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Pietų Korėjoje masės 
sutiko popiežių 

Pasiuntė sveikinimą Gorbačiovui 
Seoulas. — Popiežius Jonas 

Paulius II šeštadienį pradėjo 
apaštalinę kelionę per Rytų 
Aziją, pirmą kartą perskrisda-
mas per Sovietų Sąjungos teri
toriją ir pasiųsdamas sveiki
nimus iš lėktuvo prezidentui M. 
Gorbačiovui. 

Popiežius skrido per centrinį 
Sibirąvir jo sveikinims buvo sim
bolinės prasmės. Tačiau skren
da žurnalistai pastebėję, kad 
pasveikinimas buvęs ne tik vien 
pareišktas formalumas, rašo 
New York Times. Buvo prašyta, 
kad būtų leista popiežiui per
skristi per dalį Kinijos, bet 
komunistinė Kinijos vyriausybė 
atsakė neigiamai. Tai būtų su
trumpinę kelionę. Tada Maskva 
suteikė leidimą skristi iš 
Europos į Aziją per sovietų šiau
rinę dalį. Čia žurnalistai įžiūri 
ryšių pasikeitimus gerojon 
pusėn. Lapkričio mėnesį pas 
popiežių lankysis Gorbačiovas. 

Sveikinimas Gorbačiovui 
Si popiežiaus kelionė jau yra 

44-ji, kai jis įžengė į Šventojo 
Petro Sostą 1978 m. Ir ši jo 
kelionė yra antroji ilgiausia ke
lionė, kurioje skris 24,522 
mylias ir išbus joje 11 dienų. Jo 
pirmasis sustojimas buvo Pietų 
Korėjos Seoulo miestas, o iš čia 
vyks į Indoneziją ir į Indijos 

okeano salyno Mauricijaus vals
tybę. 

Kai jis skrido virš Maskvos, 
anglų kalba pasiuntė trumpą 
sveikinimą: „Skrisdamas per 
Sovietų Sąjungos socialistines 
respublikas su pastoraliniu 
vizitu į kelis Azijos kraštus, 
sveikinu Jūsų Ekscelenciją ir 
tikrai reiškiu savo geriausius 
linkėjimus jūsų piliečiams", 
kuris buvo perduotas per aero
uosto radiją. ,,Aš maldauju 
Aukščiausiojo palaiminimo 
visiems Sovietų žmonėms". 
Maskvos aerouostas atsakė 
gavęs sveikinimą ir tuoj per
davęs į Kremlių. 

Situacija pa lankesnė d a b a r 
Popiežius jau anksčiau ne 

kartą yra minėjęs, kad norėtų 
aplankyti Sovietų Sąjungą, ir 
kai žurnalistai lėktuve jo pa
klausė, ar kelias į Maskvą at
viras, popiežius atsakęs: „Taip, 
aš manau, kad situacija palan
kesnė", bet pridėjo: „aš negaliu 
būti pranašu, pamatysime". 
Didžioji kliūtis dar nepašalinta 
— tai Ukrainos Katalikų Baž
nyčios legalizavimas. Popiežius 
yra pareiškęs, kad vyks į 
Sovietų Sąjungą tik tada, kada 
galės aplankyti ten katalikus 
bet kur. 

Sovietai šovė į JAV 
lėktuvą 

Washingtonas. — Tik dabar 
sužinota, kad iš Sovietų Karo 
laivo Viduržemio jūroje rugsėjo 
22 d. buvo paleista raketa į 
Amerikos žvalgybinį lėktuvą, 
kuri nepataikė. Sovietai atsi
prašė už nesusipratimą. Penta
gono pareigūnai paskelbė, jog 
kai dabar lankėsi Sovietų 
Gynybos ministeris Dmitri 
Jazovas, pranešė apie tai 
pačiam JAV Gynybos sekre
toriui Diek Cheney. Todėl ir 
buvo aptarta, kaip panašių 
nesusipratimų ateityje išvengti. 
Buvęs Jungtinio štabo virši
ninkas William Crowe praėjusį 
birželį pasirašė susitarimą 
Maskvoje su gen. M. Moisejevu, 
kad ateityje būtų išvengta 
nelaimingų ir netikėtų susidū
rimų. 

KGB dalinsis 
informacijomis 

Santa Monica. — Sovietų 
žvalgybos ekspertai pasakė 
amerikiečių žvalgybos eksper
tams nepaprastame pasitarime, 
kad KGB slaptoji policijos agen
tūra yra pasiruošusi pasikeisti 
informacijomis su Amerikos 
CIA terorizmo klausimais 
nežiūrint kad dėl to galėtų 
nukentėti. Amerikiečiai ir 
Sovietų ekspertai tarėsi Rand 
korporacijos įstaigoje apie nau
juosius gynybos tankus. Jie taip 
pat sakėsi uždrausią parda
vinėti sprogstamąją plastikine 
medžiagą, kurią teroristai 
naudoja lėktuvų susprogdini 
mui, ir tais klausimais nori 
bendradarbiauti su Amerika, 
praneša ,,Washington Post" 
laikraštis. Sovietų KGB nariai 
— gen. Feodoras Ščerbakas ir 
gen. Valentinas Zvezdenkovas 
čia tarėsi su Ray Cline, 
Strateginės tarybos direkto
riumi ir buvusiu CIA direk 
toriumi William Colby. 

Popiežius Jonas Paulius II 
sekmadienį meldėsi už abiejų Korėjų 
susivienijimą. 

Pietų Korėjoje žymiai padidėjo 
katalikų skaičius. Iš 43 mil. 
žmonių, kurie tradiciniai yra 
budistai ir Konfucijaus išpaži
nėjai. 30% jau yra katalikai. 
Kai pirmą kartą popiežius čia 
buvo prieš 4 metus, katalikų 
buvo 1.5 mil.. o dabar jau yra 2.5 
mil. 

Popiežius susitiko su Pietų 
Korėjos prezidentu Roh Tae 
Woo ir kalbėjo apie pilną de
mokratiją, paremtą autentiška 
tiesa, laisve ir žmogaus teisė
mis. Jono Pauliaus II atvykimas 
buvo tarptautinio katalikų 
eucharistinio kongreso viršūnė, 
kur i s prasidėjo praėjusią 
savaitę. 

Išvyksta vienuolės 
Varšuva. — Reuterio žinių 

agentūra praneša, jog daugiau 
kaip pusė karmeličių vienuolių 
išvyko iš Auschwitzo vienuoly
no ir Lenkijos vyriausybė 
pasakė, kad ir likusios išvyks, 
tačiau joms reikia pastatyti 
naujas patalpas, kur jos galėtų 
gyventi ir tęsti savo dvasinį 
darbą. Lenkijos Bažnyčios 
vadovybė taip pat pranešė, kad 
karmelitės bus apgyvendintos 
kur nors netoli buvusios mirties 
stovvklos. 

Maždaug 700,000 korėjiečių dalyvavo popiežiaus šy. Mišiose praėjusį sekmadienį Seoulo mieste, Pietų Korėjos sostinėje. 

„Mums prarasti Ukrainą tas pats, 
kaip netekti galvos" 

Stagnacijos laikai praėjo — dalinsis valdžia 

Kijevas. — Naujasis Ukrainos 
Komunistų partijos vadovas 
pažadėjo pažaboti tautinio 
pasireiškimo priešus ir pradėti 
bendradarbiavimo laikotarpį, 
jei tautinio judėjimo vadai 
nereikalaus atsiskyrimo iš 
Sovietų Sąjungos. 

Praėjusį ketvirtadienį Vladi
miras A. lvaško dvi valandas 
kalbėjosi su ukrainiečių sąjū
džio vadais ir pasakė, jog jis 
netrukdytų, kad naujasis ukrai
niečių judėjimas būtų tų pa
stangų skėčiu, būtų legaliai re
gistruota organizacija ir leistų 
savo nuosavą laikraštį. lvaško 
taip pat išsireiškė jog Ukrainos 
Katalikų Bažnyčios statusas 
yra peržiūrimas ir jis pritaria, 
kad būtų peržiūrimi įstatymai 
ir pakeisti ir kad ne komunistų 
kandidatai turėtų daug geresnę 
poziciją būsimuosiuose ukrai
niečių rinkimuose. 

„Atsinaujinimo epocha" 
Naujasis partijos vadas lvaško 

pabrėžė, kad Ukrainai reikalin
gas „atsinaujinimas" ir dialogas 
su ne komunistinėmis žmonių 
grupėmis, kurios galinčios tap
ti politinėmis jėgomis. Iš jo 
pasisakymų buvo aišku, kad jis 
tolinasi nuo buvusio vado 
Sčerbitskio užimtos linijos, 
kuris valdė Ukrainą 17 metų ir 
dabar pasitraukė į poilsį. „Mes 
žengiame į naują epochą", 
pasakė lvaško, „j atsinaujinimo 
epochą". 

Ukrainiečių tautinio judėjimo 
vadai ne vienodai pasisako dėl 
Ivaškos pareiškimų — vieni 
norėtų tikėti jo žodžiais, bet 
daugelis mano, kad Kremlius 
neleis dialogo ir demokrati
zacijos proceso Ukrainoje. 
Ukraina — antroji didžiausia 
respublika su 52 milijonais 
gyventojų, kurioje penktadalis 
sovietų industrijos ir žemės ūkio 
produkcijos, yra mozaikinė res
publika, kurios kadaise dalis 
žemių priklausė Lenkijai, 
austrų-vengrų imperijai, rusų 
imperijai ir Otomano imperijai. 
Nuo Lenino laikų įjungta į 
Maskvos imperiją. Leninas kartą 
yra pasakęs: „mums prarasti 
Ukrainą yra tas pats, kas 
netekti galvos". 

Didėja dėmesys Ukrainai 
Ščerbitskis griežtai laikė savo 

rankose Ukrainos kontrolę ir 
buvo ištikimas Maskvos tarnas. 
Jei lvaško tikrai leis laisviau 
veikti, tai jis gali visus ukrai
niečius apjungti, kadangi didės 
nė dalis dar negalvoja apie lais

vą Ukrainą, tik vakarinė dalis 
su Kijevu ir Lvovu pradėjo 
reikšti savo tautiškumą, pastebi 
Reuterio žinių agentūra. Tačiau 
tautinis susipratimas Ukrainoje 
jau dabar kelia Kremliui daug 
rūpesčio, nors ji dar neskelbia 
atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjun
gos kaip kad Baltijos žmonės. 

Bet užsienio žu rna l i s t a i 
pradėjo daugiau kreipti dėmesio 
į Ukrainoje vykstantį judėjimą. 
Vakarinė Ukrainos sritis stip
riai pasisako už ukrainiečių 
kalbą ir kultūrą. Rytinė jos 
dalis yra stipriai surusinta. 
Tačiau ir ten jau pasireiškia 
didesnių politinių ir ekonomi
nių laisvių reikalavimai. Nepri
klausomybės reikalavimas dar 
labai miglotas. lvaško pasakė, jog 
prie Sčerbitskio egzistavo po
litinis ir ekonominis konser-
vatyvizmas — „stagnacijos 
karalystė", kaip j is išsireiškė 
reporteriams. Vieno žmogaus do
minavimo laikai yra praėję, kal
bėjo jis, ir pasisakė nebūsiąs 
kandidatu kitų metų rinkimuo
se į prezidentus, kaip kad yra 
Gorbačiovas ir partijos vadu ir 
Sovietų Sąjungos prezidentu. 
Jis pasakė, kad valdžia dalinsis 
su kitais. 

Intelektualai pas partijos 
vadą 

lvaško yra kilęs iš Charkovo, 
kuriame tautinis judėjimas 
labai silpnas. J i s namuose 
kalbąs rusiškai. Pirmą kartą jis 
priėmė akademikus, žurnalistus 
ir kitus ukrainiečių intelektu
alus pokalbiui, ko nebūdavo pas 
Ščerbitskį. Jis pasakė žurnalis
tams, kad jie gali kritikuoti 
partiją ir jos vadovus, kas buvo 
draudžiama pas Ščerbitskį. Jis 
pasisakė simpatizuojąs Ukrai
nos angliakasių streikui ir dary
siąs, kad jų prašymai būtų bent 
iš dalies patenkinti, tačiau pa
brėžė, kad komunistinėje siste
moje streikai yra „nesąmonė". 

Pirmasis Ivaškos išbandymas 
bus ryšių užmezgimas su Ukrai
nos Perebudova sąjūdžiu — 
Ukrainos Liaudies frontu, kuris 
ukrainiečių tarpe jau turi didelį 
pasitikėjimą. Šio sąjūdžio stei
giamajame suvažiavime buvo 
pareikalauta Sčerbitskio 
pašalinimo ir atsiskyrimo nuo 
Maskvos. lvaško norįs tuoj 
turėti su šiuo sąjūdžiu ryšius. 
Žurnalistų paklaustas, ar to 
sąjūdžio dalyvius laiko 
„nacionalistais", atsakė, kad 
ne. „Mes esame pasiruošę bend
radarbiauti su bet kokia poli
tine organizacija". Jis dar pa

aiškino: „Mūsų durys jiems 
atviros, jei tos organizacijos yra 
už atsinaujinimą. Gali būti 
skirtumų detalėse, taktikoje, 
konkrečiose idėjose, bet jei jie 
turės protą, mes sugyvensime 
gerai". 

Sprendžiami ir Bažnyčios 
reikalai 

Ukrainos sąjūdžio vadai turė
jo su juo 90 minučių pasitarimą 
dar prieš tai, kai jis buvo išrink
tas Ukrainos partijos vadu. Ten 
jis pasakė padėsiąs jiems, kad 
Perebudovos organizacija gautų 
legalų statusą veikti ir galėtų 
leisti savo laikraštį. Ir paprašė, 
kad jie su juo bendradarbiautų. 
„Mes išėjome iš pasitarimo jaus
dami, kad su šiuo žmogumi mes 
galbūt galėsime dirbti", pasakė 
rašytojas Vlad imiras A. 
Javorivsky, vienas iš sąjūdžio 
vadų, k a r t u ir depu ta t a s 
Kremliu je . Bet Helsinkio 
grupės vadai sako, kad „medaus 
mėnuo" nesitęs ilgai. 

Žurnalistai klausinėjo jį ir 
apie Ukrainos Katalikų Bažny
čios statusą. Į tai jis atsakė, net 
tr is kar tus pakartodamas tą 
patį: „Viskas yra eigoje". Be to, 
žurnalistai sužinojo, kad, kai jis 
buvo renkamas Ukrainos parti
jos vadu, buvo vieno paklaustas 
paaiškinti, kaip jis pateko į Af
ganistaną, atsakė, kad, kaip 
politinis vadovas komunistas, 
turėjo ir ten atlikti tarnybą. 

Amerika nebegali 
priimti emigrantų 

VVashingtonas. — Busho 
vyriausybės pareigūnai 
praneša, jog nebegali priimti 
tiek daug emigrantų iš Sovietų 
Sąjungos, nes trūksta pinigų jų 
pragyvenimo pradinėms išlai
doms ir patarė, kad daugelis jų 
emigruotų į Izraelį. Amerikos 
ambasadą Maskvoje dešimti
mis tūkstančių užplūdo žydai, 
norėdami išvykti. Ambasada 
net p r i t rūko pareiškimų 
blankų, nes tik per kelias valan
das išdavė daugiau negu 40,000. 
Apie 4,200 emigrantų daugiau
sia žydų , jau laukia Romoje ir 
Vienoje įvažiavimo dokumentų 
į Ameriką. Tokio antplūdžio iš 
Sovietų Sąjungos dar nėra buvę, 
praneša AP žinių agentūra. 
Valstybės departamentas pra
neša, kad kitais metais yra 
nusistatęs įsileisti tik 125,000 
naujų emigrantų. 

Naujos kovos 
J e r e v a n a s . — Praėjusį 

savaitgalį vėl vyko susišau
dymai tarp azerbaidžaniečių ir 
armėnų dėl Nagomo-Karabacho 
srities prijungimo prie Armė
nijos. Reuterio agentūra 
praneša, kad žmonės miršta 
kiekvieną dieną toje srityje. Šios 
nesantaikos nepanaikino ir 
priverstinis kariuomenės per
ėmimas traukinių ir naftos per
vežimas Armėnijai. Įsiliepsnoja 
ginčai ir susirėmimai tarp 
krikščionių armėnų ir musul
monų azerbaidžanų. Šiame 
regione jau trūksta maisto, naf
tos, aliejaus ir vaistų. Kremliu
je, atrodo, neberandama išeities. 
Bijoma, kad nebūtų įvestas karo 
meto stovis. 

Latvijos Liaudies frontas 
sekmadienį nubalsavo už 

nepriklausomybę. 
Plačiau rytojaus laidoje. 

— Japonijos universitetų ir 
mokslininkų institutų ekono
mistai lankėsi Lietuvoje ir tyrė 
respublikos ekonomiką. Anta
nas Buračas supažindino juos su 
nauja Lietuvos ekonominio per
tvarkymo koncepcija, kuri bus 
pradėta nuo 1990 metų. 

