriešinimas kariuomenės politi
zavimui gali būti atspirtis negrįžti 
į įprastus prosovietinius laikus. 
Vyresniųjų ir aukštųjų karininkų 
laipsnių pakėlimai, skyrimai į pa
reigas bei siuntimas mokslui į už
sienio karo kolegijas buvo nuola
tinės jtampos priežastimi tarp 
manęs ir KA ministro L. Linkevi
čiaus. Deja, ministras laikėsi 
nuostatos, kad nors jis ir politinis 
asmuo, tačiau vis tiek įtakos ka
rininkų karjerai. Jeigu šis požiūris 
ir tvarka nesikeis, ateityje tai tu
rės neigiamų pasekmių Lietuvos 
kariuomenei ir valstybei". 

Aišku, kad nesikeis. O kas gi JJ 
galėtų pakeisti, jeigu buvo ir lieka 
— tie patys veikėjai. Ne tie patys 
— kanuomenės vadą J.Kronkaitj 
jau pakeitė šių laikų Vitkauskas -
V.Tutkus. Krašto apsaugos mi
nisterijoje. Lietuvos kariuomenė
je vyraujančios ..idėjos" sėkmin
gai perkeliamos j Prezidentūrą 
Daug ką tiesiog stebina prezi
dento VAdamkaus nesugebėji
mas ar sąmoningas nenoras at
sispirti L. Linkevičiaus ir už jo 
stovinčiųjų siekiams. Omenyje 
tunu Ritos Grumadaitės — L 
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u lio 12 d. BIČIULYSTE 

JAV LIETUVIAI 

BALF'AS.. . 
Atkelta iš 1 psl. 

jų jau 77 skyriai, 1945 m. pra
džioje — 103. Viso BALFas • 
turėjo 140 skyrių. 

Nemažai pastangų buvo jdėta, 
stengiantis gauti paramą iš Ame 
rikos organizacijų. Buvo kreiptas; 
j Taubnj Karo Fcndą (TKF) — K. nal 
War Fund, Tarptautinio Raudo
nojo Kryžiaus Fondą. Jau per pir
muosius metus iš TKF BALF'as 
gauna daugiau, kaip pusės mili
jono dolerių pararfibs. Ir didžiau
sias nuopelnas čia priklausė 
veikliajai Čikagos lietuvių koloni
jai. Pats prelatas, važinėdamas 
po lietuviškas kolonijas, kvietė 
žmones daugiau bendradarbiauti 
su TK F. Tam tikslui buvo spaus
dinami atsišaukimai. 

„(...) Kaip TKF pilnateisiai na
riai privalome vajuje patys ne tik 
aktyviai darbu ir auka dalyvauti, 
bet įsipareigoti kitus raginti tai at
likti. 

Kiekvienas duotas doleris teiks 
pagalbą mūsų kariui dėdės Ša
mo uniformoje, nežiūrint, kuria
me fronte jis bebūtų; teiks pa
galbą badaujančiai mūsų'močiu
tei, sergančiam tėveliui; teiks pa
galbą ištremtam broliui ar sesei. 

Iš ko galėtų atsisteigti lietuvių 
tauta, jeigu mes neišgelbėtume 
jos gyvų likučių iš ugnies ir griu
vėsių? Kaip turtingos Amerikos 
piliečiai, mes privalome teikti pa
galbą ne tik savo šaliai Amerikai 
ir jos kariams, bet ir kenčian
čioms tautoms. 

Nieko negali būti kilnesnio, kaip 
alkaną papenėti, sergantj pagy-

Laima 

dyti, suvargusj priglausti, ap
dengti ar paguosti. 

Gelbėdami kitiems, gelbstime 
sau. Lengviau gelbėti, negu lauk
ti pagalbos iš kitų! 

DALYVAUDAMI TAUTINIO KA
RO FONDO VAJUJE, ATLIEKA
ME PAVYZDINGŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ PAREIGĄ." (31p.) 

Karui pasibaigus. Baltas ne
turėjo tikslių duomenų kur ir kiek 
buvo lietuvių pabėgėlių, kokia 
jiems reikalinga pagalba. Išsiaiš
kinus, pirmuoju įgaliotiniu buvo 
paskirtas 1944 m. spalio 13d. 
Švedijoje Vytautas Gylys, buvęs 
Lietuvos atstovas Stokholme, 
tais pačiais metais Italijoje — Lie
tuvos ministras prie Vatikano 
Stasys Girdvanis, Šveicarijoje — 
Stasys Turauskas, Prancūzijoje 
— dr. Stasys Bačkis, Lietuvos 
diplomatinis atstovas Paryžiuje. 
Jis juo išbuvo iki 1962 m. 

Vėliau įsikūrė Austrijoje, Ispa
nijoje, Portugalijoje, Liuksembur
ge, Anglijoje, Vokietijoje ir t.t. 

BALF'ui ilgus metus pirminin
kavo jo įsteigėjas dr. Juozas B. 

Nuotr. (iš kairės): BALF'o raštinės darbuotoja Konstancija Venckutė 
ir Aleksas Kirkilas. 

Siuntų ruoša. Nuotr. (iš kairės): Ona Anglickienė, Valentina 
Gudienė, Marta Ruikienė ir Emilija Kantienė. 

Nuotr.fiš kairės): Vrtalius Lekeckas. Aldona Lekeck, 
Jeronimas, Gaižutis, Vytautas J.. 
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išgirdę apie rengiamą ii! festi
valį. Gretos tevelia' <- tarė atvežti 
į Čikagą dvylikametę dukrą Gre
tą. Mergaitė jau dalyvavo ne vie
name jaunųjų talentų konkurse, 
visur užimdama pirmąsias vietas. 
Turėsime didelio malonumo iš
girsti talentingą dainininkę, kuriai 
jau šiandien pranašaujama didelė 
ateitis. Bet — ateitis yra ateitis, o 
netrukus, lapkričio 14-ąją patys 
savo akimis pamatysime ir išgir
sime jos malonų sopraną. 

Paprašėme papasakoti apie 
Gretą ir mūsų laikraščio skaityto
jams. J klausimus atsake mergai
tės mama Lina Smid 
— Tikrai be galo malonu bus pa
simatyti Čikagoje ir pasiklausyti 
kitų dainininkų. Paskutinį kartą 
Čikagoje su šeima lankėmės 
1996 metais, kai vyriausioji dukra 
šoko Tautinių šokių šventėje. 

Mudu su vyru prieš porą metų 
buvom atskridę j Amerikos Lie
tuvių gydytojų sąjungos suvažia
vimą. (Lina ir Renaldas 1990 me
tais baigė Vilniaus universiteto 
Medicinos fakultetą. Tais pačiais 
metais Renaldą pakvietė pasi
svečiuoti j JAV pusbrolio šeima 

Antanas Tuskenls, 

Končius (1944-1964). | organi
zacijos veiklą įsijungė daug iš
kilių žmonių. Maria Rudienė val
dybos vice-pirmininke išrenkama 
1958m. (iki 1962m.). BALF'o di
rektore — nuo 1954 m. Nuo 1972m. 
iki šios dienos yra BALF'o Centro 
valdybos pirmininkė. 