— Mažeikių rajono „Tarybi
nės Žemaitijos" kolūkio žemdir
biai viešu pareiškimu sako, kad 
žemę reikia sugrąžinti šeiminin
kui, nes žemė be šeimininko, 
kaip vaikai be motinos. 

— „Komjaunimo Tiesa" pa 
vergtoje Lietuvoje pranšea, jog 
Rygoje šį rudenį atidaromas 
Švedijos generalinio konsulato 
Leningrade filialas ir Danijos 
kultūros centras. Laikraštis 
siūlo ir lietuviams apie tai pa
galvoti. 

— Šiauliai prieš tris metus 
paminėjo 750 m. nuo miesto 
įsteigimo ir tada buvo įrengta 
Saulės laikrodžio aikštė su 
įspūdinga ant kolonos iškilusia 
Šaulio figūra, sukurta skulpto
riaus S. Kuzmos. Šiauliečiai 
nutarė šią šventę padaryti 
tradicine. Saulės mūšio data 
nuo šiol bus Šiaulių diena. 

— 753-ji Šiaulių miesto metinė 
šventė šiemet pradėta su 
Šiaulių kamerinio orkestro 
koncertu. Koncerte dalyvavo ir 
„Polifonijos" choras, aktorius L. 
Noreika, sol. G. Kaukaitė ir 
smuikininkas A. Stulgys. Va
kare Saulės laikrodžio aikštėje 
įvyko teatralizuotas režisierės 
R. Steponavičiūtės paruoštas 
vakaras. Septyniomis giesmė
mis iš Vydūno ir Just. Marcin
kevičiaus kūrinių į žiūrovus 
prabilo Lietuvos didieji kuni
gaikščiai, kurių vaidmenis 
atliko Vilniaus studentai — 
būsimieji Šiaulių dramos teat
ro aktoriai. 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Lietuvos Aukščiausiosios 
tarybos sesijoje buvo svarstomas 
referandumo įstatymo projek
tas. Sudaryta redakcinė komi
sija, kuri baigs rengti šį 
įstatymą. Jos sudėtyje įvairių 
tautybių žmonės, įvairių pro
fesijų ir išsilavinimų — nuo aka
demiko iki traktorininko ir 
betonuotųjų brigadininkės bei 
Centro komiteto sekretoriaus. 
„Tiesa" sako, kad „dvelktelėjo 
laikais, kai į vadinamuosius 
renkamuosius organus asmenys 
būdavo skiriami pagal anke
tas..." Deputatas V. Statule-
vičius pasiūlė papildyti tą 
komisiją keliais kompetetingais 
žmonėmis, bet balsų dauguma 
nuspręsta, kad to nereikia. 

— Heseno Žemės ūkio minis
terijos kvietimu lankėsi Lietu
vos vyriausybės delegacija, 
vadovaujama Ministrų tarybos 
pirm. pavaduotojos Kazimieros 
Prunskienės. Yra galimybė iš 
Vak. Vokietijos bankų palan
kiomis sąlygomis gauti kreditų 
Lietuvos įmonėms, kai Respub
lika pereis į ekonominį sava
rankiškumą. Tartasi dėl Lie
tuvos įmonių ir organizacijų 
užsienio prekybos.bankų ir kitų 
sričių specialistų mokymo 
Heseno mokyklose, firmose bei 
bankuose. 

— „Tiesa" savo 227 numery
je spausdina ištraukas iš įvairių 
pasaulio laikraščių Baltijos 
klausimais, taip pat ir 
„Amerikos balso" komentarus, 
kai čia lankėsi Sovietų Užsienio 
reikalų min. Shevardnadze ir 
vedė pasitarimus su Valstybės 
sekretoriumi Bakeriu. 

— Lietuvos mokslininkų stei
giamasis suvažiavimas įvyko 
rugsėjo 7 d. Profsąjungų 
kultūros rūmuose Vilniuje. Lie
tuvių mokslininkų sąjunga nori 
suburti mokslininkus Lietuvos 
mokslo koncepcijai parengti. 

— Aukščiausios Tarybos 
tryliktoje sesijoje Romualdas 
Ozolas pasiūlė Referendumo 
įstatymo svarstymą atidėti ir į 
svarstyti kartu su Pilietybės 
įstatymu vėliau. „Komjaunimo 
tiesa" pažymi, kad deputatai, 
išskyrus Egidijaus Bičkausko, 
Kazimiero Uokos, Kazimiero 
Antanavičiaus pasisakymus, 
nebuvo pasiruošę šį klausimą 
svarstyti. 

— Lietuvos ir Lenkijos 
santykių klausimais „Trybuna 
ludu", „Zolnierz wolnosci" ir 
„Zycie Warszawy" atspausdino 
Lietuvos Komunistų partijos 
vado Algirdo Brazausko pasi
kalbėjimą, pavadintą „yra tik 
vienas kelias — savitarpio 
supratimo ir draugystės kelias". 
Papasakojęs apie Lietuvos poli
tinio ir visuomeninio gyvenimo 
veiklą, pasakė, jog „dabar reikia 
užtikrinti Lietuvoje gyvenan
čioms nacionalinėms mažu
moms teisę viešai reikšti savo 
tautinę savimonę, sudaryti 
sąlygas jų kultūrai išsaugoti ir 
plėtoti". 

KALENDORIUS 

Spalio 10 d.: Danielius, 
Butautas, Auksė, Eulampija. 

Spalio 11 d.: Germanas, 
Zinaida, Daugvydė, Rimdaugas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:56, leidžiasi 6:19. 
Temperatūra dieną 62 L, nak

tį 42 1. 
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MAISTU GYNIMASIS NUO 
VĖŽIO (3) 

Neatsisakant nesveiko, nors 
įprasto, skanaus ir mėgiamo 
maisto, nebuvo, nėra ir ne
bus, nes negali būti pilnos 
sveikatos. 

Išmint ingų lietuvių 
s u p r a n t a m a t iesa 

Perskaitęs šiame skyriuje ra
ginimą naudoti daugiau sėle-
nų-stambmenų ifiber) saugantis 
nuo vėžio (ir sklerozės) tūlas 
senosios kartos lietuvis vienam 
dypukui prieštarauja: „Aš ir 
mano žmona nuo seniau iš Lie
tuvos atvykę ir čia šeimą užau
ginę valgome tik baltą, minkš
tą, dypukų vadinamą vatine 
duoną ir gerai jaučiamės — 
sveiki esame, todėl be reikalo 
dr. Adomavičius mums perša 
plytą — tą stambiai maltų miltų 
duoną, kurios mūsų dantys 
neįkanda; gana, oi gana! Jos 
tokios mes atsivalgėme senoje 
tėvynėje; dabar ir mes galime 
lietuviškais ponais pabūti — ant 
savo stalo baltos duonos ne
stokoti, kaip ten kadaise ja 
tokia tik per Velykas užsigar-
džiuodavome..." 

Taip ir panašiai porina ne tik 
tūlas mūsiškis. Lietuvoje tik 
sveika duona mitęs, ponams 
baltą duoną valgant tik seilę 
varvinęs, bet ir čionai dabar 
gyvenąs gerai iš paviršiaus atro
dąs r id ikas su išpuvusiu 
viduriu. Balta duona čia stoko
ja vitaminų, mineralų ir svar
biausia — sėlenų — stambmenų 
(fiber), kurios saugo žmogų nuo 
vėžio, sklerozės, hemorojaus, 
storosios žarnos kišenėlių, 
tulžies pūslės negalių ir kietų 
vidurių. Tomis ligomis balta-
duoniai stipriai negaluoja. N io 
tų negalių čionykščiai naudoja 
įvairius vaistus, lankosi dažnai 
pas gydytojus ir taip alina jau 
ir taip nestorą pensininko kiše
nę. Su tokiais nė vienam iš
mintingam lietuviui nepakeliui. 

O kaip naudinga lietuviams 
būtų, kad kiekvienas jų per
siimtų — nusiteiktų gyventi 
pagal dabartines medicinos pa
tarimus. Juk, niekur toli nenu 
žingsniuosime, o tik pagreitin
tai kapų duobėn įvirsime, jei 
gyvensime pagal nurodymus 
rūkalų gamintojų, svaigalų par
davėjų, baltos duonos kepėju, o 
dabar pakėlusių balsą apie 
cholesterolio-trynių naudą 
pelno ieškotojų. Mat, niekas nie
kur sveikaton toli nenužengė 
nepildydamas dabartinės me
dicinos neatlaidžiai peršamą 
stambiai maltų, sėlenomis per
tekusių grūdų duona dėl to. kad 
ji saugo žmogų nuo vėžio, skle
rozės ir kitų dažnai pasi
taikančiu negerovių. Tas, kuris 
dabartinės medicinos nurodymų 
neklauso, tas valgo duoną sausą 
— didžiai nukenčia. Toks kerta 

- šaką ant jos sėdėdamas ir. tokiu 
niekdarbiu pasitenkinęs, save 
menkina iki ankstyvo galo. 

Juk faktas, kad mes nuo dau
gelio išvengtinų ir išvengiamų, 
bet mūsų neišvengtų negalių 
nukenčiame ir savo gyvenimo 
vasaroje rudens lapais kren-
tame. pakąsti širdies atakos, 
paralyžiaus — stroko. ir kol kas 
pikčiausio mūsų priešo — vėžio. 

Tapkime mūsų gelbėtojų 
draugais 

Blogiausia, kad mes nieki 
name visus, kurie mus saugo 
nuo tokių negaliu. Dar daugiau 
— nesiryžtame sveikiau gyven
ti ir kaltiname ne save, o kitus 
dėl susilauktų negerumų Šaky 

sim, 60 metų moteris, per metų 
metus rūkiusi, prisišaukia vėžį 
į stemplę ir po chemoterapijos ir 
radiacijos kiek atsigavusi, vėl 
vėžio sugrįžimo nebodama, 
rūkė. Dabar patikrinus jos 
stemplę, rastas vėl sugrįžtąs 
vėžys, taip atkakliai moteriškės 
atgal šaukiamas rūkymu. Jei ji 
labai guvi, protinga būdama, 
dar ir išmintingumo būtų 
turėjusi — nerūkiusi, greičiau
siai kitokios ateities būtų 
sulaukusi ir dabar nekaltinusi 
gydytojų dėl tariamai blogo jos 
gydymo. 

Arba vėl kita savęs menkin
toją: ji kasdieniniame darbe 
nešioja aukštais kulnimis ba
telius ir stebisi, kodėl jai strėnos 
duoda save pajusti, kodėl jai jos 
skauda. Ji neklauso sveiko 
elgesio patarimo — nenešioja 
pusaukščiais ar žemais 
kulnimis batelių, kurie nežaloja 
s t rėnikaul ių , o kaltina 
darbdavį. 

Taip ir daugiariopai kitaip, 
kaip tie baltos — vatinės duonos 
valgytojai, žmonės menkina 
savo sveikatą ir po to stebisi, 
kodėl tik jie turi kentėti. Taip 
ir panašiai ir mes elgiamės tol, 
kol, proto nestokodami, ganė
tinai asmenybe ir nusiteikimais 
susitvarkome, kol praturtėjame 
išmintingumu. Tik tada mums 
atsiveria akys ir į savo vietą pa
statome blogį, kurį tik šiol 
laikėme gėriu. Tik tada pra
dedame pildyti dabartinės me
dicinos nurodymus liečiant 
apsaugą nuo ligų, ypač skle
rozės ir vėžio. O tie svarbiausi 
medicinos nurodymai yra štai 
kokie. 

Nuo vėžio ginkis 
sėlenomis 

Tik išmintingumu tvirtėdami 
pajėgsime reikiamai grumtis su 
vėžiu. Tada mediciniški pa
tarimai nebus mums žirnių bė
rimas j sieną. Maistu kovojant 
su vėžiu prisieis keisti liguistą 
gyvenimo vagą sveikesne, o tokį 
pasikeitimą tik išmintingasis 
(tik asmenybe susitvarkiusysis) 
pajėgs įgyvendint i . O jį 
įgyvendinti reikia būtinai kiek
vienam iš mūsų, jei nenorime 
vėžio susilaukti bet kurioje 
kūno vietoje. 

Lietuviui atgimstant į 
sveikesnę elgseną, prisieis 
daugiariopai — mažiausiai 
ketveriopai tvarkytis. Štai tokio 
tvarkymosi gairės. 

Nors dar ne viskas žinoma 
apie tų maiste esamų medžiagų 
prieš vėžį veikimo pradžią ir 
tęsinį (farmakodinamiką ir 
farmokinetiką), vienok pavojus 
gauti kai kurių rūšių vėžius 
galėtų būti reikšmingai suma
žintas, jei žmonės pradėtų se
kančiai ketveriopai elgtis su 
maistu: 

1. Jei jie liesiau valgytų; 2. jei 
daugiau naudotų vaisių ir 
daržovių; 3. jei jie mistų pilnu 
grūdų gaminiais, įskaitant 
avižines sėlenas ir 4. jei jie 
vengtų maisto, kuriam jie yra 
alergiški kokiam pusmečiui ir 
tie, kurie turi per riebų kraują, 
prisilaikytų ovo-lacto vege
tariško maisto (Alvudo dietos). 

Išmintingam mūsiškiui kovo
je su vėžiu tokios čia patartos 
ketveriopos elgsenos pakaks. 
Todėl visi kiti, nors ir protingi, 
bet minėtai ketveriopai nesi
elgiantieji, turės dar ir išmintin
gumu praturtėti, nes tik tokiam 
tur tuol iu i čia paduotas 
patarimas kaip kovoti su vėžiu 

Alvudo pažmonyje, Lietuvio sodyboje A lbe r tu i Š tokui matuojamas kraujospū
dis, o po to i ša iškinama k a i p kovoti su ma i s tu pr ieš vėžį. 

Nuotr. M . N a g i o 

bus prie širdies. Tada, aišku, ir 
nauda mūsiškiams bus ne už 
vartų. 

Apsileidusiam kovoje su vėžiu 
mūsiškiui tegul stojas prieš akis 
šis puikiausiai atrodąs, gražiai 
nuaugęs, mėlynakis lenkas, vos 
dvi savaites kaip iš Lenkijos 
atvykęs Chicagon ir jau besiran
dąs Cook apskrities ligoninėje. 
Jo reikalas yra toks. J is jau dvi 
savaitės nenuryja maisto ir 
nustojo keliolikos svarų svorio. 
Jau Lenkijoje jam buvo rastas 
kairiojo plaučio vėžys, bet jis 
turėjo dokumentus išvažia
vimui, o tas vėžys buvo prieš dvi 
dienas surastas. Todėl jis ir at
vyko į Ameriką. Jis rūkė ir tik 
prieš dvi savaites metė rūkęs, 
kai jam atsirado sunkumas ryti. 

Minėtos ligoninės gydytojai 
atsiuntė čia rašančiajam ištirti 
stemplę, gal ten pirminis vėžio 
židinys randasi, nes operuoti 
plautį jau per vėlu, jis per toli 
pažengęs. Stemplė rasta tvar
koje, tik plautyje esąs vėžys jų 
prispaudęs laikė, todėl tas 
gražuolis rūkorius negalėjo 
nuryti. Kalbėjomės lenkiškai. 
Aišku, jis norėjo gyventi, o 
gydytojai negalėjo jo noro pa
tenkinti. Ir visa ta tragedija 
atėjo per cigaretę. 

Gydytojui yra sunkiausias jo 
praktikoje momentas, kai atsi
stoja prieš jėgų pilną ligonį, žūs
tantį dėl tokio nieko kaip ciga
retė. Todėl visi mūsiškiai nuo 
dabar atsisveikinkime visam 
laikui su cigarete. 

Išmintingi lietuviai rūpinasi 
sava sveikata 

Laimė, kad tikri lietuviai savo 
tėvynėje ta ip ar panašiai 
sveikai elgėsi. Jie nuo senovės 
išsilaikė sveiki, nors ir mažai 
vaistų ir gydytojų turėjo. Tik 
dabar čia išeivijoje kai kurie 
mūsiškiai prarado išmintin
gumą ir ėmė vėjais praleisti 
savo sveikatą, pamėgdžiodami 
rūkorius, o valgyje nesveikai — 
balta duona mintančius čio
nykščius. 

Minėti farmakologai profeso

riai, besirūpiną maistu kova su 
vėžiu, irgi primena, kad šalia 
minėtų ketveriopų nurodymų 
dėl maisto, dar būt ina ir 
nerūkyti, nesisvaiginti, saulėje 
nes ikai t in t i ir reguliar iai 
pasimatyti su savo gydytoju. 

Kaip yra sunku seną šunį 
išmokyti naujų mandrybių, taip 
yra nelengva pensininkui 
nesveiką, vėžį prišaukiančią 
mitybą iškeisti į sveikesnę, vėžį 
nuo jo tolinančią. Štai gyve
nimiškas pavyzdys, kaip nau
dinga pradėti sveikiau mai
tintis. 