Daug vandens nutekėjo nuo 
to iaiko, daug gerų darbų atliko 
BALF'fo žmonės. Daugelis jau 
seniai seniai atsisveikino su že
miškuoju gyvenimu. Ir kaip gerai, 
kad tas toks kilnus darbas nenu
trūksta, tęsiamas. Parama labai 
svarbi ne vienam vyresnio am
žiaus Lietuvos žmogui, neretai 
neturinčiam ir padoresnės drapa
nos savo kūnui apdengti. Žino
ma, ne visi. Bet tokių, tikriausiai, 
BALF'as neremia. 
Laima Aleksienė. Dirbu BALF'o 

įstaigoje nuo 1975 metų (su ke
lerių metų pertrauka mamytei 
slaugyti). Atlieku visus raštinės 
darbus, kuriuos paveda mūsų 
pirmininkė Maria Rudienė. 
Pastaruoju metu dirbu po kelias 

Dainuos Greta Srnid 

Greta 

iš Duluth. Minnesota. Patys pir
mieji lietuviai iš šios giminės 
atvyko apie 1906 metus). Būtent 
JAV tr gimė svajonė siekti dak
tarystės Amerikoje. Po keleto 
mėnesių Renaldas sugrįžo na
mo, apsikrovęs knygomis, pasi
ruošė ir išlaikė ECFMG egzami
nus, gavo vidaus ligų rezidentū-
rą Abington, PA. Taigi, tada jau 
mūsų visa šeima, 1992 m. birže
lį, atvykome j Ameriką. Pradžia 
bu-vo nelengva, vyriausiajai duk

rai Ievutei tik atvykus suėjo treji 
metukai, o Gretutei — nė poros 
mėnesių dar nebuvo, na o aš pati 
nė žodžio angliškai nemokėjau 
(Lietuvoje mokiausi vokiečių 
kalbos). Esame be galo dėkingi 
tuometinei Philadelphia Lietuvių 
bendruomenei, priėmusiai mus į 
savo ratą. Aš turėjau garbės įsi
jungti į V. Krėvės mokyklos veik
lą ir mokytojauti trejus metus. Po 
rezidentu ros, 1995 m. vėlyvą ru- ' 
denį, nusišypsojo galimybė kel
iauti į Floridos provinciją ir pra
dėti savo privačią medicininę 
praktiką. Aš pati kaip ir atsisvei
kinau su profesine daktarystės 
veikla — nusprendžiau padėti 
vyrui organizaciniuose reikaluose. 
Taip ir atsikraustėmė į šiaunnę 

Floridą (mano akimis tuo metu 
žiūrint) — ,,baisų užkampį", vėl 
pradėti viską iš naujo. ŠĮ kartą 
buvome ne tik atplėšti nuo Lietu
vos, bet ir nuo lietuvių. Apsigy
venome kaime, tarp tabako, 
medvilnes laukų ir, nors kiek lie
tuviško peizažo— karvyčių ga
nyklų. Keistai kažkaip viskas 

dienas per savaitę. Anksčiau 
patarnaudavome ir apylinkės 
gyventojams. Dabar yra „Sek
lyčioje" įsikūręs Socialinių reikalų 
skyrius, kuris pasiėmė tuos mūsų 
darbus. Anksčiau nebuvo daug 
imigrantų, bet pasitaikydavo pa
bėgėlių iš Lietuvos. Ir nemažai. 
JAV veikė įstatymai, kurie su
teikdavo tam tikras lengvatas, jei 
žmogus galėdavo pasilikti JAV. 
Buvo nemažai darbo — vaikš-
čiti po įvairias įstaigas, pildyti po
pierius. Tuos reikalus tvarkyda
vo pati Maria Rudienė — ji eida
vo per įstaigas. 
L.T. Baltas sumokėdavo ir už ad
vokato paslaugas? 
L.A. Ne. Maria Rudienė buvo la
bai tvirta teisiniuose klausimuose 
ir mes jokių advoktų nesamdy
davome. 

BALF'as gauna daugybę laiškų 
iš Lietuvos, kur prašoma para
mos. Centrinėje BALF'o raštinėje 
dirba trys moterys: Laima Alek
sienė, Irena Polikaitienė ir Kons
tancija Venckutė, kurios pagal 
tuos laiškus-prašymus sudaro 

pasirodė — argi čia Amerika? Bet 
palaipsniui apsipratome, o ir kul
tūrinis gyvenimas ne toks jau 
skurdus pasirodė, — pašonėje 
Gainesville, Tal-
lahassee, Jack-
sonville. kur vyks
ta ir koncertai, ir 
spektakliai, ir 
įvairūs kultūriniai 
renginiai, čia pat 
vos už pusant
ros valandos 
Okeanas, o svar
biausias privalu
mas — nesimurk-
dome kiekvieną 
dieną „traf ike", 
važiuodami į ofi
są ar veždama 
mergaites į mo
kyklą, galime gė
rėtis, kaip iš už 
miškelio ar pievų 
gražiai saulė ky
la, laukuose rū
kas skaidosi. Tik
riausiai lietuviš
ko užsispyrimo 
dėka ir Dievo 
pagalba sekėsi 

sąrašus — kam ko reikia. Sąrašai 
padeda visuomenininkams sudėti 
į dėžes rūbus, avalynę, patalynes 
reikmenis ir t.t. Ne visi prašantieji 
paramos žino, kad tai nėra nauji 
daiktai. Dažniausiai — paaukoti kitų 
žmonių, jiems nebereikalingi. 

Aleksas Kikilas — pagrindinis 
visuomenininkų organizatorius, 
aukų surinkėjas, ieškotojas, kas 
ketvirtadienį surenka savus žmo
nes eilinei talkai. Jie ne tik dirba, 
jie susineša savo vaišes ir per
traukėlės metu pailsi, pasivaišina 
kava. pyragėliu, pabendrauja. 
Jie, tarsi, viena šeima. 
L.T. Kas atveda jus visus kiek
vieną savaitės ketvirtadienį į šią 
BALF'o būstinę, dirbti, rūšiuoti, 
krauti ir t.t. Ar tai pareiga, įsitikini
mas, noras padėti sunkiau 
gyvenantiems Lietuvoje, laiko 
praleidimas? 
Vytautas Juodka Aš — lietuvis! 
Jeronimas Gaižutis. Esu vilnie
tis. Labdaros darbams — sava
noris. Savo laiku, vaikystėje, ga
vau paramą iš Lietuvos. Dabar lyg 
ir atiduodu skolą — stengiuosi 
visiems padėti. Aukomis prisidedu 
BALF'ui, skautams ir kitiems. 
Antanas Tuskenis. Jau pusant
rų metų, kaip padedu BALF'ui. 
L.T. Kažkaip nematau tarpe 
talkininkų mūsų, trečiosios ban
gos, lietuvių?... 
Aldona Lekeckienė. Yra. Kai pa
kviečiame — ateina keletas. Dau
guma jų dirba tuo metu, kai mes 
čia. Šiandien talkina Onutė. 
Vitalius Lekeckas. Kodėl dirba
me? Kažkaip pritraukia mus, jau
čiamės reikalingi. Turime laisves
nio laiko. Žinome, kad dirbame 
reikalingą darbą. Na, ir žmona 

nenori paleisti vieno ir aš jos ne
noriu vienos paleisti (juokiasi). 
Onutė Anglickienė. Atvykau iš 
Kuršėnų ir jau penkeri metai 
Amerikoje. Dirbu „Antano kam
pe", o ketvirtadieniais pasiimu iš
eiginę — atvykstu čia, padedu pa
kuoti. Padedu Lietuvos žmonėms. 
L.T. Kaip pačiai atrodo, ar laukia 
šių siuntinių Lietuvos žmonės? 
O.A. Labai laukia kaimo žmonės. 
Tikrai reikia padėti. Miestietis tokį 
siuntinį gavęs, dažnai daugiau ne
beprašo. Tikisi naujų dalykų... 
Valentina Gudienė. Esu pensi
ninkė. Jau penkti metai, kai čia atei
nu, padarau gerą darbą, ir mano 
sūnus kai kada atveža rūbų. 
Manau, kad esame reikalingi. 
Emilija Kantienė. Jau 30 metų dar
buojuosi BALF'ui. Dirbau dar ta
da, kai būstinė buvo 69-oje gat
vėje. Esu pasišventusi, dirbu iš 
širdies. Daug šelpiu ir savus, ir sve
timus. Pirmas paketas, kurį 1953 
m. siunčiau į Lietuvą, Vainučių 
kaimą, buvo skirtas brolio šeimai. Ėjo 
per Lenkiją. Pati buvau 13 kartų 
Lietuvoje. Viskas ten gražu. Vyrą 
palaidojau Lietuvoje. Kaunatavos 
kaimo kapinėse — jis norėjo ten 
būti... 
Marta Ruikienė. Savotiškai auko
jamės. Būdami stovykloje, mes 
gaudavo iš BALF'o siuntinius, o 
dabar — atsilyginame savo sava
norišku darbu. Ar žiemą ar vasa
rą, šalta ar šilta — keliamės ir va
žiuojame. Ne visada to norisi, bet 
pareigos jausmas yra stipresnis. 

Spalio 9d., įvyko BALF'o direktorių 
suvažiavimas. Atvyko 16 direktorių 
ir 10 įgaliotinių. Pagrindinį prane
šimą padarė Balf'o tarybos 
pirmininkė Maria Rudienė. 

NGINIAI SPALIO 17 d., LEMONTE, PLC i 

Spalio 17 d. Lemonte, PLC įvyks Pal. Jurgio Matulaičio misija ren
gia pabendravimo pietus, kurių metu bus pristatyta kapeliono kun. A. Pa
lioko knyga „Žodžiai". Programą rengia (nuotr. iš kairės): Dalia Žars-
kienė, talkina Jūratė Lukminienė ir Dainora Petkevičiūtė. 

neblogai. 1997 metų pavasarį gi
mė trečia dukra Laurutė, o 1999-
ųjų rudenį gretimoje apskrityje 
(County) atidarėme antrąjį ofisą. 

Praktikai plečiantis, vis nepraran
dame vilties prisivilioti ramaus 
kaimo gyvenimo ieškančio, kitą 
lietuvį, daktarą ar PA šeimą ir 
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Prieštaringi... 
Atkelta iš 1 psl. 

Linkevičiaus „dešiniosios ran
kos" — atėjimą j prezidentūrą. 
Po to, kai Prezidentas dabartinj 
KAM viceministrą Povilą Mala
kauską pasiūlė j STT vadovo 
postą ir šis iškart sutiko, tapo vi
siškai aišku, kas kam daro jtaką. 

Kariuomenės vado kabinete 
— pasiklausymo aparatūra 
Iš patikimų šaltinių sužinojome, 

kad Lietuvos karinė kontržvalgy
ba kadaise labai intensyviai do
mėjosi P. Malakausku. Antrojo 
operatyvinių tarnybų departa
mento prie KAM tuometinis 
kontržvalgybos vadovas Virgi
nijus Vilkelis buvo užvedęs net 
operatyvinę P Malakausko bylą. 
O tai reiškė, kad buvo gauta ope
ratyvinės informacijos, jog P. Ma
lakauskas arba jo pirmoji žmona 
(deja, jau mirusi) gali dirbti ne 
Lietuvos, ne JAV ir ne Vakarų 
Europos specialiosioms ar slap
tosioms tarnyboms. Jis buvo il
gokai ir intensyviai stebimas, 
ypač jo pirmoji žmona. „Kabliu
kų" ieškota Fizikos institute, kur 
kadaise P. Malakauskas dirbo, 
domėtasi vieno jo brolio, apie ku
rį nepavyko aptikti jokių žinių, 
biografija. Specialiosioms tarny
boms tai irgi daug ką reiškia. P. 
Malakauską sekti pradėta dar ta
da, kai Krašto apsaugos ministe
rijai vadovavo Česlovas Stanke

vičius. Kai šį ministrą pakeitė L. 
Linkevičius, operatyvinės bylos 
likimas neaiškus, o kontržvalgy
bos vadas V- Vilkelis išsiųstas j 
Iraką, vėliau jis tapo gynybos 
atašė Ukrainoje. 
L. Linkevičius negalėjo nežinoti, 

kad dėl P. Malakausko patikimu
mo buvo kilusių rimtų abejonių, 
jog P. Malakauskas per savo 12 
metų krašto apsaugos sistemoje 
nė sykio nebuvo patikrintas melo 
detektoriumi, ir vis dėlto stumia jį 
j naują labai atsakingą postą. 
Dar viena įdomi detalė. P. Mala
kauskas niekam nesigiria, kad jis 
buvo aštriai susikibęs s i tuome
tiniu kariuomens vadu gen. mjr. 
J. Kronkaičiu. Pastarasis vicemi
nistrui konservatoriui P. Mala
kauskui priekaištavo, kam kontr
žvalgybininkai iš 2-ojo departa
mento kariuomenės vado kabi
netuose prikaišiojo pasiklausymo 
aparatūros. P Malakauskas ne
neigė, jog apie kariuomenės va
do pokalbių pasiklausymą žinojo, 
tačiau tvirtino, kad tai buvo daro
ma paties J. Kronkaičio labui: 
esą ministras L.Linkevičius šitaip 
siekęs išsiaiškinti, kas gi nori ka
riuomenės vadui pakenkti. Juo
kinga, ar ne? O Rusijos vėliava 
šalia J. Kronkaičio namo Turniš
kėse, apie ką esu užsiminęs 
ankstesnėje publikacijoje, irgi 
juokinga? 

Visą laiką L. Linkevičius ir už jo 
stovinčios politinės jėgos ieškojo 
preteksto, kad būtų galima teisi

nėmis priemonėmis atsikratyti 
proamerikietiškai nusiteikusiu 
kariuomenės vadu, neatsklei
džiant tikrųjų priežasčių, apie ką 
aukščiau pateiktoje citatoje J. 
Kronkaitis ir kalba. To preteksto 
jie taip ir nesurado, J. Kronkaitis 
buvo labai atsargus ir Lietuvos 
kariuomenei vadovavo iki kaden
cijos pabaigos. Nepaisant to, 
šiandien nedidelėje Lietuvos ka
riuomenėje pagrindinius, strate
giškai svarbius postus užima ne 
Vakarų karo mokyklas baigę ka
rininkai, o „patikimesni", tie, ku
rie savo karinę karjerą pradėjo 
dar sovietinėje armijoje (strate
giškai svarbius postus Lietuvos 
ginkluotosiose pajėgose šian
dien užima apie 80 abejotinos 
praeities karininkų). Kai kuriems 
L. Linkevičiaus proteguotiems kad
rams ir šiandien lengviau kalbėti 
rusiškai, negu lietuviškai. 