Tie, kurie nevalgo stambme
nų ir sėlenų , tie, kurie minta 
balta duona, privalo pagausinti 
sėlenų kiekį savo valgyje. Iki 
šiol čia gyvenantys afro-ameri-
kiečiai, net 75% jų, tebevalgo 
tik baltą duoną ir bulkutes su 
sausainiais. Toks jų maistas 
turi mažai stambmenų. Iš jo 
sėlenų jie gauna per dieną tik 
0.1%. Mat, jiems sunku ne
sveikus valgio įpročius keisti 
sveikesniais. t.y., va lgant 
daugiau vaisių, daržovių, stam
biai maltų niltų gaminių ir 
riešutų. Šitaip nesimaitinant, 
jie dažniau suserga vėžiu negu 
daugiau stambmenų suval-
gantieji. O vėžiu dažniau sirgti 
negu nesirgti net ir vienam 
asmeniui yra, svarbus skir
tumas. Gaila, kad tik išmintin
gieji pajėgia geresnį pasi
rinkimą pasirinkti — rečiau 
vėžiu sirgti, sveikiau besimai
tinant. 

Išvada. Skatinti žmones liau
tis visuomenę ardžius ne tik 
santykiuose su artimu, bet ir 
gerinant savąją mitybą . yra 
mano ir kiekvieno kito svar
biausia užduotis čia žemėje 
gyvenant. Tik tokia veikla 
užt ikrina mums visiems 
laimingesnį čionykštį ir tenykš
tį gyvenimą. Būdami protingi, 
bet neišmintingi, nepajėgsime 
minėtai elgtis, todėl visomis jė
gomis didinkime savo išmintin
gumą. 

Pasiskaityti. Practical Gast-
roentcrology, vol. XIII, No. 3, 
April 1989. 

LIETUVIŲ FONDO 
NAUJI RŪPESČIAI 

JUOZAS ŽYGAS 

Parama Lietuvai Kiekviena diena atneša vis 
naujus įvykius ir naujus rūpes
čius. Nors Lietuvių fondas 
didėja, bet nepakankamu tem
pu, tad ir rūpesčiai nemažėja. 
Visi žino, kad fondo pagrindinis 
kapitalas yra neliečiamas, o va
dinamas „pelnas" skirstomas 
lietuvybės išlaikymui išeivijoje. 
Lietuvoje vykstant tautiniam 
atgimimui, to atgimimo banga 
pasiekė ir Amerikos krantus. 
Kiekvienas iš ten atvykstantis 
meno kolektyvas sukelia nostal 
giją ir senus prisiminimus. Vis 
daugiau ir daugiau pradedama 
gyventi Lietuvos rūpesčiais. 
Beveik visi seka paskutinius 
įvykius ir savaitės senumo ži
nios jau yra pasenusios. Bet 
laiškai ir dabar po pora mėnesių 
keliauja. 

Visi norėtų į tą atgimimą įsi
jungti ir kuo nors padėti. Patys 
negalėdami ar neišmanydami 
kaip, savo žvilgsnius nukreipia 
į fondą. Daugelio manymu fon
das yra kaip mažam vaikui 
tėvas. Vaiko manymu, jo tėtis 
viską žino ir viską gali. Tad ir 
manoma, kad fondas visų porei
kius patenkinti galėtų. O tų rei
kalų labai daug ir įvairių yra. 
Yra manančių, kad fondas galė
tų prisidėti prie tremtinių grą
žinimo, ekonominio atstatymo, 
naujai steigiamos katalikų li
goninės finansavimo arba net fi
nansuoti universiteto atkūrimą 
Kaune. Yra net tokių (dažniau
siai ne fondo narių), kurie mano, 
kad jau laikas bent milijoną do
leriu j Lietuvą perkelti. Ir dar 

visa eilė įvairiausių projektų ir 
projektėlių. Yra tekę girdėti, 
„kai Lietuvoje žmonės rizikuo
ja ir kovoja — jūs ten fonde ir 
numirsite ant dolerių maišų 
sėdėdami". Manau, jeigu žmo
nės kalba, tai gal ką nors žino. 
Kai tenka dalyvauti fondo posė
džiuose, tad akylai dairaus — ar 
nepamatysiu kur kokio mai
šiuko. Deja, ne tik maišiuko, bet 
ir dešimtuko neteko pastebėti. 
Gal kas anksčiau už mane atei
na ir susirenka. 

Prašymai iš Lietuvos 
Apie fondo turtingumą ir dos

numą žinios ir Lietuvą yra pa
siekusios. Yra gauta prašymų iš 
studentų, kurie prašo stipendi
jų studijoms Vakarų pasaulio 
universitetuose. Prašymai labai 
rimti ir remtini, deja, per vėlai 
atėjo. Tai ir geriausi prašymai 
nebegali būti išklausyti. Pelno 
skirstymo komisijai pelną pa-
skirsčius, fondo valdyba yra 
biedna, kaip „bažnyčios pelė". 
Kol kas laisvų sumų neturi, ku
riomis galėtų operuoti. Tad net 
ir šių studentų prašymą svars
tyti negalėjo. Manau, kad visi 
skaitė ir dar gerai atsimena 
įvykius Beijinge. Toms de
monstracijoms ir visam judėji
mui vadovavo tie, kurie buvo 
studijavę Vakarų universite
tuose. Ir Lietuvai reikia tokių, 
kurie būtų susipažinę su Vaka
rų idėjomis ir laisvės supratimu. 
Deja, tam reikia pinigų! 

Atėjo vienas prašymas net iŠ 
oficialaus pareigūno. Jo norai 
gana „kuklūs", o reikalas širdį 
tveriantis. Apvalyti Nemuną — 
Lietuvos upių tėvą. Ne tik Ne
munas, bet ir Baltijos jūra 
virsta srutų duobe. Pati Lietu
vos spauda rašo, kad Baltijos 
jūra yra->]Suropos sąšlavynas. 
Taigi užteršti užteršė, o išvalyti 
jų „pažangioji" technika jau ne
sugeba. Čia jau reikia pagalbos 
iš „atsilikusių" Vakarų, o tam 
reikia to „nusususio" doleriuko, 
kuris vos 60 kapeikų tėra ver
tas. Tad ir kreipiasi į fondą. 
Žinovų nuomone, tie įrengimai 
kainuotų, tiek, kad neužtektų 
net „Kasos" visų indėlių. 

Iš šalies žiūrint viskas aiškiau 
matyti, tad ir įvairūs patarimai 
iš ten ateina. Savaime aišku, ką 
žmogus daro, niekas nėra 
tobula. Bet jeigu dviejų svarų 
duonos kepalą raikysime, tai 
nežiūrint to, skersai ar išilgai 
tai darysime, trijų svarų 
nepriraikysime. Tik Šventa
jame Rašte skaitome apie 
„duonos padauginimą". La
bai aišku, fondas mūsų porei
kiams yra per mažas ir didėjimo 
tempas per lėtas. Prašymai di
dėja daug didesniu tempu. O da
bar dar Lietuva! 

Yra 50,000 dol. mecenatas 

St. Baro rūpesčiu yra surastas 
mecenatas, kur i s paaukos 
50,000 dol., jeigu iki šių metų 
galo fondas sutelks papildomą 
100,000 dol. Šįkart mecenato 
pavardė būtų viešai paskelbta. 
Tad reikia tik visiems gerokai 
pasitempti. Ši suma yra mūsų 
galimybių ribose. Kur mūsų vi
suomenė mato reikalą, tai ir 
didesnę sumą sutelkia. O čia 
reikalas yra labai svarbus ir 
rimtas, kad fondas galėtų bent 
svarbiausius ir kukliausius pra
šymus ateinančius iš Lietuvos 
patenkinti. Tuo pačiu metu ne
silpninant išeivijos kultūrinio 
gyvenimo ir švietimo. Negalime 
ir savo kultūrinio gyvenimo ap
leisti. Reikia ir jį paremti. Tu
rime žinoti, kad atvažiuojantie
ji daugiausiai profesionalai. O 
mūsiškiai savo laisvalaikius 
aukoja. 

Žinoma, fondas negali ir gal 
niekuomet negalės veiklos pil
nai paremti, tačiau, jį turėdami, 
esame daug drąsesni. Iki šiol 
fondas daugiausiai augo dabar
tinių pensininkų arba į pensiją 
artėjančių aukomis. Dar niekas 
nesurado būdų jaunesniosios 
kartos akademikus ir profesio
nalus j jį pritraukti. O prašymai 
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ir iš jų pusės ateina. Jeigu šiam 
tikslui nepritrauksime naujų 
narių ir didesnio aukotojų dė
mesio, tai galime gerą progą 
pražiopsoti. Bent lietuvių tarpe 
tokių stambių mecenatų dažnai 
nepasitaiko. Aukų sąrašuose 
prie keletos doler iukų aukotojo 
pavardės dargi ir titulus pri
kergtus matome. 

Čia tik paminėjome tuos var
go kelius, kuriais lietuviškoje 
veikloje reikia eiti. Nežiūrint to, 
kad kelias duobėtas, tų pažadė
tų 50,000 dol. neturime iš akių 
išleisti ir bendromis pastango
mis į fondo sąskaitą įrašyti! 

Žinokite, kad kiekvienas pa
taikūnas gyvena sąskaiton to, 
kuris jo klauso. 

La Fontaine 
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Į ekonominį savarankiškumą ilgas ir 

SUNKUS KELIAS 
Sovietų imperijoje negerai. 

Viskas braška. Serga. Nepagy
domas ligonis. Vakarų Europos 
spauda skelbia, kad apie 60 
milijonų gyventojų nepakan
kamai pavalgo. Darbininkai 
nenori dirbti, nes nedaug ką 
tegali p i rkt i . Nėra darbo 
našumo. Apie 750,000 darbi 
ninku kasdien neateina į darbą. 
VI. Terleckas ir V. Baldišius 
„Vakarinėse naujienose" rašo: 
„Mes turime tik pusiuu pinigu?, 
ka'binetes kainas ir tiktai 
rinkos karikatūrą, blogiausiu 
jos prototipu. Tenkinamės žemu 
gyvenimo lygiu, nuolat didė
jančiu deficitu, kainų kilimu, 
spekuliacijos klestėjimu, ne
darbo pajamomis". Toliau str. 
autoriai rašo, kad „Pabaltijo pa 
dėtis geresnė, nes komunistinė 
sistema čia 20 metų trumpesnė 
kaip kitur Sovietuose. Todėl čia 
nespėta visiškai pasmaugti 
žmonių iniciatyvos ir veik
lumo". Str. baigia pastaba, kad 
„visos respublikos lygios, 
tiksliau — vienodai beteisės". 

Vokiečių politikos žurnalas 
„Der Spiegei" (Nr. 39) rašo, kad 
visur pašlijusi partinė drausmė. 
Esą neseniai per Leningrado 
televiziją buvęs perduotas 
pokalbis su vienu darbininku, 
prieš 8 mėnesius grąžinusiu 
partinį bilietą. Savo žingsnį jis 
pateisinęs tuo, kad dabar 
Leningrade aprūpinimas buiti
niais dalykais esąs beveik toks 
blogas, kaip vokiečių kariuo
menės apsiausties bei blokados 
metu karo metais. Žinia, taip 
jau labai blogai nėra, bet nėrą^ 
ir gerai. O draugas Petrovas i»» 
Puškino miesto išreiškė-tokią 
savikritiką: „Mes, komunistai, 
esame kalti dėl mūsų žmonių 
nelaimės. Liaudis mumis neti
ki, netikime ir mes patys. KP 
nebeturi niekur autoriteto". 

Negeriau yra ir Lietuvoje. Tą 
mes jau žinome. Tad nenuosta
bu, kad Pabaltijo ir kitos 
respublikos nori išsprūsti iš 
Maskvos „globos", tiksliau 
išnaudojimo. Niekas nenori likti 
skęstančiame laive. Maskva čia 
neatsiuntė tankų, atvirkščiai, 
kiek paglostė, davė kultūrinę 
autonomiją, demokratinių 
teisių, nuo 1990 m. pažadėta su
teikti ūkinį savarankiškumą. 
Tačiau, jeigu tai ir įvyks, Lie
tuvos kelias bus labai sunkus ir 
ilgas. Ir štai dėl ko. Pokario 
metais Lietuvoje okupantai 
sukūrė nepaprastai didelę 
pramonę, neatremtą į Lietuvos 
turtus, įjos šaknis ir praktiškai 
ne tik nenaudingą, bet ir 
žalingą, užnuodijusią Lietuvos 
orą, upes, ežerus, marias. Kuria
ma pramonė su savimi atsiga
beno daug rusų kolonistų, kurie, 
ir pastačius įmones, čia tebe
gyvena, dirba ir dažnais atvejais 
drumsčia svetingo krašto 
gyvenimą. Taigi atveža maši
nas, darbininkus, žaliavas, o iš
veža gaminius, nedaug ką 
tepalikdami Lietuvoje. 

52^ Lietuvos respublikos 
pajamų duoda kaimas bei žemės 
ūkio produktų perdirbimo 
šakos. Tai mėsa, jos gaminiai — 
dešros, kumpiai, sūriai, kiauši
niai, cukrus, saldainiai, žuvys, 
konservai, gėrimai. Lietuva di
deliais kiekiais gamina tekstilę, 
trikotažą, celiuliozę, popierių, 
kartoną, baldus, įvairias maši
nas, įrankius, metalo pjovimo 
stakles, gerus grąžtus, elektro
nikos dalykus, magnetofonus, 
dulkių siurblius, televizorius, 
radijo priimtuvus, avalynę, odos 
dirbinius, chemijos gaminius, 
didžiulius trąšų kiekius ir 
daugelį kitų dalykų. 

Iš vietinių žaliavų gaminamos 
statybinės medžiagos. Cia 
pažymėtinas N. Akmenės ce
mento {T^myk!°s portand ce
mentas, greit kietėjantis ce
mentas, šiferis. - asbestiniai 

POLITINIS PARADOKSAS 
Pokalbiai su keliais patyrusiais asmenimis 

vamzdžiai. Kasmet pagamina 
apie 1,200,000 tonų cemento, 
kurio tik keli procentai 
paliekami Lietuvai. Žinia, kad 
jie jokiu būdu nepatenkina vie
tos poreikių. Visa žaliava — 
klintys ir molis randama Lietu
voje dideliais kiekiais. Ir visa tai 
plaukia į „plačiąją tėvynę"... O 
kainas šiems ir kitiems daly
kams diktuoja — nustato 
Maskva. Aišku, kad jos yra že
mos, Lietuvos ūkiui nepalan
kios. 

Tuo tarpu Maskva nustato jos 
teikiamoms žaliavoms bei gami
niams aukštesnes kainas. Vien 
už teikiamus energijos pro
duktus (benziną, žibalą, mazutą, 
tepalus ir panj Lietuva turi 
kasmet pasaulinėmis rinkos 
kainomis sumokėti 1.6 bil. dole
rių. Prekyba su Rusija paremta 
mainų būdu, naudojant rublį. 

O ar gali Lietuva lengvai nu
traukti ekonominius ryšius su 
Sovietų Sąjunga? Vargiai, ir tai 
labai sunkiai, nes visas eko
nominis gyvenimas, visa Lie
tuvos pramonė, prekyba yra pri
rakinta, tiksliau tiesiog prisiū
ta prie Maskvos. Dabartinė Lie
tuva negali palaikyti betar
piškų ekonominių ryšių su 
užsieniu (Vakarų kraštais) net 
tuo atveju, jeigu ir atsirastų 
galimybė, nes neturi kuo mokė
ti. Rusų rublio niekas neima, o 
tradiciniai Lietuvos žemės ūkio 
produktai Vak. Europos kraš
tams, ypač jiems susijungus į 
Bendrijos rinką, nereikalingi — 
čia visur reiškiasi jų perteklius. 

Lietuva nedaug ką galėtų į 
užsienį eksportuoti . Gal 
cementą, jeigu jo fabrikas 
pereitų Lietuvos vyriausybės 
•žinion. Gal šiek tiek rūkytos, 
konservuotos mėsos gaminių, 
linų pluošto, sėlenų, audinių, 
įsaldainių, kai kurių elektroni
nių dalykų, televizorių, dvi
račių. Bet ir jiems nebūtų leng
va surasti rinką. 

Kad kelias į ūkinį Lietuvos sa
varankiškumą yra labai 
sunkus, tai žino dabartiniai 
sovietinės Lietuvos vadovai. 
Mums įdomus KP CK I sekr. 
Alg. Brazausko pasisakymas, 
paskelbtas „Tiesoje" (Nr. 215): 
„Pertvarka sužadino tautoje 
laisvės troškimą, kuris visada 
joje buvo gyvas... Nepriklau
somybės įgijimas — kelias išsi
gelbėti. Bet perspėjame, kad, 
priėjus prie savarankiškumo, 
reikalai iškart nepasitaisys, 
galbūt iš pradžių dar bus blo
giau. Reikia palaukti. O laukti 
įkyrėjo". Toliau jis aiškina, kad 
Lietuva „taip integruota į 
Sąjungos ekonomiką, kad ryšius 
su ja nutraukti būtų pražū
tinga.. Respublikos pramonė 
beveik 100% apsirūpina Sąjun
gos metalu, nafta dujomis, med
vilne, vilna, chemikalais". 
Separatizmas, žinoma, galimas, 
bet jis negalės būti greitas ir 
lengvas. 

O vis dėlto Lietuva turi siekti 
politinio, ūkinio savarankiš
kumo, nes be jo negalima nepri
klausomybė. Prisiminkime 
1918-1928 metus. Tada Lietuva 
buvo be galo suvarginta, su
naikinta, o tačiau įstengė per 
pirmąjį dešimtmetį laisvo gyve
nimo tapti politiškai ir eko
nomiškai savarankiška. Padėti 
Lietuvai gal galės ir užsienio 
kraštai. Kai ką jau pažadėjusi 
Švedija. Pagaliau ir ateities 
Rusija, stokodama visko, turės 
ir toliau pirkti iš Lietuvos mais
to produktus, gaminius, o už tai 
duoti savo žaliavas. Žinia, 
reikės svetimų šalių kreditų, 
bet gal ir čia atsiras nesa
vanaudiškų geradarių. Kelias į 
savarankiškumą yra ilgas ir 
sunkus, bet reikia juo eiti. At
gimstanti Lietuva tai ir daro. 

b. kv. 

Gorbačiovo atvėrimas geleži
nių durų per praėjusius metus 
yra mums atnešęs potvynį 
žinių, idėjų ir svečių iš už Atlan
to. Ar mes esame šiuos praėju
sius metus konstruktyviai pa
naudoję? Kol Lietuva grūmėsi 
su didžiąja Maskva politinėje 
arenoje, vis drąsiau ir drąsiau 
reikalaudama nepriklausomy
bės, ką mes esame padarę per 
mūsų gyvenamojo kraš to 
valdančias politines institucijas 
Lietuvai padėti? Ar mes turime 
tvirtas gaires ir linijas, aiškų po-
litikos vykdymo planą? Ar 
mūsų tikslai vykdomi sistemin
gai ir planingai? 

Teko kalbėti Amerikos lietu
vių politinės veiklos tema su 
keturiais mūsų visuomenei 
pažįstamais asmenimis: Jungti
nio Baltų komiteto pirmininku 
dr. Jonu Geniu, Lietuvių infor
macijos centro Washingtono 
skyriaus vedėju Viktoru Naku, 
adv. Povilu Žumbakiu ir JAV-
ių Lietuvių Bendruomenės Vi
suomeninių reikalų tarybos pir
mininku Arvydu Barzduku. 
Pokalbiai vyko telefonu rugsėjo 
25-28 d. ir buvo rekorduojami, 
su apklausinėjamų asmenų iš 
anksto gautu leidimu. At
sakymai kai kur dėl vietos 
stokos sutrumpinti, nepakei-
čiant jų esmės. 

Jau praėjusią žiemą Amerikos 
spauda spėliojo, kad Pabaltijo 
klausimas įgys nepaprastos 
svarbos Amerikai ir ragino 
prezidentą Bush aiškiai šiuo 
klausimu kuo greičiau pasisa
kyti. Ar jis tai yra padaręs? 

Ar Jūs esate patenkinti 
Busho administracijos nusis
tatymais ir pareiškimais dėl 
pasikeitimų Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje? 

Adv. Žumbakis: Aš rūpi
nuosi, kad Busho administraci
ja yra iš viso neprabilusi dėl 
Lietuvos ir net bijau, kad jie 
elgiasi panašiai kaip elgėsi 
Roosevelto administracija 1938 
-1939 metais. 

Dr. Genys: Gal bendrai 
paėmus Bushas yra parodęs 
palankumo Pabaltijo kraštų 
reikalams, bet, kai vyko rug
pjūčio 23 demonstracijos, gal 
buvo tikėtasi, kad j is tuo 
momentu išeis su stipresne 
parama tam reikalui. Jis prieš 
rugpjūčio 23 dieną padarė gerą 
pareiškimą Juodojo kaspino 
dienai ir tame, nors ir trumpam, 
pareiškime jis priminė, kad 
buvo mums labai negeras susi
tar imas padarytas, kur i s 
pakenkė visiems reikalams ir 

RASA RAZGAITIENĖ 

Pabaltijo valstybės prarado 
nepriklausomybę. Man asme
niškai atrodo, kad jis turėjo kokį 
nors stiprų pareiškimą padary
ti kaip tik rugpjūčio 23 dieną, 
kada daugiau kaip milijonas 
Pabaltijo tautų žmonių demons
travo, ir to jis nepadarė. Jis 
kalbėjo kaip tik tą pačią dieną 
apie numatytą kovą prieš nar
kotikus ir taip toliau, bet, kas 
mums buvo labai svarbu, tą 
dieną jis nepaminėjo. 

A. Barzdukas: Na, tai kur tu 
tokius (Busho) pranešimus rasi? 
Aš, pavyzdžiui, net nežinau, kur 
tie pranešimai pasirodė. Vienin
telis pranešimas, apie kurį 
galima kalbėti, tai buvo Busho 
pasakytas prieš kokius du 
mėnesius Kennebunkporte, o 
šiaip nieko kito jo vyriausybė 
nėra pasakiusi, bent viešai. 
Kiek ji čia mums patiems sako, 
tai visai kitas dalykas. Labai 
maloniai kalbėjo Bushas, kada 
buvo pasirašyta Pavergtų Tautų 
deklaracija, bet kad tas viskas 
nepatenka į viešumą. Man atro
do, kad ši Amerikos valdžia 
labiausiai rūpinasi savo 
populiarumu, o ne principais. 

Viktoras Nakas: Jeigu 
Busho administracija ką nors 
daro padėti Pabaltijo tautom, 
tai čia yra labai didelė paslap
tis. Aš negaliu pacituoti nė 
vieno pavyzdžio, ką jie yra pada
rę paremti Pabaltijo tautų sie
kius atgauti nepriklausomybę. 
Aš nekalbu, kad ten būtų pini
gai siunčiami ar panašiai, bet 
apie moralinę paramą ar tam 
tikrą spaudimą, kai susitinka 
toks Bakeris su Shevardnadze. 
Atrodė, kad jau buvo prade
dama eiti ta kryptimi, kad Bush 
administracija buvo nusprendu
si ką nors daryti padėti Pabal
tijo tautoms, kai Bakeris, at
sakydamas į klausimus vienoj 
spaudos konferencijoj, pareiškė, 
kad Amerika norėtų, kad būtų 
taikingu būdu siekiama nepri
klausomybė Pabaltijo tautose. 
Deja per savo kitą interview, 
kurį perdavė CBS televizija, 
Baker jau vienu žingsniu žengė 
atgal. Kai korespondentė jo pri
mygtinai klausė, ar Amerika 
yra už Pabaltijo nepriklauso
mybę, jis kalbėjo tik apie auto
nomiją, tautinį apsisprendimą, 
didesnę laisvę, bet jau aiškiai 
nebedrįso nepriklausomybės 
žodžio sakyti. Cia, man atrodo, 
yra apgailėtina. 

— Ką galėtų ir turėtų Busho 
administracija daryti, kas 

būtų naudinga Lietuvai? 
Dr. Genys: Bent šiuo momen

tu būtų gera, kad prezidentas la
bai oficialiai, tvirtai ir teisinga 
proga Amerikos nusistatymą 
pakartotų. Pavyzdžiui, man 
rodos, kad šiandien jis kalbės 
Jungtinėse Tautose. Jeigu jis 
tikrai yra reikalą remiantis 
žmogus ir atrodo, kad gal jis yra, 
jis šitokia proga turėtų pasakyti 
nusistatymą, tvirtą nusista
tymą Pabaltijo kraštų reikalais. 
Aš abejoju, kad jis tai padarys. 

A. Barzdukas: Aš nežinau, 
čia nėra taip lengva atsakyti į 
tą klausimą. Iš tikrųjų tie 
ėjimai yra labai riboti, kadangi 
atsibodo Amerikai visokios 
problemos, ir niekas čia nesi
domi jomis, išskyrus vieną kitą 
mažai informuotą žurnalistą. 
Tai aš manau, kad ir Amerikos 
valdžia ir Amerikos visuomenė 
tais dalykais labai mažai 
domisi. Ir Amerikos vyriausybė, 
man atrodo, daro tą, ko visuo
menė nori. Principai tada jau 
eina į šoną, kadangi pagrindinis 
principas yra nesiūbuoti laivo. 

Adv. Žumbakis: Busho 
administracija turėtų pabrėžti, 
kad ji laikosi tos pačios princi
pinės teisinės pozicijos, kaip 
visos administracijos nuo Tru-
mano laikų, būtent, kad Pabal
tijo okupacija yra neteisėta. 
Taip pat, kad pagal tarptautinę 
teisę Pabaltijo aneksavimas yra 
neteisėtas. Administracija turė
tų leisti sovietams žinoti, kad ji 
negalės su jais bendradarbiauti 
„business as usual", jei sovietai 
panaudos karinę arba saugu
miečių jėgą prieš pabaltiečius. 

Viktoras Nakas: Visų pirma 
man atrodo, kad turėtų nedvi
prasmiškai pasisakyti už 
Pabaltijo tautų nepriklauso
mybę. Turėtų turėti pozityvų 
nusistatymą. Ne tik sakyti, kad 
nepripažįstame inkorporacijos, 
bet ir konstatutoti, ko Amerikos 
politika siekia. Turėtų nebijoti 
to pasakyti labai šviesiai, 
tiesiai, ne tik viešai, kalbant su 
korespondentais, bet ir priva
čiai, kai vyksta pasimatymai su 
Schevardnadze ir kitais sovietų 
pareigūnais. Gaunasi toks 
įspūdis, kad, kai Bakeris susi
tiko su Shevardnadze, She
vardnadze gal ir ten nusiskundė 
dėl Bakerio pasisakymo už 
Pabaltijo nepriklausomybę, ir 
Bakeris jį atsiėmė. Turėtų būti 
atvirkščiai — tokiuose susiti
kimuose turėtų būti drąsiai tvir
tinama, kad mes jau daug metų 
esame už nepriklausomybę ir 
toliau bus tokia mūsų politika. 

Savo reikaluose su sovietais 
Amerika turėtų jiems pabrėžti, 
kad Amerika skiria Pabaltijo 
tautas nuo kitų tautų Sovietų 
Sąjungoj. Amerika neturi jokio 
politinio nusistatymo dėl Ukrai
nos ar Gruzijos ar Armėnijos 
tapimo nepriklausomom, o 
Pabaltijo tautų atžvilgiu ji tokį 
turi. 

Taip pat man atrodo, kad 
Busho administracija turėtų 
į t rauk t i Pabaltijo tau tų 
klausimą į diskusijų sąrašus. 
Kai vyksta pasimatymai tarp 
Busho ir Gorbačiovo, Bakerio ir 
Shevardnadze ar net žemesnio 
rango atstovų, Amerika turėtų 
domėtis, kas darosi Pabaltijo 
tau tose , nekonsultuojant 
sovietų, bet vis jiems duodant 
suprasti, kad čia yra klausimas, 
kuris nėra galutinai išspręstas 
lygiai taip kaip Lenkijos ir 
Vengrijos klausimai nebus 
galutinai išspręsti, kol tie 
kraštai netaps laisvi. 

Yra ir tam tikri simboliniai 
gestai, kuliuos Amerikos val
džia galėtų parodyti ir tai net 
buvo siūloma viename laiške, 
kurį senatorius Riegle ir kiti 
senatoriai pasiuntė administra
cijai prieš kelis mėnesius, 
būtent, kad Bushas ar Bakeris 
pasikviestų nepriklausomos 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
diplomatus į Baltuosius rūmus 
pasitarimui aptarti Pabaltijo 
klausimą. Čia būtų labai, labai 
svarbi simbolinė parama rodo
ma nepriklausomybės idėjai. 
Taip pat buvo siūloma, kad pats 
Bushas ar Bakeris susitiktų su 
Amerikos Pabaltiečių visuo
menės vadais irgi aptarti tuos 
klausimus, o nieks nesidaro. 

— Ar JAV LB ir Jungtinis 
Baltų komitetas yra statę ko
kius konkrečius pageidavi
mus ar reikalavimus Busho 
administracijai? 

A. Barzdukas: Ne, nesam 
statę jokių konkrečių... iškyrus 
tai, kad, kada atvažiavo Gorba
čiovas į Ameriką dar Reagano 
laikais, tada mes rašėme dėl tų 
konstitucinių pasikeitimų, ku
rie, žinomą, atrodo dabar praėjo 
ir niekas apie juos per daug ne
kalba. 

Dr. Genys: Kaip tokių 
pasiūlymų oficialių, bent neat
simenu, kad mes būtumėm ką 
nors padarę tiesiog prezidentui. 
Mes su Valstybės departamen
tu esame kontakte su Kongre
so komisija, kuri rūpinasi Baltų 
ir Ukrainos reikalais. 

Amerikos spaudoje ir Kongre
so rūmuose didelę kontroversiją 
sukėlė valstybės sekretoriaus 
vyr. pavaduotojo Lawrence 
Eagleburger pasisakymai spau
dos konferencijoj rugsėjo gale, 
kad pasikeitimai Pabaltijy 
nebūtinai yra Amerikos nau

dai. Jis tvirtino, kad šaltasis 
karas davė mums stabilizuotą 
Rytų Europą, o besivystantys 
pasikeitimai nežinia ką atneš. 

— Kaip J ū s reaguojate į 
Lawrence Eagleburger pasi
sakymus? 

Dr. Genys: Į tokius dalykus 
visur reikia, žinoma, reaguoti, 
kaip kas pasisako. 

A. Barzdukas: Na, mat 
matai, mūsų reagavimas yra 
labai silpnas, kadangi mes 
neturime jokio priėjimo prie 
tokių Eagleburgerių. Dabar 
pagrindinė reakcija mūsų buvo 
sukoncentruota į atvažiuo
jančius iš Lietuvos Sąjūdžio 
žmones. 

Adv. Žumbakis: Eaglebur
ger jau dešimt metų mums yra 
žinomas kaip psichologinis ir fi
losofinis priešas Pabaltijui. 
Turėjo būti protestas, kai pra
ėjusią žiemą buvojo apklausinė
jimai Senate dėl jo patvirtinimo 
į dabartines pareigas. Man tuo 
reikalu teko kalbėti su ALT ir 
Bendruomenės pirmininkais, 
skatinant juos, kad imtųsi in
iciatyvos ir per kontaktus Sena
te iškeltutų klausimus Eagle-
burgeriui Pabaltijo reikalu. 
Būtų buvę labai paprastas daly
kas per draugišką senatorių tai 
padaryti. Jei jis būtų tada viešai 
pasižadėjęs būti už Pabaltijo 
laisvę, jam būtų daug sunkiau 
dabar apsisukti ir pradėti pa
sakoti tai. ką jis pasakojo spau
dai prieš porą savaičių, kad 
šaltasis karas buvo naudin
gesnis Amerikai, negu nepri
klausoma Rytų Europa. Gaila, 
kad mūsų vadai nejautė to rei
kalo svarbos. Dabar Eaglebur
ger darosi drąsesnis priešas, ir 
ateity abejoju, ar ką gero iš jo 
sulauksim. 

— JAV LB pasiuntė pro
testą valstybės departamen
tui dėl Eagleburgerio pasisa
kymų? 

A. Barzdukas: Kiek tai liečia 
mane, tai nebuvo. 

Dr. Genys: Nemanau, kad 
mes oficialią poziciją ėmėm iki 
šiol. (Bus daugiau) 

142 PRIEŠ NARKOTIKUS 
Du katalikų kunigai, Chicago-

je ypatingai kovojantys prie 
narkotikus, kreipėsi į kardinolą 
Bernardiną, kad įvestų tikri
nimą, ar katalikų mokyklų 
mokiniai, mokytojai ir 
mokyklose dirbantieji nevartoja 
narkotikų. Kardinolas šiuo tar
pu pasiūlymo nepriėmė, pažadė
damas šį reikalą ištirti ir ap
svarstyti. Tačiau kovos su 
narkotikais reikalas buvo 
iškeltas kunigų susirinkime, 
kur dalyvavo 142 kunigai, ir 
jie pasižadėjo įsijungti griež-
tesnėn kovon prieš narkotikus. 