Spraga ministro biografijoje 
O paklausykite L.Linkevičiaus 

kalbų. Koks pažangus vakarietis! 
Beje, paklaustas, kaip jis pako
mentuotų iš „Amerikos lietuvio" 
cituotus J. Kronkaičio žodžius 
apie galimas neigiamas pasek
mes Lietuvos kariuomenei ir valsty
bei, L. Linkevičius nematė reika
lo atsakyti. KAM visuomenės in
formavimo skyriaus vedėja Lo
reta Musanja atsiuntė raštelį: 
„Apgailestauju, kad ministras 
negalės atsakyti j klausimus, nes 
šiuo metu jo darbotvarkė labai 

įtempta". 
Jeigu, įvarytas į kampą, negali 

patriotiškai pakalbėti, geriau pa
tylėk ir daryk savo. Tokia ne tik L. 
Linkevičiaus, bet ir visų jį re
miančių jėgų taktika. Juo labiau, 
kad tame žurnalistiniame mūsų 
paklausime norėta sužinoti, ką L. 
Linkevičius veikė nuo 1983-ųjų 
iki 1991-ųjų metų. Ministro bio
grafijoje minima, kad 1983 metais jis 
baigė Kauno politechnikos insti
tutą Kaune, o paskui jau kal
bama tik apie 1991 - 1992 me
tus, kai tapo LDDP nariu ir 
„Tiesos" apžvalgininku. 

Kai ministrų ir partijų bosų bio
grafijose — vos ne dešimtmečio 
spragos, kai į Specialiųjų tyrimų 
tarnybos vadovo postą bruka
mas abejotinos praeities „kon
servatorius", kai karinės žvalgy
bos ir kontržvalgybos vyrukai su 
ministro žinia be jokio realaus 
pamato šnipinėja savos kariuo
menės vadą, kai Lietuvoje svaigi
nančią politinę karjerą padaro iš 
Rusijos komandiruotas suvirinto
jas, kai į Rusijos reikalavimą su
simokėti už okupacijos žalą (už 
šovinius, kuriais jie mus šaudė) 
Užsienio reikalų ministras A. Va
lionis reaguoja tyliu nuolankumu, 
kai... — sukompromituotos Pre
zidentūros Baltojoje salėje pasi
rašyti politinių partijų priešrinki
miniai susitarimai nedaro įs
pūdžio. Reikėtų džiaugtis, bet 
džiaugsmas neima. 

JAV LIETUVIAI 

DAINUOJA GRETA... 
Atkelta iš 2 psl. 

atidaryti mažą „lietuvių koloniją". 
Žodžiu, iš kaimo nepabėgome, 
bet dar giliau įklimpom... 2000 
metų pavasarį gimė ir sūnus Lu
kas. Visos trys mergaitės lanko 
privačią Georgia Chistian School 
(mat mes gyvenam prie pat vals
tijos sienos). Ievutė, nors jai va
sarą dar tik penkiolika sukako, 
jau vienuoliktoke, Gretutė — 
septintokė, Laurutė — pirmokėlė, 
o Lukas dar tik retsykiais pas 
dar-želinukus apsilanko. Visos 
mergaitės mokosi labai gerai, da
lyvauja užklasinėje ir bažnyčios 
jaunimo veikloje. Kadangi čia 
Lietuvių bendruomenės arti nėra, 
jos save vis dar priskiria prie 
Philadelphia LB. Kiekvienais 
metais su didžiausiu malonumu 
skautauja su Atlanto rajono skau
tais. 

Mes visi mėgstame keliauti, 
tad į Čikagą ruošiamės atskristi 
keturiese — mes su vyru, Ievutė 
ir Greta. Ievutė nori pasinaudoti 
proga ir gal pasimatyti su savo 
draugėmis skautėmis. 

Gretai — dvylika metų. Dai
nuoti ji pradėjo, tikriausiai, pir
miau, nei išmoko kalbėti. įdomu, 

MOTERIMS 

kad šeimoje nebuvo jokių daini-
nikų ar muzikantų, tad didelio dė
mesio į jos talentą nekreipėme. 
Gretai viskas sekasi puikiai, ge
riausia mokinė klasėje. Lanko 
Krikščionišką mokyklą, dabar jau 
septintoje klasėje. Prieš ketve
rius metus mūsų miestelyje vyko 
vietinis jaunųjų talentų konkur
sas, tad ji ir nusprendė dalyvau
ti, užėmė pirmą vietą ir tik po to 
mes sumąstėm, kad neblogai 
būtų jai dainavimo mokytoją su
rasti. Kokius metus-pusantrų ji 
mokėsi dainavimo nepastoviai 
pas vietinę muzikos mokytoją 
Amber Jonės. Praeitų metų va
sario mėnesį susipažinome su 
kitu dainavimo mokytoju Bob 
VVest-brook iš Memphis, TN — 
jis atskrenda į Floridą kas 6-7 
savaitės, o visą kitą laiką Greta 
repetuoja visiškai savarankiškai. 
Mokytojas pastebėjo dukros ne 
pagal amžių išvystytą soprano ir 
jau praeitą vasarą j i buvo pa 
kviesta dainuoti su suaugusiųjų 
grupe Europos ture, kur turėjo 
garbės giedoti St. Giles (Edin-
burgh), St. Paul's (Londone) ir 
Noter Dame (Paryžiuje) kated
rose. Šiaip ji nepraleidžia progos 

dalyvauti, kad ir mažiausiame 
konkurse, dainuoja bažnyčioje, 
trejus metus iš eilės dalyvavo 
Lake City Community College 
statomuose miuzikluose ( „ A n -
nie", „Musik Man", „Peter Pan"). 
Greta — labai guvi, paprasta, 
žingeidi, nuoširdi ir linksma mer
gaitė. Ji labai džiaugiasi galimy
be dalyvauti Jūsų organizuoja
mame festivalyje ir įsigyti naujų 
dainuojančių draugų bei pa
sisemti patirties iš kitų atlikėjų. 
Jos repertuare dominuoja Char-
lotte Church, Celine Dion dainos 
bei dainos iš įvairių miuziklų. 

Paskambinau Kaziui Skais-
giriui dėl lietuviško repertuaro. 
Jis atsiuntė mums porą arijų iš 
„Gražinos" ir „Jūratės ir Kasty
čio", bet nežinau ar Greta spės 
jas savarankiškai paruošti. 

Ji norėtų festivalyje padainuoti 
„Libiamo", „Habanera" „La Pas-
torella" ar, jei spėtų išmokti, 
vieną iš lietuviško repertuaro. 

Lina Smidt, Florida 

JAV LIETUVIAI. MENO PASAULYJE 

Lietuvė dainuos 
Atkelta iš 1 psl 

kantatas. 
Po inauguracinio spektaklio 

„Carmen", kuris įvyko balandžio 
mėnesį,- gerbėjai ir kritikai prabilo apie 
tai, kad mūsų atlikimo kokybė yra verta 
platesnės publikos. Pagaliau, visi mus 
įtikino, jog turėtume išvežti koncertą į 
New York'ą... Visa kita kažkaip savaime 
į vietas susikratė, kai pradėjome 
svarstyti, kuo gi nustebinsime visą 
pasaulį tokioje žymioje salėje? Atsaky
mas buvo vienas: mes labai didžiuoja
mės savo kilme, tauta ir kultūra. 