BRAZILIJA 
KAZYS KARUŽA 
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Jau iš vakaro buvome sutarę kitą dieną važiuoti 
su ekon. Jonu Tatarūnu ir jo žmona Vera automobiliu 
pasivažinėti po miestą. Jie atvyko anksti rytą pas prel. 
P. Ragažinską, sėdome į automobilį ir išvažiavome į 
Sao Paulo miestą. Pavažinėjome po didmiestį gražio
mis gatvėmis, kurios buvo apsodintos dideliais 
lapuočiais medžiais. Atidžiai žvalgausi į tuos didelius 
dangoraižius, kurių buvo pristatyta tiek daug ir labai 
sukimšti kvartaluose. 

Keliaudamas po Vakarų Europą niekur nepaste
bėjau tokio sukimšimo didmiesty, nors ir ten yra daug 
senoviškų namų, naujų dangoraižių, bet ne taip 
sugrūsta, kaip Šao Paulo mieste. Bet yra ir labai gražių 
kvartalų, parkų, gatvių, kuriomis žavėjausi. Tai 
naujesnė statyba. Bendrai man patiko Sao Paulo 
didmiestis, norėčiau ten dar kada nors sugrįžti ir 
plačiau pasidairyti, susipažinti. 

Važiuojame ir važiuojame plačiomis ir siauromis 
gatvėmis, asfaltu lietomis, o kitos išbrukuotos plytų 
formos akmenimis. Bevažiuodami išalkome ir 
nutarėme pavalgyti pietus kokioj nors valgykloje — 
restorane. 

J. Tatarūnas sako, kad žino gerą restoraną. 
Privažiuojame. Einame laiptais aukštyn, pro plačią 
verandą žengiame į erdvią restorano patalpą. Vienas 
didžiulis kambarys po vienu stogu, kuriame pristatyta 
ilgų ir mažesnių stalų, visi gražiai baltai padengti. 
Tatarūnas užsako dviejų rūšių picą. Pica puikiai atrodo, 

kvepia, valgome, skanu. Geriame alutį. Tikrai geri 
braziliški pietūs. Kalbamės daugiausia apie lietuviškus 
reikalus ir jų plačią visuomeninę veiklą, nes Tatarūnas 
yra tas visas lietuvybės sūkurys, kuris eilę metų dar
buojasi Sao Paulo ir Vila Zelina vietoje ir plačioje 
apylinkėje. Jis turi bendrus ryšius ir su kitais lietuviais 
veikėjais ne tik Sao Paulo, bet ir su Rio de Janeiro adv. 
dr. Antonio Gaulia ir kitais. Tai jo gyvenimo rūpestis 
ir darbai dirbti lietuvybei ir Lietuvai ir kovoti prieš 
mūsų šalies pavergėją. 

J. Tatarūnas sako: 
— Man teko prieš 10 metų pažinti jūsų sūnų dr. 

Šarūną Karužą, kurį vizito metu nuvežiau pas mjr. 
Silių. Puikus vyras. Tuomet iš Mogi das Cruzes atvyko 
Sandra Kindurytė, jie ten ir susipažino. Po gerų metų 
draugystės laiškais dr. Šarūnas vėl atvyko ir su San
dra susituokė. Juos palaimino prel. P. Ragažinskas Sao 
Paulo vienoje mažesnėje katedroje. Tada aš jam 
patarnavau ir jaučiu pareigą ir jums padėti čia atvykus. 
Siūlau savo paslaugą. Jūs čia neturite gerų pažįstamų, 
išskyrus prel. P. Ragažinską, bet jis neturi automobilio, 
Todėl aš jus pavėžinsiu savo automobiliu po Sao Paulo 
istorines vietas ir nuvešiu į Lietuvių sodybą 
„Lituanicą", kurią gražiai pagal senovės lietuvių stilių 
pastatė. Namų statyba rūpinosi daugiausia kun. J. 
Šeškevičius ir Lietuvių Bendruomenė. 

Pamačiau, kad ekon. J. Tatarūnas labai nuoširdus 
žmogus ir jam iš anksto už pažadėtą paslaugą 
padėkojau. Tai buvo laiku ir vietoje. Sutarėme susi
tikti rytojaus dieną. Vėlai vakare grįžome į jų namus. 
Iš lauko atrodė pusnauji. Gražiai išpuoštas ir dekoruo
tas vidus. Baldai balti, nors senoviški. Centrinėje sieno
je kabo didžiulis veidrodis, kurio rėmai blizga, kaip 
auksas. Pasivaišinome kavute ir sudarėme planus ryto
jui. Grįžome namo 12 vai. nakties. 

Rytas pusiau debesuotas ir niūrus. Debesys guli lyg 
maišai pilni lietaus, bet dar ramiai tyli ir lietus nepasi
rodo. Apie 7 vai. ryto einu laiptais žemyn į saloną. 
Prelatas skaito laikraščius. 

— Gerą rytą, prel. Pijau. Kas gero pasaulinėje 
politikoje ir gražioje Brazilijoje? 

— Nieko ypatingo. Tik plačiai rašo spaudoje ir 
pranešimus daro reporteriai per TV, kad amerikiečiai 
lakūnai bombardavo teroristo Kadafi rūmus Libijoje 
ir daug žuvo civilių žmonių. Šiaip nieko ypatingo 
pasaulinėje politikoje ir Brazilijos šalyje. 

— Ar jūs nepavargote per eilę metų laikydami šv. 
Mišias, o ypatingai dabar senatvėje? 

— Esu jau įpratęs prie šv. Mišių laikymo. Ir dabar 
einu kiekvieną rytą į bažnyčią pasimelsti Dievo garbei 
ir tuo pasitarnauju žmonėms, kurie susirenka rytais 
išklausyti šv. Mišių. Ateina mažai ir tik seni žmonės, 
o jaunimas ir inteligentija pasirodo tik didelėse 
šventėse. Taip darbuojuosi veik vienas ir talkininkauju 
klebonui kun. Juozui Šeškevičiui. Visa bėda. kad 
neturime jaunesnių kunigų savo parapijoje. Taip ir 
vargstame mudu su kun. J. Šeškevičium. Kai kada 
patalkininkauja ir kiti kunigai, bet jie turi savas 
parapijas. Be to, kun. J. Šeškevičius dažnai išvyksta 
į „Lituanicą". Ten laiko šv. Mišias seneliams ir nakvoja 
sodyboje. Jis apsikrovęs darbais... 

Ryte pranešė liūdną žinią, kad nakties metu ekon. 
J. Tatarūnas sunkiai susirgo. Namuose jį ištiko širdies 
priepuolis. Aš nusiminiau. Jis iš vakaro buvo linksmas 
ir žadėjo mane pavežioti po istorines vietas ir nuvežti 
į „Lituanicą". Nebuvo jokio įtarimo, kad sunkiai su
sirgs. Paėmiau telefoną ir Verai Tatarūnienei pareiš
kiau užuojautą dėl vyro ligos. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVĄ MATOME 
KIEKVIENAME 

LIETUVY 
Balfo jubiliejiniai metai 

Kiekvieneriais metais pri
s i m e n a 1944 m e t a i , ka i 
Lietuva karo ugnyje skendo, o 
laisvajame pasaulyje Chicagoje 
r inkos i 30 žmonių, rūpin
damiesi kaip vieningai padėti į 
vargą patekusiems tėvynai
niams. Nors tuometinė išsišako
jusi lietuvių veikla į visas ke
turias puses krypo, bet dėl 
reikiamos Lietuvai pagalbos 
visi sutarė vieningai. 1944 m. 
kovo 22 d. buvo įkurtas Bendras 
Amerikos Lietuvių šalpos fon
das Balfas, j ung ian t i s Illi
nois valstijoje jau čarterį tu
rintį ir inkorporuotą Lietuvių 
tautinį šalpos fondą ir kata
likų įkurtą Lietuvai gelbėti 
fondą. Tada Lietuvos genera
linis konsulas dr. Petras Dauž-
vardis susirinkimą labai nuošir
džiai pasveikino, padėkodamas 
fondo organizatoriams. 

Susirinkimas po trumpų dis
kusijų vienbalsiai priėmė fondo 
s t a t u t ą . Fondo t i k s l a s — 
rūpin t i s šalpos ir šviet imo 
reikalais, teikiant pagabą lietu
viams Lietuvoje ir kitose šalyse. 
Pirmosios fondo valdybos na
riais buvo išrinkti pirmininkas 
kun. dr. J. Končius, vicepirmi
ninkais — adv. Antanas Olis, 
kun. Ignas Albavičius ir V. 
Količienė, generalinė sekretorė 
Nora Gugienė, iždininku dr. An-
t a n a s Žimontas . T a i p p a t 
d i r ek to r i a i buvo p a s k i r t i 
keturių grupių: katalikų, tauti
ninkų, sandariečių, socialde
mokratų, taip pat ir Lietuvių 
Katalikų susivienijimo ir Susi
vienijimo lietuvių Amerikoje at
stovai. Po kelerių metų. Balfo 
cen t ru i dar t ebesan t New 
Yorke, buvo pasisakyta, kad 
reikia laikytis konstitucijos, ir 
visus direktorius r inkt i me
tiniuose seimuose. Balfo centrą 
perkėlus į Chicagą, pirminin
kaujant Marijai Rudienei, buvo 
atsisakyta grupių atstovavimo 
ir direktoriai buvo renkami 
seimuose, pagal Balfo 
nuostatus. 

Balfo veikla buvo visuomeni
nio gyvenimo idealistinis kelias, 
sujungtas su Lietuva ir lietuviu. 
Tai buvo išryškinta „Draugo" 
vedamajame, rašytam Balfo 25 
m. jubiliejaus proga: „Laisvė 
Lietuvai dar neatkovota, dėlto 
Lietuva turime matyti kiekvie
nam lietuvy, nes jis yra jo dalis. 
Juoba reikia matyti kenčiančią 
Lietuvą kenčiančiam ir pagal
bos reikalingam lietuvy, nepai
sant, kur ir kaip jis savo gyve
nimą yra praradęs — jie visi 
savyje nešiojasi Lietuvos dalelę 
ir visi yra bent tautybe sujung
ti su visų kraštų lietuviais, ypač 
tais, kurie pajėgė s t ip r iau 
įsikurti". 

Balfui pradėjus darbą(po metų 
kitų buvo įsteigta 140 skyrių. 
Kiekviena didesnė l ietuvių 
kolonija turėjo skyrių. Buvo 
šelpiami žmonės Lietuvoje, Sibi
re, Vokietijoje, Austrijoje, Itali
joje, Prancūzijoje. Šveicarijoje, 
Švedijoje. Danijoje. Belgijoje, 
Olandijoje, D. Britanijoje. Tol. 
Rytuose. 

1956 Sovietų komunistų reži
mas leido individualiomis siun
tomis pagelbėti l i e tuv iams 
okupuotoje Lietuvoje, Sibire, 
Lenkijoje, Vengrijoje, Čekoslo
vakijoje, R. Vokietijoje. Balfas 
pradžioje siuntė vartotus dra
bužius, vaistus. Uždraudus, 
siuntė tik naujų medžiagų siun
tas. Per trumpą laika pasiuntė 
per 5000 vien tik vaistų siun
tinių ir Šelpė apie 5000 lietuvių 
šeimų Lenkijoje. Kai buvo už
drausta siųsti į Lietuvą, buvo 
surasti aplinkiniai keliai. 

Kul tū r inė Balfo veikla pasi
reiškė, kai j i s per Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių rėmė lietuvių 
ku l tū r in inkų mokslinį ir kūry
bos d a r b ą , s k y r ė 1946-49 
grožinės l i teratūros premijas, 
davė s tuden tams stipendijas. 
Kai prasidėjo emigracija į JAV, 
Kongresui svarstant imigracijos 
įs ta tymus, Balfas rūpinosi j ų 
priėmimu ir davė reikalingų pa
rodymų. Sužinoję imigracijos 
procedūros tvarką, paska t ino 
Amerikos l ietuvius rašyt i dar
bo ir buto garantijas norintiems 
į JAV a tvykt i . Todėl 1949 pir
maisiais imigracijos metais su 
tokiomis garanti jomis atvyko 
19,000 lietuvių, tuo ta rpu k a i 
visos kitos tautybės dar tebeieš
kojo garant i jų . 

1972 spalio 27 d. Balfo seime 
didele balsų dauguma centro 
valdybos į s ta igą Brooklyne, 
N.Y., buvo n u t a r t a perkelti į 
Chicagą. 

Nuo 1972 m., kai Balfo centro 
įstaiga buvo perkelta į Chicagą, 
valdybos p i rmininke buvo iš
r inka Maria Rudienė, kuri šiose 
pareigose y ra 17 metų. Ji t a i p 
pat y r a ir re ikalų vedėja, padvi
gubindama pareigas ir darbus. 
Kas ir besuskaičiuos kiek šimtų 
valandų per tą laiką praleis ta 
posėdžiaujant bei dirbant centro 
įstaigoje, keliaujant į Europą, 
Washingtoną bei k i tus miestus 
lietuvių, reikalingų skubios pa
galbos, re ikalais , l ankant sky
rius. J i ta ip pa t yra eilės ta rp
tau t in ių labdaros organizacijų 
n a r ė , „ C a r e " organizaci jos 
direktorė ir įpareigota lankyt i 
Azijos, Afrikos. Pietų Amerikos 
k raš tus . 

O koks didelis krovinys buvo 
ir d a r išliko kultūrinėje bei 
visuomeninėje veikloje, ne t i k 
lietu- ių, bet ir amerikiečių 
ta rpe . Reikia tik stebėtis, k i ek 
daug galima pareigų apsiimti ir 
išt ikimai, sąžiningai j a s at l ikt i . 

Visi Balfo centro valdybos na
riai pareigingumu rikiuojasi su 
centro valdybos pirmininke. Il
gametė Balfo įstaigos vedėja 
Laima Aleksienė savo pareigas 
padvigubintai atlieka su dideliu 
rūpes t ingumu, pasiaukojimu, 
ak tyvumu. Sukrau tos bylos, 
įvai rūs raš ta i , susirašinėjimo 
laiškai, lyg gyvais vaizdais ta r 
t u m p r a k a l b ė d a m i , t a l k i n a 
šakotame darbe. 

I lgamet is iždininkas Kostas 
Čepaitis ne t ik turi Balfo centro 
įstaigoje a tskirą rašomąjį stalą, 
bet j is kasdien ir daug darbo 
valandų praleidžia d i rbdamas 
prie jo. 

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Fondo darbo apimtis sukasi 
apl ink visą pasauli , kur t ik 
įmintos lietuvių pėdos. Šakotas 
l a b d a r o s d a r b a s , š a k o t a i 
pasiekia ir šalpos reikal inguo
sius. Prašančiojo balsas ka r t a i s 
tiesiogiai, kar ta is t ik a idais 
pasiekia Balfą, ir visados susi
l auk ia atsakymo. 

Lygiagrečiai labdaros darbai 
vykdomi visuose kraštuose, k u r 
tik pagalba reikalinga. Balfo 
vicepirmininkai turi pasiskirs
tę a t sk i ras veiklos bei darbo 
sri t is , ir j a s tvarko. I lgametis 
Balfo vicepirmininkas Albinas 
Dzirvonas tvarko lietuvių gyve
nanč ių Lenkijoje bei l enkų 
okupuotoje Lietuvos dalyje. 
Šalpos reikalus Balfo direktorių 
suvažiavime Albinas Dzirvonas 
pabrėžė, kad Lenkijoje gyve
nančių lietuvių padėtis kasmet 
sunkėja. 

Balfas siunčia Lenkijos lie
tuv iams var totus drabužius ir 
a v a l y n ę , k u r i u o s s u a u k o j a 
Chicagos ir apylinkės lietuviai. 

CLASSIFIED GUIDE 

Balfo centro valdyba. Iš kaires sėdi: kun. Jonas Juosupaitis, Ona Jokūbaitienė, pirmininkė Maria 
Rudienė, Faustina Mackevičienė ir Irena Knaučeliūnienė; stovi; Vytautas Kasniūnas, dr. Pranas 
Budininkas, Albinas Dzirvonas ir Kostas Čepaitis. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

įvairios organizacijos. Petras 
Burneika, gyvenąs Hinsdale, 
turi ryšius su keliais amerikie
čių moterų klubais, ir iš jų 
gauna daug drabužių. Bet Balfo 
rūbų sandėlis neturi visų pra
šomų daiktų. Tada rūpinamasi 
n u p i r k t i . T a i p p raė jus i a i s 
metais buvo nupirkta apie 1500 
paklodžių, 500 dėžių skalbimo 
mui lo mi l t e l i ų , 560 poros 
avalynės, razinkų. aspirino, o 
švenčių p r o g a — va ikams 
šokolado. Daiktų supirkimą 
atl ieka Albinas Dzirvonas. 