Nusprendėme, kad antrojo Connec-
ticut Lyric Operos sezono atidarymui 
pagerbsime lietuvių ir lenkų muziką ir 
parodysime pasauliui, jog ne tik žy
miausių operų arijomis galima sujaudin
ti publiką. 

koncertas, kurį suorganizavome per 
Connecticut Lyric Opera, įvyks Camegie 
Hali Weil Recital Hali salėje, spalio 
22d., penktadienį, 8:00 v.v. Salės 
adresas: 57th Street ir 7th Avenue, New 
York. Bilietų kainos 30 ir 20 dolerių. 

Be abejo, būtų malonu, jei į koncertą 
atsilankytų mūsų tautiečiai. 

Jūratė Švedaitė Waler, CT 

Nuotr.: Rossini opera 
..Sevilijos kirpėjas". Rosi-na 
— Jūratė Švedaitė-VValler. 
daktaras Bartolo-Tom King. 
Nuotr. iš asmeninio Jūratės 
Švedaites-vValler albumo. 

Nuotr. (iš kairės): John VValIer. Adrian Mackievvicz, Jūratės dukry
tė, atlikusi gatvės vaiko vaidmenį ir Jūratė Švedaitė-VValler — po 
„Carmen" spektaklio. Iš asmeninio J.Š.-W. albumo. 

LAIŠKAI. NEISGALVOTOS ISTORIJOS 

Gegutė keičia lizdus 
Jau ketvirti metai, kai į 

VVashington'ą atvykusi med. 
seselė Roma iš Tytuvėnų (Kelmės 
raj.). Nors buvo apsiskelbusi, kad 
skris į Čikagą, pas savo tetą. bet 
ėmė ir atsidūrė Amerikos sostinė
je. Giminės, aišku, nebūtų jos taip 
gražiai sutikę ir įkurdinę, kaip vie
nas pusamžis jos meilužis An
tanas iš Vilniaus, jau seniai gy
venantis Amerikoje. Na ir kas, kad 
jis Lietuvoje turi šeimą, kuri. kaip 
dauguma, — normali, rūpinosi 
vaikais, kūrė planus, kad vyras, 
grįžęs užsidirbęs pinigų įrengs 

namus, vėliau visi susitiks Ame
rikoje, kaip rašė laiškuose, nes 
šeima jau turėjo „žalias" korteles, 
bet del daugelio priežasčių — vai
kų mokslas, žmonos darbas, vis 
sulaikydavo juos nuo atvykimo 
pastoviams gyvenimui. 

Todėl Antanui pasidarė patogu 
atsigabenti meilužę. Juk abiejų 
šeimos toli, nieko nesužinos. Ro
mą namiškiai išlydėjo, net neįtar
dami, kad tuojau bus susuktas 
naujas lizdelis už Atlanto. Iš oro 
uosto — j Antano miegamąjį... Iš
nuomotame name gyvenantys 
lietuviai, kurių daugumą sudarė 
suvalkiečiai, šaipėsi iš „jauna

vedžių" karštos meilės... O įsi
mylėjęs Antanas skraidė, kaip ant 
sparnų. Jis paaukojo savo sunkiai 
uždirbtus pinigus Romos doku
mentams sutvarkyti, surado gerą 
darbą — masažiste, mat ji Lietu
voje buvo lankiusi vieno mėnesio 
kursus. ..Jaunamartei", kaip ją 
vadino namo gyventojai. Antanas 
negailėjo nieko, net brangiausią 
žiedą su rubinu ant piršto už
movė — ištikimybes simbolį, ne 
vieną ir ne du kartus vežėsi pail
sėti į Floridą. Viskas jam dingo iš 
atminties — žmona, vaikai 

Po metų abu trumpam grįžo į 
Lietuvą. Viena anksčiau, o kitas. 

pėdų sumėtymu! — pora savaičių 
vėliau. Jau nuo pirmos atvykimo 
dienos Antanas pradėjo ieškoti 
priekabių — tai žmonos paga
mintas valgis per prastas, tai ap
ranga netikusi ir t.t., tuo sukelda
mas įtarimą — kodėl? Tuo tarpu, 
„jaunieji" nesnaudė — susitiko 
Vilniuje. Bet. lyg tyčia, juos paste
bėjo bendri pažjstami ir susido
mėję ar net sunerimę, paskambi
no žmonai Tada Antano žmona ir 
suprato, kad yra kažkokia prie
žastis, jnešusi šaltj į judviejų gy
venimą. Netrukus ji sužinojo ir 
daugiau Tada paskambino Ro-

Nukelta i 4 psl 

KĄ GALIME VADINTI 
NATŪRALIĄJA KOSMETIKA 

Žodis „chemija" šiandien kelia 
blogus palyginimus. Kas kita 
„natūralumas". Tačiau „natūra
lioji" kosmetika tokia „natūrali", 
kaip daugeiis įsivaizduoja, net 
negali būti, nebent namuose jūs 
pati gaminate „kaukę" vienkar
tiniam naudojimui. „Natūralioji" 
kosmetika dažniausiai supranta
ma kaip grynai augalinė kosmeti
ka, kurioje kiek įmanoma vengia
ma gyvulinės kilmės kompo
nentų ir visai apsieinama be sin
tetinių priedų. Nelengva rasti 
preparatų, kurie nors iš dalies ati
tiktų šiuos reikalavimus. Dar sun
kiau atsakyti į klausimą, ar tokie 
preparatai kiekvienam odos tipui 
tikrai geriau tiktų. 

Natūraliausia ir geriausia būtų, 
jei šiandien oras būtų neuž
terštas, palanki temperatūra, pa
stovus oro drėgnumas, švarus ir 
minkštas vanduo, gerai subalan
suota dieta. Dar geriau būtų, jei 
nevartotume nervų sistemą regu
liuojančių vaistų, turėtume pa
kankamą poilsį, saulės tik tiek. 
kiek leidžia jūsų odos jautrumas 
šviesai. Tai būtų geriausios ir op
timaliausios sąlygos, kai organiz
mas pats galėtų pasigaminti ko 
jam reikia. Tada nereikėtų taip 
sudėtingų ar alergizuojancių che
minių medžiagų, ekstraktų ar 
konservantų. Nors nemaža da
lis ekspertų, mokslininkų, derma
tologų, farmakologų mano, kad 
cheminiai kosmetikos preparatai 
ne kiek ne blogesni už natūraliuo
sius, o kartais net geresni. Ga
minant sintetinius preparatus ga
lima tiksliai apskaičiuoti reikiamą 
kiekj ir sudėt, su natūraliais tai 
padaryti sudėtingiau. Šiandien 
mokslo sistema tiek išvystyta, 
kad vis geriau pavyksta paga

minti tokias medžiagas, kurių 
beveik neįmanoma atskirti nuo 
natūraliųjų. įprastų kosmetikos 
preparatų sudėtyje yra nemažai 
tokių medžiagų, kurios odai visai 
nenaudingos, jos tik pagerina 
preparato išvaizdą, patvarumą, 
daro jį priimtinesnių vartoti. Čia 
gi pirmauja „natūralioji" kosmeti
ka. Daugeiis gamintojų naudoja 
tokias sudėtines dalis kaip pvz„ 
- alyvų aliejus, kuris efektingiau
sias tik natūraliu būdu išgautas. 