Balfo centro valdyba šį šalpos 
darbą atliko dėka nuoširdžių 
talkininkų, kurie dirba be jokio 
atlyginimo, aukodami daug dar
bo valandų. Tai.idealistai balfi-
ninkai Stefa Galesienė, Emili
ja Kant iene. Elena Mickienė, 
N a s t u t ė Šemienė , Antanas 
Beleška, Algis Čepėnas, Vac
lovas Jakovickas, Kazimieras 
Laucius, Juozas Nalis ir Juozas 
Siugždinis. J i e paruošia ir 
supakuoja s iunt inius ir atlieka 
v isus k i t u s su i š s iun t imu 
reikalingus darbus. 

Šio skyriaus raštinės darbą la
bai tva rk inga i ir rūpestingai 
atlieka Irena Polikaitienė, dirb
dama tik dvi dienas savaitėje, 
nuoširdžiai bendradarbiaujant 
įstaigos vedėjai Laimai Alek
sienei. Faus t ina Mackevičienė, 
Balfo va ldybos protokolų 
sekretorė, visados dalyvauja 
posėdžiuose. Balfo vicepirmi
ninkai dr. P r a n a s Budininkas. 
I rena Kriaučeliūnienė, kun. 
Jonas Juozapait is , anksčiau 
Aldona Daukienė, kun. An
tanas Zakarauskas, a.a. vysk. 
Ansas Trakis . Balfo generalinė 
sekretorė yra Ona Jokūbaitienė, 
gyv. C l e v e l a n d e ir, j a i 
posėdžiuose negalint dalyvauti, 
jai atstovauja Vyt. Kasniūnas. 

Balfo cent ras turi modernias 
įstaigos priemones. Faustina 
Mackevičienė, mirusio sūnaus 
dr. Juozo a tminimui paauko
jo didesnę sumą nupirkti kopi
javimo mašiną. Dr. Mindaugas 
Vygantas paaukojo stambią 
sumą Marjos ir Antano Rudžių 
pagerb imo proga. Už tuos 
pinigus buvo nupirktas Balfui 
kompiuteris . Balfo vicepirmi
n inkas dr. Pranas Budininkas 
pritaikė kompiuterio programas 
Balfo re ikalams Ilgesnį laika 
talkino įstaigos darbuose, pa
rengė tarnautojas kompiuterio 
naudojimui. Balfo direktorių 
tarybos pirmininku yra Vladas 
Pažiūra. 

Balfas, išgyvenęs 45 veiklos 
metus įrodė savo reikalingumą. 
Kiekviena Balfo suteikta pa
galba jos reikalingajam pini
gais ar vaistais, drabužiais pa
rodo brolių ir seserų meilę. 
B a l f i n i n k ų s u r i n k t i be i 
suauko t i mili jonai parodo, 
kokia gaivalinga jėga jungia 
labdarai visus lietuvius. 

Balfas, atšventęs 45 metų 
jubiliejų, visados jaunas ener
gija ir sumanumu, lapkričio 
mėnesi pradės rudens vajų Lab

daros veiklos horizontai platūs, 
reikia dar didesnės darbo jėgos. 

Vytautas Kasniūnas 

PRANEŠIMAS 

Vilniaus Krašto Lietuvių 
sąjungos — Rytų Lietuvos rezis
tencinio sąjūdžio centro valdyba 
praneša, kad 1989 m. spalio 28 
d. 2 vai. p.p. Dainos svetainės 
patalpose, 2656 West 71 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312-434 
-9666, šaukia JAV ir Kanados 
skyrių atstovų ir pavienių 
sąjungos darbuotojų visuotinį 
suvažiavimą, kuriame bus ap
tariami Rytų Lietuvos kraštą 
liečia reikalai ir renkama nau

ja centro valdyba ir kontrolės 
komisija. Po suvažiavimo darbų 
vakare toje pačioje Dainos sve
tainėje svečių pabendravimas ir 
vakarienė. Vilniečiai, organiza
cijų ir spaudos atstovai maloniai 
kviečiami ir mielai laukiami. 
Pageidaujama, kad norintieji 
dalyvauti prašomi iš anksto 
pranešti Chicagos skyriaus pir
mininkui Petrui Noreikai, 3221 
West 65 St. Chicago, IL 60629, 
telef. 312-434-5334 arba Van
dai Gasperienei, 7925 Kildare 
Ave., Chicago, IL 60625, telef. 
312-581-2942. 

Vilniaus Krašto 
Lietuvių sąjungos 

centro valdyba 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA KVIEČIA Į 

XI AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESĄ 
1 9 8 9 m. spal io mėn. 21 d. Shera ton — Town H o u s e , 

2961 Wi lshire Blvd. , Los Ange les , C A 9 0 0 1 0 . 
Te l . 213 -382 -7171 

1989 m. spalio 20 d. 
(viešbutyje). 

penktadienį. 7 v.v. bus atstovų susipažinimas 

1989 m. spalio 21 d., šeštadienį: 

KONGRESO DARBOTVARKĖ 

9:00-10:00 vai. ryto Registracija (kongreso ir ALT suvažiavimo) 
•!0:00 vai ryto 

Kongreso atidarymas 
Darbo prezidiumo kvietimas 
Invokacija 
Amenkos ir Lietuvos Himnai 
Mirusių Tarybos narių pagerbimas 
Sveikinimai žodžiu ir raštu 
Amerkos Lietuvių Tarybos pirmininko pranešimas. 

Specialūs praneSimai: 
a) Iš okup. Lietuvos į Kongresą atvykusių organizacijų atstovų 

pranešimai apie esamą padėtį ir apie veiklos galimybes, 
b) kongreso dalyvių paklausimai. 

12:00 val.-1:00 vai . p.p. PRIEŠPIEČIAI (viešbutyje) 

1:00 vai. p.p. Popietinė sesija: 

Simpoziumas: 
VEIKLOS GAIRĖS VIENINGAI SIEKIANT 
NEPRIKLAUSOMYBĖS LIETUVAI. 
Dalyvauja VLIKO. PLB. Nepriklausomos Lietuvos Diplomati
jos Amerikos Lietuvių Tarybos ir okup. Lietuvos organizacijos 
atstovai. 
Moderuoja ALT garbės ir VLIKO pirm. dr. K. Bobelis. 

4:30 vai. p.p. Rezoliucijos. 
5:00 vai. p.p. Kongreso užbaigimas. 
7:00 vai. p.p. BANKETAS tame pačiame viešbutyje. (Prašoma, 

tuoj pat pranešti apie dalyvavimą) 

1989 m. spalio 22 , sekmadienį: 

10:30-11:30 vai . r. — Pamaldos šv. Kazimiero Lietuvių parapijos 
bažnyčioje. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 49-TASIS SUVAŽIAVIMAS 
šv. Kazimiero lietuvių parapijos salėje 

12:00 VJ I . -
Suvažiavimo atidarymas ir invokacija. 
Prezidiumo, sekretoriato ir kitų komisijų sudarymas. 
Tarybos narių patikrinimas ir mandatų komisijos pranešimas. 
Pereito suvažiavimo protokolo priėmimas, 
ALT valdybos pranešimai. 
ALT atstovo VVashington, D C pranešimas, 
ALT iždo globėjų pranešimas. 
Pasisakymai dėl pranešimų ir jų priėmimas, 
ALT skyrių pranešimai ir pasiūlymai (pateikiami raštu). 
Paskaita ir spec. pranešimai Lietuvos reikalu. 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir valdybos sudarymas (dvejų metų 
kadencijai). 
Klausimai ir sumanymai, 
Rezoliucijų priėmimas, 

4:00 v. p.p. — Suvažiavimo uždarymas Lietuvos Himnas 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

™ MLS^ KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste >r priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEU-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

LB AViS 

BALYS BUDRAIT IS 
N e m o k a m a i įkainuoja 

j ū s ų n a m u s . 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

RIMAS L. STANKUS f 
3 6 1 - 5 9 5 0 6 3 6 - 6 1 6 9 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arbarorite būti 
Rimo Stankau* Klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

Š IMAIT IS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. K«4zi« Av«. 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 r 
10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 W e s t 95th Street 

T e l . — G A 4-8654 

HELP W A N T E D ' 

"ATTENTION — HIRING! 
Government jobs — your area. Many 
immediate openings vvithout vvaiting 
list or tęst. S17,840$69,485. Call 
1-602-838-8885. EXT R7765. 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

A N D E R S O N F O R O 
7 9 5 - 7 9 0 0 

6 5 3 9 W . O G D E N 
B E R W Y N , I L 6 0 4 0 2 

P i rkdami naujus, arba gerame 
stovyje vartotus automobilius ir 
sunkvežimius, a p s i l a n k y k i t e 
Anderson Bros. Ford. RAIMUN
DAS (Ray) BARTAŠIUS jums 
sąžiningai patarnaus ir dėl kainų 
padės susitart i . Skambinkite 
šiandien! 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoj i la ida 
Suredagavo 

J u z ė Daužvard ienė 

Šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

VIENA KNYGA - VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

„DRAUGE" 
VEIDU PRIE ŽEMĖS, novelės. K. Grigaitytė. 204 psl. 
OŠIANČIOS PUŠYS, novelės. H. Didžiulytė-Mošinskienė. 

177 psl. 
MOTINA GAILESTINGOJI, maldos, giesmės. Kun. dr. J . 

Prunskis. 119 psl. 
VITOLIO RAUDA, poema. J . I. Kraševskis. 286 psl. 
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. 187 psl. 
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povilas Gaučys. 459 psl. 
G Y V E N I M O VINGIAIS, autobiografiniai atsiminimai. Dr. P. 

Kalvaitytė-Karvelienė. 360 psl. 
SVETIMI VĖJAI, romanas. Karolė Pažėraitė. 199 psl. 
ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE, reportažai iš kelionių Lietuvoje. A. 

Vailainis. 132 psl. 
PIETŲ KRYŽIŲ PADANGĖJE, novelės. P. Gaučys. 480 psl. 
KUNIGAS DIEVO IR ŽMONIŲ TARNYBOJE. M. Krupavičius. 

723 psl. 
MEILĖ DVIDEŠIMTAME AMŽIUJE. P. Maldeikis. 273 psl. 
MARIJOS ŽODIS FATIMOJE. Kan. dr. A. Aleksa. 128 psl. 
MIŠIŲ PASLAPTIS. Kun. J. Danielius. 77 psl. 
VYRAI KLYSTKELIUOSE. Dr. Juozas Prunskis. 307 psl. 
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ. A. Gervydas. 221 psl. 
AUKSO RUDUO. Mykolas Vaitkus. 119 psl. 
P IRMASIS RŪPESTIS, novelės. Jurgis Jankus. 213 psl. 
MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J. Vaišnora. MIC. 445 

psl. 
RUNGĖ IR DANDIERINAS. Jonas Zmuidzinas. 109 psl. 
L IETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. J. Balys. 229 psl. 
KONSTANTINAS OLŠAUSKAS ir jo teismo byla. 141 psl. 
DR. KAZYS DRANGELIS, biografija. K. A. Girvilas. 214 psl. 

P a s t a b a . Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaią, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos 

i 



Rugpjūčio 27 d. kapinėse kun. A. Svarinskui pašventinus a.a. Ltonardo Valiuko paminklinę lentą. 
Nuotr. R. B u r e i k i e n ė s 

VIENERI METAI BE 
LEONARDO VALIUKO 

1988 m. rugpjūčio 15 d., ei
d a m a s 68 metus , Los Angeles 
m i r ė L e o n a r d a s V a l i u k a s , 
žu rna l i s t a s , žymus visuomenės 
ir politikos veikėjas. Veikdamas 
politinėj sr i ty , buvo įsijungęs į 
respublikonų partiją, lietuvišką 
ve ik lą bazavo Fronto bičiulių, 
LB ir Lietuvos vyčių organiza
cijomis. J i s buvo vienas iš t ų 
darbuotojų, giliau sugebančių 
įžvelgti į Lietuvos laisvės bylą. 
M a t y d a m a s mūsų veiklą vyks
t anč i ą užda rame e t n i n i a m e 
r a t e , siūlė ieškoti naujų kelių, 
kad t a veikla būtų efektyvesnė. 

Sėkmingesn iam veikimui iš
vystyt i Leonardas Val iukas ra
gino įsi jungti į amerikiečių or
ganizacijas. J i s pats įstojo į res
pub l ikonus ir savo pavyzdžiu 
s tengėsi pa t r auk t i kitus. J o 
pas t angomis buvo suorganizuo
t a s K a l i f o r n i j o s l i e t u v i ų 
respubl ikonų vienetas, ku r i am 
jis p i rmin inkavo . J i s padėjo su
b u r t i Los Angeles srities t au
t i n ių g rup ių respublikonų or
ganizaciją, kurioje j a m teko būti 
v i c e p i r m i n i n k u . Ta i suda rė 
są lygas Leonardui Val iukui 
susipažint i su žymiais respubli
kona is , Washingtone užiman
čia is administracijoje ir įsta-
tymdavys tė je reikšmingus pos
t u s , ne išski r iant i r JAV prezi
den to Richard Nixon. 

L e o n a r d o pastangomis j a u 
pr ieš daugel į metų (1961) buvo 
suorgan izuotas Rezoliucijoms 
r e m t i komite tas , kur io pirmi
n i n k u jis buvo pakar tot inai iš
r e n k a m a s . Jo vadovaujamo 
komi te to pastangomis, užmez
g u s ryš ius su kongresmanais ir 
senatoriais , JAV Kongrese buvo 
praves ta rezoliucija, smerkianti 
k a r i n e j ėga įvykdytą Pabaltijo 
vals tybių okupaciją, reikalau
j a n t , kad šis klausimas per JAV 
v y r i a u s y b ę b ū t ų į n e š t a s į 
J u n g t i n e s Tautas . Ir nors JAV 

vyriausybė nepripažįsta prie
vartinės okupacijos, bet Valsty
bės departamentas pasisakė, 
kad tam reikalui buvusios ne
palankios aplinkybės. 

Leonardas Valiukas rašinėjo 
lietuvių ir amerikiečių spaudo
je keldamas aktualius Lietuvos 
valstybingumo klausimus. Ypač 
buvo atsidėjęs spaudos darbams 
pasitraukęs iš mokyklos pen
sijon. Deja, sveikatai sušluba
vus, iškeliavo į anapus, palik
damas daug neatliktų darbų. 
Bet jo šviesus pavyzdys ragina 
čia pasilikusius tęsti tauta i ir 
Lietuvai reikalingus darbus, 
ypač šiuo me tu , kai tau ta 
tėvynėje pajuto savo vertę, savi
garbą ir nepakenčia užmaskuo
to melo. Min in t Leonardo 
Valiuko metinę mirties sukaktį, 
a n t jo kapo buvo uždė ta 
metalinė paminklinė lenta, ku
rios projektą sukūrė architektas 
Edmundas Arbas, o žodžius pa
rinko rašytoja Alė Rūta „Dievas 
Tavo globa ir stiprybė. Savo 
dienas Lietuvai skyrei". 

Šią paminklinę lentą rugsėjo 
27 d. pašventino tuo metu 
viešėjęs Los Angeles kun. Al
fonsas Svarinskas, dalyvaujant 
Leonardo v i e n m i n č i a m s — 
Lietuvių Fronto bičiuliams, 
b e n d r u o m e n i n i n k a m s ir 
daugeliui jį pažinojusių. Prie 
kapo trumpą žodį tarė sambūrio 
p i r m . A. R a u l i n a i t i « . Pa
minklinė lenta buvo parūpinta 
dr. Z. Brinkio pastangomis, 
kuris buvo Leonardo art imas 
bičiulis ir testamento vykdy
to jas . Leonardas V a l i u k a s 
Amerikoje giminių neturėjo. 

Atrodo, kad tik dabar išeivijos 
lietuviai Amerikoje ima savo 
veikloje naudoti tuos kelius ir 
metodus, kur iuose velionis 
Leonardas jau seniai siūlė. 

Ig. Medž iukas 

REIKIA BENT 1000 
TELEGRAMŲ 

Rugsėjo 7-9 d. Baltų Laisvės 
lygos a ts tovai lankėmės Bal
tuosiuose rūmuose, Valstybės 
d e p a r t a m e n t e . Senate ir Ats
tovų rūmuose ir buvome pain
formuoti, kad VVashingtonas 
performuluoja užsienio politiką 

Sovietų Sąjungos, o kar tu ir 
Pabaltijo valstybių atžvilgiu. Iš 
turėtų kontaktų visose valdžios 
instancijose aiškiai supratome, 
kad jie norėtų žinoti tais rei
kalais ir Amerikos Pabaltiečių 
nusistatymus. 

Amerikos žurnalistai praneša, 
k a d va l s tybės s e k r e t o r i u s 
James A. Baker, nežiūrint ofi
cialaus Amerikos tvir to Pa
baltijo vasltybių okupacijos 
nepripažinimo, gana miglotai 
pasisako dėl Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos žmonių nepriklau
somybės reikalavimo. 

D a b a r p a t s l a i k a s veikti , 
k a d Amer ikos paba l t i eč ių 
n u s i s t a t y m u s m ū s ų vyr iau
s y b ė a i š k i a i ž i n o t ų . J e i 
n o r i m e k o n k r e č i a f o r m a 
s o l i d a r i z u o t i s u į l a i s v ę 
bes iverž ianč iomis Paba l t i jo 
t a u t o m i s , ik i s p a l i o 20 į 
Washingtoną t u r i m e pasiųs t i 
ben t 1000 te legramų. Kitą tiek 
suorganizuos latviai ir estai. 

Baltų Lasivės lyga paruošė te
legramos tekstą prezidentui 
George Bush, kurią galima 
pasiųsti, skambinant Western 
Union telefonu 1—800—257-
4900. Numeriui atsiliepus, pra
šyti „operator Nr. 9603" . Atsi
liepus operatoriui, pasakyt i : „I 
want to send the Baltic Ameri
can Freedom League telegram 
to President Bush . Please 
charge to my telephone num-
ber". Tada pasakyti savo ,,area 
code" ir telefono numerį . 

Paruoštoje telegramoje sako
ma, kad valstybės sekretorius 
padarė pareiškimą, kur i s silp
nina Amerikos įsipareigojimą 
Pabaltijo valstybių laisvei ir 
kad telegramos siuntėjas to
kiems pareiškimams nepritaria. 
Prezidentas prašomas tvirtai 
remti Pabaltijo t au tų nepri
klausomybės reikalavimą. 

Te legramos p a s i u n t i m a s 
kainuoja 5.75 dol. Už tą pačią 
sumą galima pasiųsti ir savo 
su redaguo tą t e k s t ą , jei 
telegramoje nebus daugiau kaip 
50 žodžių. Savo suredaguota 
telegramą adresuoti: The Pre
s ident , The W h i t e House, 
Washington. D.C. 20500. 

Nebūkime pasyvūs tėvynės 
laisvės reikalu. Telegramomis 
užverskime Baltuosius rūmus. 

Ange l ė Nels ienė 
BAFL vicepirm. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, MA 

A D O R A C I J O S D I E N A 

Spalio 1 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje įvyko Švč. 
Sakramento adoracijos diena. 
Pradėta 10 vai. ryto per šv. 
Mišias, kurias a tnašavo ir pa
mokslą pasakė kleb. kun. V. 
Parulis, MIC. Baigėsi 5 vai. p.p. 
procesija ir šv. Miš iomis . 

Vadovavo kun. Krasinskas, JP . 
Dalyvavo 16 svečių kunigų iš 
aplinkinių telkinių, daugiausiai 
iš Pu tnamo ir Marianapolio, 
Conn. Gražiai pasireiškė ALRK 
Moterų sąjungos 5-tos kp. narės. 
Jos ne t ik adoravo Švč. Sakra
mentą, bet kar tu kalbėjo rožinį 
ir dalyvavo procesijoje su vėlia
va. Prisidėjo ir Lietuvos Vyčių 
26-ta kp . , įspūdingai giedojo 
parapijos choras , ke ldamas 
didesnį dvasinį džiaugsmą. 

ROŽINIS 

Šv. K a z i m i e r o parapi jos 
bažnyčioje kiekvieną dieną, 
i š s k y r u s s e k m a d i e n i u s , po 
paskutinių šv. Mišių kalbamas 
rožinis. Visi kviečiami jungtis 
bendron maldon. -
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Turime gražią Šv. Kazimiero 
bažnyčią, gražiai giedantį para 
pijos chorą, tik salė po bažnyčia 
re ikal inga didelio remonto. 
Laukiame, kada bus pradėtas jos 
atnaujinimo darbas. Parapija 
finansiniai pajėgi tai padaryti. 
Salė parapijai būtinai reika
linga. 

xMERAS DALEY A I R I J O J 

Chicagos meras R. Daley su 
grupe palydovų išvyko į Airiją 
ir Angliją, siekdamas sustip
rinti prekybinius ir turistinius 
ryšius. Kelionės išlaidas ap
moka turizmo įstaiga. 

TORGSYN TORGSYN 
5 5 4 2 G e a r y B l v d . , S a n F r a n c i s c o , C A 9 4 1 2 1 

Telefonai: 
415-7524546 
415-7526721 
415-752-5721 <FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKES1 

TV, VCR'S 
TELEFONAI 

CAMCORDERS 
VoltaiaK 127/220 

RADIJAI IR VCR 
RADIJO ĮRENGIMAI 

Tinkantys Sov. Sąjungai 
KOMPIUTERIAI 

Su rusišku raidynu 

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
LUPU DAŽAI 
SUVENYRAI 

Ža-vauaio* kaino* JAVbėM. 
utaakymu* talatonu Ii vlaų JAV mfttų Ir Ii kMų kraštų 

nmmmmmm automobiliu* gtmm*ma $ov. sajuntjoi 
nmmmm pMĮam w a — i u 

Mū*«i parduotuvė aiun^ia viaoklų 
ruAiu radiju* ir elektroniniu* prie
taisu* i Sov. Sąjunga •« apmokėtu 
arba neapmokėtu muitu 

Valandos: 
pirm.-trečd. 11-6 
ketvirtd-aeštd. 11-7 
sekmd. 11-4 

A.tA. 
DR. ANTANUI STANKUI 

m i r u s , jo mielai žmonai dr. JANINAI reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir k a r t u liūdime. 

Birutė ir Juozas Briedžiai 

PADĖKA 
Šių metų rugsėjo 23 d., dalyvaujant gana dideliam būriui 

giminių ir artimųjų, buvo pašventintas 

A.tA. 
JONO KREIVĖNO -

Sibiro tremtinio, 
paminklas Šv. Kryžiaus kapinėse Chicagoje. 

Šv. Mišias aukojo ir paminką pašventino Jo Ekscelencija 
vyskupas Vincentas Brizgys, velionio Jono Kreivėno 
pusbrolis. 

Nuoširdi padėka vysk. Vincentui Brizgi ui ir visiems daly
vavusiems šv. Mišiose, kapinėse ir pabendravime. 

Velionio žmona O. Kreivėnienė, vaikai ir vaikaičiai. 

A.tA. 
DR. ANTANUI STANKUI 

m i r u s , jo žmonai dr. JANINAI reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Genovaitė Ažubalienė 
Dalia ir Kazimieras Woss 

A.tA. 
JUOZUI ČYVUI 

mirus , jo žmoną G E N U T Ę , s ū n u s KARIBUTĄ, 
KĘSTUTĮ , V Y T E N Į , d u k r ą D A N U T Ę su še imomis 
ir brolį kun . dr . M A T Ą Č YVĄ nuoširdžiai užjaučiame 
ir drauge l i ū d i m e 

Janina ir Mečys Rumbaičiai 

A.tA. 
DR. ONUTEI DAMIENEI 

m i r u s , jos vyrą inž. J . DAMĄ. dukterį ONUTĘ su 
š e i m a bei k i tus g imines nuoširdžiai užjaučiame 

Pranė ir Otonas Kapteiniai 

Chicago Ridge, IL. 

G A I D A S - D A I M I D 
E U D E I K I S 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

M ū s ų mielam d raugu i 

A.fA. 
DR. ANTANUI STANKUI 

i škel iavus amžinybėn, giliame s ie lvar te l ikusią 
žmoną dr. JANINĄ nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
pergyvename a ts i skyr imo skausmą. 

Halina ir Antanas Milakniai 
Saliomėja ir Juozas Skaudžiai 

California 

P E T K Ų S 

MARQUETTE F U N E R A L HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 W e s t 71 S t . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av. , C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

A.tA. 
dr. ANTANUI STANKUI 

m i r u s , jo žmoną dr. JANINĄ ir brol ius PETRĄ ir 
BRONIU su šeimomis Lietuvoje giliai užjaučiame ir 
k a r t u liūdime. 

B. V. Aušrotai 
A. K. Rugiai 
J. A. Jakubauskai 
J. Jokūbaitienė 
V. O. Šalčiūnai 
V. A. Stakniai 
J. Juška 
V. Matulienė 

S T E P O N A S C. LACK ir S Ū N Ū S 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

A.tA. 
MARIJONUI DAMBRAUSKUI, 

b u v u s i a m Lietuvos kar iuomenės ka r in inku i ir 
Arizonos apyl inkės pirmininkui , mirus , jo žmona 
MARIE Ll ' fSE. dukras DALIĄ a ANGOJ \ A n o s 
RAYMONDĄ ir TONY, brolį BRUNO ir ki tus 
a r t imuos ius š i rdingai užjaučiame. 

Arizonos Lietuvių Bendruomenė 

Sally 

BUTKUS -
LAIDOTUVIŲ 

- PETKUS 
DIREKTORIAI 

1446 South 50th A v e n u e 
Cicero, 

Telefonas 
Illinois 
- 652-1003 

Donald M., Jr. 

VANCE 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 A ve.. Cicero Illinois 

PATARNAUJACMCAGUJE BEI PRIEMIESTI! OSE 
Tel. 652-5245 

I I 
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x V a i d o t a s D a u n y s daly
vaus Ateities akademinio sa
vaitgalio l i teratūros vakare. 
Akademinis savaitgalis vyksta 
spalio 27-29 Jaunimo centre ir 
Ateitininkų namuose Lemonte 
ir a t i d a r o m a s l i t e r a t ū r o s 
v a k a r u J a u n i m o cen t ro 
kavinėje penktadienį, spalio 27 
d., 7:30 v.v. Vaidotas Daunys 
yra poetas ir kultūros žurnalo 
„Kran ta i " redaktorius. J is at
skrenda iš Lietuvos dalyvauti 
Ateities akademiniam savait
galyje. 

x L i e t u v o s Vyčių 112 kuo
pos susir inkimas bus spalio 17 
d., antradienį , 8 vai. vak. Švč. 
M. Marijos Gimimo mokyklos 
salėje. Kviečiami visi nariai ir 
nauji nariai susirinkime daly
vauti. 

x Mar i jos aukš t . mokyklos 
šių ir ateinančių mokslo metų 
fondo sutelkimo nariai spalio 10 
d. įteiks bilietus pardavinėjimui 
m o k s l e i v ė m s , kur ios galės 
siūlyti Chrysler LeBaron Con-
vertible arba 1500 do!. 

x Sv. K r y ž i a u s l igoninė, 
vadovaujama Sv. Kazimiero 
seserų vienuolijos, spalio 19 d., 
ketvirtadienį, nuo 10 vai. ryto 
iki pietų praves vairavimo 
pakar to j imo kursą septinto 
a u k š t o posėdžių kambary . 
Reikia tik iš anksto registruo
tis, skambinant tel. 471-7323. 

x J A V L B k ra š to valdybos 
Švie t imo t a r y b o s pirmininkė 
Regina Kučienė, dalyvaudama 
XII tarybos 12 sesijoje, susitiko 
su Clevelando Šv. Kazimiero 
l i tuanistinės mokyklos moky
tojais. Išdiskutuoti rūpesčiai, 
specifiškai lietę Sv. Kazimiero 
lit. mokyklą. Susitikimas buvo 
abipusiškai naudingas. Pirmi
ninkė atsivežė ir pademonstra
vo naujai paruoštas vaizdines 
p r i e m o n e s bei p r a t i m ų 
knygeles. 

x A. S t i jausk ienė , St. Pe-
tersburg, Fla. . grąžino laimė 
jimų šakneles, pridėjo 15 dol. 
auką, o visiems „Draugo'" dar
buotojams palinkėjo geros sėk
mės spaudos darbe. Nuoširdus 
ačiū už auką ir linkėjimus. 

x Reg ina Simokai t ienė, pa
gerbdama savo mylimą vyrą 
a.a. Mykolą Simokaitį, kuris i 
Amžinybę iškeliavo 1983 m. 
spalio 19 d., paaukojo 500 dol 
Amerikos Lietuvių Tarybai. 
Lietuvos laisvinimo veiklai, vie
nuoliktojo Amerikos Lietuvių 
Kongreso proga. Amerikos Lie
tuvių Taryba reiškia nuoširdžią 
padėka p. Reginai Simokai-
tienei. 

(sk) 
x L i n k s m a , gera ir smagu 

bus „Atei t ies" žurnalo vakare, 
kuris įvyksta šeštadienį, spalio 
28 d.. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. V a k a r e -- j a u n i m o 
kūrybos premijos, nuotaikinga 
programa, vaišės ir šokiai. 
V ie t a s „ A t e i t i e s " žu rna lo 
vakare rezervuoti skambinant. 
434-2243. 

(sk) 

x Valom, ta isom ir jdedam 
naują šildymo sistemą ir vė
sintuvus. Kalbam lietuviškai. 
S k a m b i n t i p<> 5 v.v. t e l . 
254-0510. 

(sk> 

x Lie tuvos keliauninkų dė
mesiui . Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius j Lietuva, ar gauti pa-

x St. Balzeko g imtad ien i s 
buvo minimas vakariene ir svei
kinimais St. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje spalio 8 d., 
sekmadienį.Maldą angliškai ir 
l ie tuviškai prieš vakar ienę 
sukalbėjo „Draugo" administra
torius kun. Petras Cibulskis. 
Visus pasveikino sūnus St. 
Balzekas. Dalyvavo beveik visi 
muziejaus ir salės tarnautojai ir 
svečiai, kurie linkėjo lietuvių 
kultūrininkui ir muziejaus įkū
rėjui ilgiausių ir laimingiausių 
metų. 

x Apolonijos Matkevič iū-
tės ir P e t r o S teponavič ių , 
Vilniaus Jaunimo teatro akto
rių, anksčiau „Drauge" buvo 
paskelbtas klaidingas telefonas. 
Turėjo būti: 476-6440. J ie apsi
imtų įvairiose lietuvių kolo
nijose atlikti meninę programą 
ir padėtų suorganizuoti, jei būtų 
reikalas. 

x „Draugo" spalio 6 dienos 
laidoje „Renginių kalendorius' 
buvo atspausdintas su kai ku
riomis klaidingomis datomis. 
Kalendorius šią savaitę bus iš 
naujo surinktas ir atspaus
dintas su tiksliomis mėnesių 
dienomis. 

x Vi lniuje b u s L i e t u v o s 
ku l tū ros darbuotojų kongresas 
gruodžio 15-18 dienomis sporto 
rūmuose . Bus kv ieč iami 
kultūrininkai ir iš Amerikos. 
Tam Ku l tū ro s kongresu i 
priklauso Laima Juozaitienė, 
kuri su vyru Arvydu Juozaičiu 
š iomis d ienomis l ankės i 
Amerikoje. Jos vyras turėjo pra
nešimą ir Chicagoje. 

x La ima Aleksienė ir I r ena 
Pol ikai t ienė techniškai tvarko 
Balfo jubiliejinio seimo leidinį. 
Daug prekybininkų, taip pat 
žymesnieji veikėjai parėmė šio 
leidinio išleidimą, o taip pat ir 
seimo rengimą. 

x S t u d e n t a s Kazys Mote-
ka i t i s smuiku atliks dr. Vinco 
Kudirkos kūrinius spalio 20 d. 
7:30 vai. vak. Jaunimo centre 
ruošiamame dr. V. Kudirkos ir 
..Varpo" minėjime. Vakaronę 
ruošia Chicagos lietuvių jau
nimas, globojant Pedagoginiam 
Lituanistikos institutui. 

x Alto P a g a l b i n i o f inansų 
k-to piniginis a t s i ska i tymo 
posėdis įvyks spalio 16 d., 
pirmadienį, 11 v. ryto Alto 
raš t inė je . Visos la imėj imų 
šaknelės iki to laiko turi būti 
sugražintos ižd. O. Kremeriui . 

(sk) 

x J u o z a s Kr ik šč iūnas , Jus
tino sūnus, gimęs 1941 m. 
vasario 7 d., Šeduvos mieste, 
Lie tuvoje , gyv. Vi ln iu je , 
Viršuliškių g-vė 27-24 ieško pus
brolio Kazio Razgaič io , gyve
nančio ar gyvenusio Philadel-
phia, PA. 

(sk) 

x Lietuvė moter is ieško dar
bo prižiūrėti senutę ar vaikus ir 
gyventi kar tu . Skambinti Arū
nui nuo 10 v.r. iki 4 v. p.p. tel . 
579-3243. 

(sk) 

x P e n s i n i n k u i i šnuomoja
mi 2 kambariai su baldais ant
rame aukšte. Galima naudotis 
virtuve. Automobiliui garažas. 
2925 W. 71 St., te l . 778-8264. 

(sk) 

x M a r ą u e t t e P a r k o Liet. 
Namų Sav in inkų org . valdy
bos narys J u o z a s Kulys kandi
datuoja j McKay mokyklos 
direktorius Rinkimai įvyks 
trečiadieni, spalio 11d . nuo 6 
v.r. iki 7 v.v. S. Fairfield Ave. 
Šiose patalpose veikia ir Kr. 

Arvydas ir Laima Juozaičiai „Draugo" redakcijoje domisi laikraščiu ir kalbasi 
su redaktoriais. 