Tik „natūralią" kosmetiką gami
nančių firmų labai nedaug ir jos 
savo gaminius parduoda vaisti
nėse ar specializuotose parduo
tuvėse, o jų galiojimo laikas labai 
trumpas iki 6 mėnesių. Šiuose 
produktuose nėra sintetinių kon
servantų, juos drąsiai gali nau
doti alergišką, jautrią odą turintys 
žmonės. Natūralūs aliejai ir au
galiniai ekstraktai gaminami iš 
biologiškai kontroliuojamų au
galų. Nors negalima sakyti,kad 
juose visai nėra pesticidų, sun
kiųjų metalų ar trąšų, bet jų kiekis 
optimaliausiai mažas. Žinoma, tu
rintiems alergiją arnikai, jona
žolei, rozmarinui ar liepų žie
dams, reikėtų būti atsargiems su 
„natūraliais" kosmetiniais pre
paratais, kuriuose yra šių ar kitų 
sudėtinių dalių. Augalų ekstrak
tai yra labai sudėtingi „kokteiliai", 
dažnai pagaminti iš daugiau nei 
šimto komponentų, kurie keičiasi 
dėl nevienodo metų derliaus ir 
augalų kilmės. Odai visada pri

imtinesnis tas produktas, kuris 
turi mažiau komponentų. Visada 
atsiminkite, kad ir tuose prepa
ratuose, kurie pagaminti iš tikrų, 
natūralių produktų, esama che
minių ir kenksmingų medžiagų. 
Pvz.. — ianolinas — natūralūs avies 
vilnos riebalai — pradinėje būse
noje turi daug kenksmingų me
džiagų, kurias reikia valyti chemi
niais tirpikliais, antraip visai ne
tiktų kosmetikai. 

Konservuojant „natūraliąją" 
kosmetiką, dauguma gamintojų 
naudoja sintetines priemones, 
tie, kurie atsisako sintetikos, o to
kių yra vienetai, dažniausiai kon
servuoja natūraliais eteriniais 
aliejais. Kadangi aliejai oficialiai 
laikomi aromatinėmis medžia
gomis, o ne konservantais, „na
tūralios" kosmetikos gamintojai 
gali skelbti, kad jų preparatai yra 
be konservantų. Dauguma varto
tojų nežino, kad aromatinės au
galų esencijos, naudojamos kaip 
konservantai, yra mažiau efekty
vios negu sintetinės medžiagos, 
tam, kad preparatas negestų, 
prireikia didelio jų kiekio — toks 
preparatas gali tik suerzinti odą. 
Taigi, kokią kosmetikos priemo

nę pasirinkti — tarkitės su spe
cialistais — kosmetologais, odos 
ligų specialistais, kurie nėra pri
klausomi nuo atskirų firmų, kos
metinių preparatų pardavimo 
kiekio ir t.t. SĖKMĖS1 

Alvyda Gudėnienė 

BIRG & MELTSER ^Vizos Bavarijos 
A T T O R N E Y S 

www bmlawcom 

ADVOKATAS 
1 darbo vizos 5D D.U.I 

ir visi 2 imigracijos 

klausimai. 12 meli< imigracijos biznyje.' 

570 LAKE COOK ROAD. SUITE 318. DEERFIELD. IL 60015 

TELEPHONE 847-444-9000 FAX 847-444-1478 



12 d. BIČIULYSTE 

TgUMS PASKOLOS NEKILNOJAMAM TURTUI 

Geriausios finansavimo s< ESSSE3LTEE 
Giedrius Memenąs 
NEKILNOJAMO TURTO PASKOLŲ BROKERIS 

(708) 899-2244 
1011 State Street, Suite 100 TEL. (630) 257-6676 
Lemont, IL 60439 FAX (630) 257-6856 

-Nerodote pajamų, nemokate mokesčių? 

-Neturite pinigų pradiniam įnašui? 

-Silpna kredito istori ja? 

Skambinkite 
jau dabar! 
***»< 

MUMS NIEKO NĖRA NEĮMANOMO! 3 E 3 
rrgage ueensee 

Gardžiausias alus iš Lietuvos. 
Visur ieškokite tik Kalnapilio! 

PRO AUTO 
MIDVVAY 4823 WEST 63rd STREET 

P a d a n g o s „ T u n e U p s " 

Varikl ių pakei t imas Stabdžiai 

Transmis i jos ir sankabos 

E lekt ros ir v i r in imo darba i 

Brakes | Tune Ups | Tires 
Engine Replacement 

Transmission | Clutcft 
Dash Comumn Repair 

Electrical Work | VVkjing 

r e a l e s t a t e 
4851 W. Oakton, 
Skokie.IL 60077 

Vytautas Sruoga 
' S A L E S A S S O C U I E " 

Nekilnojamo turto purtomas, pardavimas 
Nemokama konsultacija 
Pagalba finansuojant 

Mob. 773 983 4544 
Ofisas 847 673 9500 

S73 9501 

8urr Ridge, 
Clarendon H*, 
Darien. Hmsdale, 
LaGrange,OakBrook 
VUestmonf, 
A'estern Springs. 
Woodridge, 
Willowbrook. 

j J ū r a t ė Z u b i n a s 
konsultantė, realtor 

„Aš surasiu 
Jūsų svajonių 

namą!" 
Oba vakariniuose 

priemiesčiuose. 
8 E. Hinsdale Ave. 

Hinsdaie. IL 60521 
C0LDVVELL 
BANKER 

(630)915-2900 
www.Coldwel!BanKeronime com/JurateZubinas 

^-^Hk 

puse i ilsėtų 

Pats laikas 
užsiprenumeruoti 

Bičiulystę! 
i 

Kalendorius 

m JAV UETUVtg JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIS 
[VYKS RUDEN} — LAPKRIČIO 14 d. ČIKAGOJE, 

JAUNIMO CENTRE 
Festivali rengia: 
JAV LB KULTŪROS TARYBA ir MENO MOKYKLĖLĖ. ! 

Kv ieč iame dalyvauti l ietuvišką jaunimėlį nuo 3,5 m. iki 3 0 m. am

žiaus. Smu lkesnė informacija bus spausdinama „BIČIULYSTĖJE" ir 

k t l iet . laikraščiuose. 

Festivalyje žada daiyvauli jaunieji smuikininkai iš Lietuvos ir Kanados. 

Kviečiame prekybininkus, vers l in inkus, pavienius aukotojus tapti š io i 

fest ival io rėmėjais, mecenatais. Paremdami festivalj, Jus paremiate 

l ie tuvybės ateit} išeivijoje. Aukos bus nurašomos nuo mokesčių. Če- • 

kius rašyt i : Arnerican-Lithuanian Community. Siųst i : P.O.BOX 4102, i 

VVheaton, i t , 60189. 

VIRŠ 
VISŲ 
KALNŲ 
KALNĄ 

Lietuviškos ir europietiškos 

MAISTO PREKĖS 
Gardu - -patiekalai. 
Ypatingi maisto paketai išsinešimui j garniu. 
Priimami utiakynuu lyairioms pmgoms. 

Lemonto 
mieste 

313\ 

Darbo 
laikas: 

savai* • 
9v • 3'. , 

galiais 

CANAL ST. 630 257 6020 

Pigiau grybų 
pusei meti) - $20 metams - $40 

Užsiprenumeruodami mūsų 
laikraštį — palaikote lietuvišką 

spaudą! 

1. Rašykite čekį: ,,Draugas'' 
2. Pažymėkite ..Bičiulystė" 
3. Siųskite adresu: 

-4545 W 63Rd Street. 
Chicago, IL, 60629 

4 Skaitykite ir džiaukitės mūsų 
nuostabiu laikraščiu! 

Kalendorius 
V a r d a d i e n i a i 

spa l io 1 2 d . — 
s p a i i o 1 9 d . 

Antradienis , spalio 12 d. 
Deimantė, Enriką, Gaivinas, 
Gantas. Rudolfas, Salvinas, 
Trečiadienis, spalio 13 d. 
Eduardas, Edvardas, Mint/ras, 
Nortautė, \%nancįjus. 

Ketvirtadienis, spalio 14 d. 
Fortūnatas, Ralistas. Mindau
gas, Rimvyde. 

P e n k t a d i e n i s , spaiio 15 d. 
Domante. Gaili tnintas, Ina, 
Leonardas, Tautvile, Teresė. 

Še š t ad i en i s , spalio 16 d. 
Ambraziejus, Aurelija, Doval-
dė, Gintautas, Galius, Jadvyga, 
Margarita. 

S e k m a d i e n i s , spalio 17 d. 
Gytė, Ignotas, Kintautas, Mar
garita, Marijonas, Rifconė. 

P i r m a d i e n i s , spalio 18 d 
Kesmina, Liubartas, Lukas, Vai
va. 

An t r ad i en i s , spalio 19 d 
Akvilinaa, Geisvinas, Geisvilas, 
Izaokas, Kantrimė (Kantrė), 
Karina, Kleopatra, Laura. 

PARDUODAMA. 
Alytaus mieste parduodamos 
70 m kvadratinių metrų pata-
los, t inkančios komerci ja i . 
Pačiame miesto centre, 
Vilniaus gatvėje. S k a m b i n t i 
tel.:708-955-8568. 

^ v ^ S T A N L E Y S T A ^ ^ ne. 
Importers & Distribitosci Hneliguorsand tanported Beers 

(773) 278-4848 

Č i a R i U ė j o b ū t i 

LIAUDIES 
IŠMINTIS 

• 

S p a l i o m ė n u o 

1 3 - o j i — d a ž n i a u s i a i b ū 

n a s a u l ė t a , š i l t a i r g r a ž i . 

14-oji — Kara l iaus 
Mindaugo vardo die
na. 
1 5 - o j i — T a r p t a u t i n ė B a l 

t o s i o s l a z d e l ė s ( a k l ų j ų ) 

d i e n a . 

Po stiprių spalio šalnų, ateina atšili

mas. 

Nakties šerkšnas pranašauja gied

rą dieną. 

Kol spaiio ir lapkričio mėnesiais 

netšsiryja. žiema neateina. 

Kokią dieną spalio mėnesį pas-

ninga, tokią dieną balandžio mėnesį 

prasidės pavasaris. 

Jei spalio mėnesi paukščia tupia an\ 

žemės — bus giedra, jei ant stogų — 

oras pabjurs. 

KATA. PATARIMAI 

Jei pastoviai valgysite riešutus, 
apie 10-15 procentų sumažinsite 
tikimybę susirgti širdies ir krau
jagyslių ligomis. 

Sergantiems kojų kraujagyslių 
ateroskleroze, kojas patariama 
mirkyti druskos vonelėse 

Sergantiems inkstų iigomis ryte 
patariama išgerti ridikų sulčių 

Norint sumažinti padidejusj krau-
jospūdj. reikia išsimaudyti karšto 
vandens ir valerijono nuoviro vo
nioje 

PASTEBĖJIMAI 
Mal to kava stabdo kraujavimų 

bei padeda išgydyti odos žaiz

das 

7 Kryžiažodis / P r i e žinių yersmės 

J — Si i a ¥ 

r e k l a m a , 
s k e l b i m a s 
7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

Sudarytojas 

A lg iman tas Šadu i k i s 

(Vilnius). 
1 . Nupjauto kūgio (arba 
cilindro) pavidalo vyriška 
kailinė kepurė. 2. Svarbus 
imperatorių ar karalių jsa-
kas ar normatyvinis aktas 
3. Pagalbinis aprangos 

reikmuo. 4. Nesiderinančių garsų sąskambis (dermes 
nebuvimas, nesutarimas). 5 Iš Alnio j Aiseto ežerą atbė
gantis upeiis. 6. Gražioji samdine iš A. Vienuolio apsakymo 
..Gediminartė ir mužikas". 7. Tarptautinės vienetų siste
mos induktyvumo vienetas (pagal JAV fiziko pa
vardę) 8. Lygiaspamių būrio vabzdžių pobūris (gyvena ant 
augalų, daugiausia ant lapų ir ūglių, didelėmis kolonijomis) 

9. Liūdnai pagarsėjęs kalnas, kurio papėdėje tragiškai 
žuvo (dvikovoje) M.Lermontovas. 10. Garsusis rusų cirko 
ir kino artistas. 11. Lietuviu kompozitorius sukūręs kantaru 
(..Pirčiupio pelenai". ..Kantata Vilniui". ..Saulės poema"), 
vokalinių instrumentinių siuitų, poemų. 12. Dienraštis, 
ėjęs Klaipėdoje 1936-39 metais. 13. Klimatinis kurortas 
Abchazijoje, Juodosios juros pa-krantėje. 14. Privilegijuota 
bajorų karinė kasta feodalinėje Japonijoje. 15. Radioak
tyvus, laba: greitai skylantis cheminis elementas. 16. Pe
riodinis galvos (dažniausiai vienos pusės) skaudėjimas. 
17. Senovės romėnų laiko, kiekvienos pradžios ir pabai
gos dievas. 18. Miestas Bulgarijos rytuose, kuriame gydy
toju dirbo J Basanavičius. 19. Iškilmingas vokalinis ar ins
trumentinis kūrinys. 20. Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vy
tauto pirmoji žmona (palaidota Vilniaus katedroje). 2 1 . Mė
lynos spalvos mineralas, vartojamas apdailai, juvelyri
niams dirbiniams. 22. Laisvai mąstantis žmogus. 23. Ven

grijos stepė ar miškastepė. 24 Plėšrusis žin
duolis. 25 Teksto dalių praleidimas. 26. Ne
didelis kariuomenės, gaisrininkų ir pan. dali
nys, sudarytas atskiram reikalui. 27. Poezi
joje — aušra. 28 Bengališkoji makaka 29 
Kapitono a-ba piloto padėjėjas, nustatantis 
kursą ir įvairius vairavimo duomenis. 30. Mai
šas iš ištiso ožkos arba arklio kailio (vartoja
mas skysčiui laikyti Rytų kraštuose). 31 . 
irtyšiaus kairysis intakas, kurio žemupys 
lalvuojamas 32 Japonų tradicinio teatro rū
šis (apimanti šokio, muzikos ir vaidybos ele
mentus). 33 Išorinis blizgesys, netikra pra
banga. 34 Plačiakrašte skrybėlė. 35. Kle
rikalinė akcinė knygų bendrovė, veikusi 
Kaune 1930-1940 metais 36 Apskrita arba 
smailiaviršė kepuraitė su siuvinėtais arba 
austais raštais (daugelio Rytų tautų tautinis 
galvos apdangalas). 37. Dvasinis susijaudi
nimas, susijęs su kūryba ar kitokia veikla. 38 
Trumpas epigrafas, posakis, šūkis, rašomas 
kūrinio ar jo skyriaus pradžioje.39 Televizijos 
laidos ..Taip'Ne" sumanytojo ir vedėjo A. Va
linsko tradicinis su publika ir žiūrovais atsi
sveikinimo žodis 40. Viena iš romanų tautų. 