Nuotr. Jono Kuprio 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
A . J U O Z A I T I S A P I E 

L A I S V Ę 

Iš Lietuvos a tvykęs vienas iš 
Sąjūdžio steigėjų, tarybos narys, 
Mokslo akademijos narys , filo
sofas Arvydas Juozaitis spalio 6 
d. J a u n i m o c e n t r e t u r ė j o 

tarnavimu^ N"ew Yorko aerodro- Donelaičio Lituanistinė mokyk-
muose, įskaitant bilietus į kitus la. Visi lietuviai prašomi bal-
miestus — lėktuvais, trauki 
niais ar autobusais — skambin
kite į New Yorko kelionių agen
tūrą „ V Y T I S " 718-769 3300. 

(sk) 

suoti už šį kandidatą. Balsuo
tojui nereikia būti Amerikos 
piliečiu, turėti tik dokumentą 
su pavarde ir adresu. 

(sk) 

x A n t r o k a i m o antroje š.m. 
lapkričio mėn. gas t ro lėms Lie
tuvoje ski r to je p r o g r a m o j e 
vaidina Vida Gilvydienė, Jū ra 
tė Jakštytė-Lanffield, Alida Vi-
t a i t ė , E u g e n i j u s B u t ė n a s , 
Juozas Kapač inskas , J u r g i s 
Riškus, Romas S t a k a u s k a s ir 
Edvardas Tuskenis . Šviesas ir 
garso efektus tva rko Vincas 
Lukas ir Juozas Ulevič ius . 
Vieninteliai šios programos pa
statymai Chicagoje vyks Play-
house, 2515 W. 69 St., spalio 21 
ir 22 dienomis. 

x V i l n i a u s un - to prof. Bro 
n ius Genzel is , filosofijos isto
rikas, Sąjūdžio Seimo ta rybos 
narys, tik atvykęs iš Lietuvos 
kar tu su Vilniaus un-to an
sambliu, kalbės apie poli t inę 
situaciją lietuvoje antradienį , 
spalio 10 d., 7 v.v. J a u n i m o cen
tro mažojoje sa lė je . V i s u s 
kviečia S a n t a r a - Š v i e s a . 

(sk) 

x L ie tuv ių F o n d u i vajaus 
proga aukojo: $1,000 Jul i ja Ša-
kinskienė, $300 Emilija Gaškie
nė, po $200 An tanas ir Juzė 
Aidukai, Vytau tas Vi lkuta i t i s , 
po $100 Irena Draugelis, Alfred 
V. Kulys, Juozas P . Laukai t i s . 
Už kiekvieną $100 aukotą va
jaus metu galima gauti bilietą 
spalio 21 d. pokyliui nemo
kamai. Prašom a u k a s s iųs t i ir 
bilietus įsigyti Fondo būstinėje 
- 3001 W. 59th St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

x Liet . T a u r a g ė s k l u b a s 
rengia gegužinę spalio 15 d. 12 
vai. .Šaulių namuose. Veiks vir 
tuvė. baras ir dovanų paskirsty
mas. Gros Kosto Ramanausko 
orkestras. K l u b o v a l d y b a . 

(sk) 

x A n t r o K a i m o antrosios 
gastrolėms Lietuvoje sk i r tos 
programos premjera bus P lay-
h o u s e f2515 W. 69) šeštadienį, 
spalio 21 d. 8 v.v. ir vienintelis 
p a k a r t o j i m a s s e k m a d i e n į , 
spalio 22 d. 6 v.v. Bilietai -
Gifts Internat ional . 2501 W. 71 
St Tel . 471-1424. 

(sk) 

pranešimą. Dalyvių tiek prisi
pi ldė, k a d reikėjo a t ida ry t 
balkoną. Renginį atidarydamas 
dr. K. Ambrozaitis pasidžiaugė, 
kad galėsime išgirsti šį moksli
ninką, kovojančios Lietuvos 
atstovą. Priminė, kad atvykusi 
ir jo žmona Laima, mokytoja. 
Sa lė je buvo „ A t g i m i m o " 
redakcijos narys prof. Bronius 
Genzelis. 

A. Juozaiti? dėkojo, kad išei
viai per ilgus dešimtmečius 
neprarado tikėjimo į Lietuvos 
laisvę. Dėkojo už pasitikėjimą 
dėl laisvės kovojančiais žmo-

x S t a s y s A r n a š i u s , Vilniaus 
televizijos operatorius, lankosi 
Chicagos lietuviškose įstaigose. 
J i s , lydimas Valdo Adamkaus, 
spalio 9 d. aplankė „Draugo" 
redakciją ir painformavo apie 
dabar t inę veiklą. 

x V y t a s Pe t e r sonas vaidina 
filme „The Innocent M a n " . 
F i l m a s nuo praė jus io 
savaitgalio rodomas įvairiuose 
Chicagos ir aplinkinių prie
miesčiu kino teatruose. 

x Šv. Kaz imie ro l ie tuvių 
k a p i n ė s e , kurios veikia nuo 
1903 m., šių metų spalio 2 d. 
buvo palaidota 55,000 lietuvė 
moteris — Estelle Bachulis. 
Mirusiųjų miestas auga gana 
greitai. 

nėmis. Lietuvoje dabar kitokios 
rūšies kova — legaliomis prie
monėmis veržtis į laisvę. Visų 
pirma buvo siekta istorinės savo 
tautos praeities atgimimo. LKB 
Kronika, Kalantos a u k a parodė, 
kad jaunoji karta gyvena is
t o r i n e ga rb ingos p r a e i t i e s 
atmintimi. Laisvės kovoje daug 
padėjo tautos moralės gyvumas. 
Pirmasis Sąjūdžio laimėjimas 
yra pašalinimas komunistų par-
t i jos s e k r e t o r i a u s . Naujas 
laimėjimas — buvo gauta tele
vizijos valanda. Po Sąjūdžio 
suvažiavimo mes j au turėjome 
naująją Lietuvą. 

Ps i cho log i ška i s l e g i a n t i s 
pra la imėj imas buvo sukliu-
dymas nutarimo, kad Maskvos 
nuostatai negalioja, kol Lie
tuvoje nebus pripažinti priim
t inais . Pasirinkę legalios kovos 
kelią, vertė ir komunistų centrą 
susimastyti, neužgniaužt iš kar
to. Sąjūdis ėmėsi intelektu
al inės iniciatyvos, o partija t ą 
prarado. Tais keliais pasiekta 
pergalė rinkimuose į Aukščiau
siąją tarybą. 

Dabar Lietuvoje j a u turima 
daugpartinė sistema, laisvoji 
spauda, apie 300 laisvų laik
raščių. Turime laiką televizijoje 
ir turime palūžusią komunistų 
partiją. Milijonas 800 tūks
tančių parašų, rankų sunėrimas 
nuo Talino iki Vilniaus atnešė 
naują padėtį. Bet Lietuva buvo 
Maskvos užpulta. Užsipuolė ne 
vien disidentus, o visą Lietuvą 
su komunistu parti ja. Toks 
puolimas l ietuviams pasirodė 
per ankstyvas, bet drauge pa
rodė, kad Maskva nesiryžta 
naudoti fizinę jėgą ir tai Lie
tuva i atnešė naujų vilčių. 

Tiesa, priešaky dar nelengva 
kova, bet viltingos perspekty
vos. Laisvoj šaly b u s galima 
daug geriau tvarkyti ekonomiją, 
o t a i bus nauja jėga veržiantis 
į laisvę. Dabar Lietuvos žmonės, 
ka ip kiekviena drąsi tauta, žino, 
k a d be t i k ros la isvės 
nenurimsim. 

Atsakinėdamas į klausimus, 
Arv. Juozaitis pažymėjo, kad 
anksčiau lemiamus sprendimus 
darė komunistų partija. Dabar 
sprendimus daro Aukščiausioji 
t a r y b a , o j i d a b a r nebėra 
komunistų partijos kontroliuo
j ama . Todėl prieš sprendimus 
ne t ir partija tariasi su laisvų 
deputatų atstovais. Milicija ir 
KGB yra dingusi iš viešojo gy
venimo. KGB nebepretenduoja 
į viešojo gyvenimo kontrolę, t ik 
r enka medžiagą. KGB mašinoj 
y ra bent pusė lietuvių. Taigi — 
suskilusi. Milicija paprastai — 
pavaldi Maskvai, bet dabar pa
valdi Lietuvos ministeri jai . 
Šiais mokslo metais Lietuvos is
torija palikta dėstyti mokyto
jams , kaip j ie išmano. Humani
tariniai mokslai palikti moky
tojo nuožiūrai. Tautinės mokyk
los faktinai jau turimos. 

Sąjūdžio nar ių išvykos į 
užsienį nėra Sąjūdžio kontro
liuojamos, bet kiekvienas Sąjū
džio narys gali atstovauti sąjū

džiui. Atvykimas į J A V daug 
reikšmingesnis, tu r in t minty 
JAV įtaką. 

A. Juozaitis pasisakė, kad su 
a.a. J . Keliuočiu j a m t e k o 
bendraut i beveik iki j o mirt ies . 
Pasitikėjimas Sąjūdžio žmonėse 
visuotinis. Pe r r inkimus buvo 
gau tas įrodymas, kad Sąjūdis 
atstovauja 80-čiai procentų Lie
tuvos gyventojų. 

Lietuvos Laisvės Lyga nė ra 
t u r ė j u s i suvaž iav imo, n ė r a 
demokratiškai išsirinkusi vado
vybės. Sąjūdžio prieglobsty ku
riasi partijos kaip socialistai , 
krikšč. demokratai ir kiti. 

Rusų problema aš t r i , kiek j i 
remiama Maskvos. Nelietuvių, 
gyvenančių Lietuvoje, palan
k u m a s Sąjūdžiui auga. Sąjūdis 
l inkęs lenkams duoti ku l tū r inę 
autonomiją ir čia šie žino, kad 
gaus daugiau teisių. Y r a pavyz
džių, kad lenkų nuotaikos yra iš 
šalies, net ir gal Maskvos, kurs
tomos. Bet aplinkybės rodo, kad 
čia t rumpo pobūdžio re ikalas . 
Vis dėlto lenkų p i rmin inkas 
pakei tė savo poziciją, Sąjūdžiui 
palankesne prasme. Komuniz
m a s Lie tuvoje p a l a i d o t a s . 
Sovietų Sąjungoje s u n k i eko
nominė krizė. Žiemą jau gali 
būti bado pavojus. Vasario mėn. 
bus r e n k a m a nauja Aukšč. 
t a r y b a ir j i gali b ū t i d a r 
palankesnė mūsų vil t ims. 

Lietuvai susidarymas tokios 
padėties, kaip Suomijos, bū tų 
daug palankesnis negu Vengri
jos padėtis. Lietuvai p a l a n k i a u 
megzti ryšius su Europa, mūsų 
kaimyne, negu su Amer ika . 
Jėgos panaudojimas gatvėse, 
būtų Maskvos desperatiškas žy
gis. 

Tuo tarpu Ukrainoje ir Gudi
joje da r nėra tiek vyraujančių 
nusistatymų skirtis nuo Sovie
tų, kiek Lietuvoje. Pabalti jo 
klausimas bus sprendžiamas 
derybų keliu, ne prievartos. Į 
naujus r inkimus Sąjūdis eis su 
nepriklausomybės platforma. 

Gorbačiovas praktiškai nebe
turi stiprios opozicijos. KGB 
nėra priešiška Gorbačiovui. Pa
vojus iš kariuomenės, kur gal i 
tekti įvesti daugiau ekonominio 
s a n t ū r u m o . G o r b a č i o v a s 
naudingas Lietuvai, kad j i s 
nel inkęs naudoti pr ievar tos , 
jėgos. Jeltsinas — labai rusiš
kas, pavojingesnis Lie tuvai . 

Arv. Juozaičio kalba buvo gili, 
ak tua l i ir įdomi. 

Dr. Ambrozaitis d a r iškvietė 
prof. Genzelį, kuris papasakojo, 
ka ip kartą s tuden ta i buvo 
nusiųst i į Birštoną, k u r jų glo
bėjai įsakė nupiešti Leniną. 
Studentai atsisakė. S ta l inas 
vykdė panslavizmo s iekimus, 
t ik duodamas naują pava
dinimą. Dabar net apie 80^- Lie
tuvos komunistų pasisako už 
suverenumą, nepriklausomybę. 

Vis dėlto Gorbačiovas l inkęs 
išsaugoti imperiją, t i k joje įves
damas teisinę tvarką. 

Dr. K. Ambrozaitis padėkojo 
kalbėtojams. 

J u o z . P r . 

IS ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Dr . P . K lemka , metus iš
dirbęs Dalhousie universitete 
Halifaxe grįžo į Edmontoną su 
šeima ir vėl įsijungė į lietuvių 
gyvenimą. Čia ir toliau užsiims 
gydytojo profesija. 

— E dmo n to no Lietuvių na
m u o s e nuo rugsėjo mėnesio vėl 
prasidės pamaldos sekmadie
niais 11 vai. r. Jas laikys vietos 
kun. E. Cooney. 

B A L F O 45 M E T Ų 
J U B I L I E J I N I S SEIMAS 

1940 metais birželio 15 d. rau
donajai armijai okupavus mūsų 
tėvynę Lietuvą, Amerikos lie
tuviai patr iotai ėmė organizuo
tis re ikalams ginti. Tokiu būdu 
buvo sudaryta iš lietuvių ideolo
ginių grupių lygaus atstovavi
mo pagrindu organizacija, kurią 
pavadino Amerikos Lietuvių 
Taryba. Altai rūpėjo Lietuvos 
laisvinimo reikalai. Bet kai 
1944 m. buvo matyti, kad vokie
čiai pra la imės karą ir raudona
sis slibinas grįžta antrą kartą į 
mūsų kraštą, tada dauguma iš 
mūs pradėjo t raukt is į vakarus. 
Komunistams jau visai priartė
jus, buvo at idaryta Vokietijos 
siena. 

Amerikoje įkurtoji Altą, kuri 
rūpinosi Lietuvos laisvinimo 
reikalais, suprato, kad reikia 
steigti kitą organizaciją, kurią 
pavadino Bendras Amerikos 
lietuvių fondas (Balfas). Taigi 
šiais metais sueina 45 metai, 
kai Balfas tiesia pagalbos ranką 
šalpos reikalingiems mūsų bro
liams ir sesėms visuose pasau
lio kraštuose. 

Ta garbinga proga Balfas, 
k u r i a m v a d o v a u j a M ar i a 
Rudienė , š a u k i a jubil iej inį 
seimą. Seimas įvyksta spalio 
14-15 d. J aun imo centro mažo
joje salėje. Registracijos pradžia 
9 vai. ryto. 9:30 vai. ryto ati
darymas. Posėdžiai vyks visą 
dieną. Visi Balfo skyriai siunčia 
savo delegatus su teise spręsti 
visus šalpos reikalus ir taip pat 
balsavimo teises. Seime prašomi 
dalyvauti i r svečiai. Tą patį 
vakarą, t.y. šeštadienį, 7 vai. 
vaka ro r e n g i a m a iškilminga 
vakarienė Jaun imo centro di
džiojoje salėje. Bilietų į vaka
r i e n ę g a l i m a g a u t i Balfo 
raštinėje.tel. 776-7582^arba pas 
skyrių valdybos nar ius . Va
ra i s ga l ima skambin t i te l . 
434-4645. Bilietas - auka 15 
dol. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti seime ir ta ip pat 
vakarienėje. 

Sekmadienį , spalio 15 d., 
10:30 vai. ryto šv. Mišios Švč. M. 
Mar i jos G i m i m o parap i jos 
bažnyčioje. Po šv. Mišių visi 
kv i eč i ami į Balfo r a š t i n ę 
kukl iam užkandžiui. 

Atrodo, kad mūsų lietuviška
jai v i s u o m e n e i n e r e i k ė t ų 
aiškinti apie Balfo reikalin
gumą, jo at l iekamus šalpos dar
bus. Jau seniau girdėjome iš 
kun. Svarinsko ir B. Gajausko, 
kurie buvę Sibiro tremtiniai, iš
t rūkę į laisvę, kaip gražiai jie 
atsiliepė apie Balfą. Balfo šalpos 
ranka pasiekė juos ne t šaltojo 
Sibiro lageriuose. Ypač dabar, 
kai mūsų tėvynėje vyksta dideli 
pasikeitimai, o kas gali žinoti, 
gal mūsų pagalbos ranka bus 
dar labiau reikalinga. 

Nuoširdžiai prašau neapvilki
me mielų Balfo darbuotojų, 
kurie per 45 metus tęsė ir tebe
tęsia tą šalpos darbą — artimo 
meilės darbą. 

Ant. R e p š i e n ė 

A d v o k a t a s Jonas G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

Pavergtų tautu savaitėje Washingtone Ts kairės: prof. Vytautas I 
tienė ir dr. Antanas Razma. JAV LB krašto valdybos pirm 
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