Gegutė 
Atkelta iš 3 psl 

mos vyrui ir pasidomėjo ką jis ži
nąs. Pasirodo, kad jis tikrai ,,daug 
žino":,.Na ir kas čia baisaus, jei jie 
susitinka ir išgeria kavos puode
lį?" Tada pasidarė a i š k j . jog jis ir 
vėl. eilinį kartą, liko apkvail intas — 
net nesuprato, kad kavos puodelį 
jie gėrė dvejus metus ne kur kitur, 
o v iename kambaryje. 

Atostogos buvo trumpalaikės ir 
Antanas išskrido atgal. Kitą dieną 
išskrido ir Roma, meil iai visos šei
mos išlydėta, sunkaus darbo dirbti 
į tą ..prakeiktą Ameriką". Bet liki
mo ironija — Amsterdame, kur jos 
kantriai laukė Antanas, pasimai
šė žmonos pažįstama ir pama
čiusi , jaunųjų" susit ikimo sceną, 
j iems nematant, įamžino fotonuo
traukoje. 

. .Jaunųjų" la imė dar tęsėsi 
metus, kr nežinia kada būtų baigu
sis, jei ne perkūnas iš giedro dan
gaus — Antano žmona, kad ne
žūtų ,.žalia" kortelė, atvyko į Ame
riką taip netikėtai, jog Roma vos 
spėjo išnešti „kudašių". Tik toli ne
nunešė— tiesiai pas Antano draugą 
Seriožą. Matyt, jau anksčiau buvo 
į nusižiūrėjusi — juk net visus 15 
metų už ją jaunesnis. Kur jam ly
gintis su Antanu, kuris už Romą 
vyresnis keliolika metų.. . Bet An
tano žmona neužs ibuvo Wa-
shington'e. išvyko į kitą valstiją, o 
jis puolė pas Romą, norėdamas ją 
susigrąžinti. Tačiau įvyko neįtikėti
nas dalykas — Roma atsisakė grįž
ti pas jį. Iš net ikėtumo sutrikęs, 
vargšas Antanas, nutarė kovoti 
dėl myl imosios — juk šitiek j ją in

vestuota! Nors nebuvo st ik l iuko 
mėgėjas, paėmęs „ant drąsos", erelio 
sparnais nulėkė kovo t i . T a č i a u 
Roma nepravėrė durų nelaukiamam 
svečiui. įniršio pagautas An tanas 
išdaužė konkurento Ser iožos na
mo langus, taip pa tekdamas į v i 
dų, o jau tada paleido kumšč ius į 
darbą... Taip sumušė R o m a . k a d 
jei ne polici ja, kas žino kuo v isa ta i 
būtų pas iba igę. . . 

Netrukus įvyko te ismas. Antanu i 
buvo priteista pusę metų lankyt i 
paskai tas apie alkohol io žalą, už 
kurias teko pač iam sus imokėt i . Ir 
nemažus pinigus. Roma, jau antr i 
metai masažuo ja Seriožą. ger ia 
kavos puodelį ir važiuoja su juo i l 
sėtis į Floridą. Gi Antanas, nepra
rasdamas vi l t ies susigrąžint i my
limąją, kaip sek lys-morka, seka iš 
paskos. Kartą, jį, pasislėpusį už 
t inkl inės tvoros ir f i lmuojantį me i 
lužius, užmatė bendras paž įs ta
mas, jau ž inojęs Antano istoriją, 
tad su nes lep iamu s m a l s u m u jį 
stebėjo. Na, o po to v isai vyrų 
bendr i ja i iš Suva lk i jos l ygumų 
buvo daug gardaus juoko . . . 

Prie sudužus ios geldos tik v ie 
nas Antanas rymo. Nors ir j aun i -
nasi — plaukus dažos i , g imnas 
t ikuoja, bet Roma negrįžta. Sako 
ma, kad viltis miršta paskut inė . 
Antanas gal laukia, gal ne. gal jau 
kitos gegutės sukasi apl ink jį. 

Ž inau tikrai, kad išduota ž m o n a 
jo tikrai nebelaukia. Ji gyvena ir 
aukojasi dėl vaikų, geria savo ka
vą be Antano. Gal dar skanesnę . 

Papasako jo I rena T . ( P a v a r d ė 
redakci jai ž inoma) . 

ATSAKYMAI (6): 
..Prie žinių versmės" 
Vertikaliai 
1 vytele 
2 Burė. 
3. Uraganas 
4 Gyslotis. 
5 Lema 
6. Klonis 
7. Kirica 
8. Sioąa 
14 Dobmtes 
15 Ragacte. 
19. Vieta 
20\£rta 

!22Uta 
26Amofosas. 

. aaNarvatas 
•29.Begūnja 
30\fendenf> 

134 Lygyte 
35.T»ate 
39 Pca 

140 Ūkis 

Hofuurtefci: 
9 Gšlema 
10.Smbcfe. 
11.Viela 
12Safcs. 
13 Ris. 
16 ŽV 
17. Mokasras. 
18 Čia. 
21 Kazino. 
23. Grafas 
24 Mistika 
25 Sartai 
27. Rutina 
31 EOS 
32 Kategatas 
33. Orė. 
36 Korys 
37 „Bordo". 
38 Tipas 
41 Katyčiai 
42 Nektaras 

V • Pasincių 
Z O D I A K A S 

Norėdami padėti vienišiems, 
atnaujiname pažinčių klubą. Tai da
rome nesavanaudEkai. be mokes
čio. Mūsų laikraštis skaitomas vi
sur, kur tik gyvena lietuviai. Tad 
naudokitės proga, skebkites, gal kur 
kokiame kitame pasaulio krašte, o 
gal čia pat, laukia žmogus teškan 
tis panašaus j Jus. 

61.Vyriškis, 43m, 183cm. išsisky
ręs, du suaugę ir savarankiški vaka 
materialiai apsirūpinęs, norėtų susi 
pažinti su jaunesne mergina ar moten 

mi pabendravimui, romantiška drau
gystei Mėgsta fotografuoti, domisi 
menats sportu — plaukimu, šach
matais, stalo tenisu, dviračiais. 

„Esu pakankamai apsirūpinęs, 
lyg ir visko pakaktų, bet mano namuo
se trūksta šilumos...". 

Rašyti: 
šaulius ̂ paukšte @ yahoo com 
Redakc i j os p r ie rašas : ne

saugojame ir neperduodame pa
siskelbusiųjų telefonų ar adresų 
Skelbiame tokj tekstą, kokj at-
siunčiate 

http://Skokie.IL
http://www.Coldwel!BanKeronime

