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Nepriklausomybė — 
tik pradžia 

Su Sovietų pripažinimu 
prasidės ryšių atnarpliojimas 

Maskva, rugsėjo 6. — Penkta
dienio rytą Sovietų Sąjungos 
naujoji Valdžios Taryba savo 
pirmuoju veiksmu pripažino 
Pabaltijo kraštų nepriklau
somybę. Tose proklamacijose, 
kurios buvo panašios visoms 
trims Pabaltijo valstybėms, taip 
pat buvo šaukiamasi pradėti 
derybas apie ekonominių, poli
tinių ir karinių ryšių su Sovietų 
Sąjunga išardymą. Šias pro
klamacijas spaudos konfe
rencijoje perskai tė Sovietų 
Sąjungos užsienio ministeris 
Boris Pankin. Proklamacijose 
taip pat pažymėta, kad Maskva 
remsianti Pabaltijo valstybių 
įstojimą į Jungtines Tautas. 

Sunkiausia b u s išpainioti 
ryš ius 

Tačiau, kaip rašo New York 
Times korespondentas Serge 
Schmemann. didžiausias uždą 
vinys bus ka ip išnarplioti 
tankius šių valstybių ekonomi
nius, politinius ir karinius ry
šius su kitomis Sovietų Sąjungos 
respublikomis. Tų trijų respub
likų ekonomijos, jų transporto 
tinklas, energijos tiekimas ir 
socialiniai patarnavimai yra 
tampriai supinti su kitų sovie
tinių respublikų, ir visose yra 
nemaži skaičiai nepabaltiečių 
gyventojų. Schmemann rašo, 
kad Pabaltijy yra apie 400,000 
sovietų dalinių ir jų greitas 
ištraukimas yra stačiai neįma
nomas, kai jau dabar likusios 
sovietinės respublikos sunkiai 
sugeba aprūpinti sovietinius ka
rius, grįžusius iš kitų Rytų 
Europos kraštų. 

Maskvoje viliamasi, kad bent 
Estija ir Latvija kokiu nors 
būdu sutiks dalyvauti vadi
namoje „bendroje ekonominėje 
erdvėje", kurią nori sukurti 
naujoji sovietinė valdžia. Nors 
šis planas dar nėra konkrečiai 
apibūdintas, juo bus norima 
išsaugoti kokią nors piniginę ir 
ekonominę koordinaciją tarp 
respublikų. 

Lie tuvos prez . Vy tau ta s 
Landsbergis tačiau pareiškė. 

kad ryšiai su Sovietų Sąjunga 
bus svarstomi tuomet, kai pa
aiškės, kas iš tikrųjų y ra 
Sovietų Sąjunga. 

Neprisipažįsta okupavę 
Nors savo proklamacijoje 

Valstybės Taryba pripažino 
Pabaltijo valstybių nepriklau
somybę, joje nebuvo minima tų 
kraštų brutali okupacija II 
Pasaulinio karo pradžioje, ir 
neminima, kad okupacija buvu
si neteisėta, rašo Schmemann. 
Vieninteliai žodžiai, kurie iš 
viso užsimena praeitį, tai patys 
pirmieji: „Atsižvelgiant į isto
rinę ir politinę situaciją prieš 
pat respubl ika i įstojant į 
Sovietų Sąjungą...". Kai min. 
Pankin buvo reporterių apie tai 
užklaustas, jis klausimą apėjo, 
reporterius paskatindamas per 
daug nesismulkinti. 

Pabal t i jo vadų reakcijos 
Išleistame pareiškime prez.V. 

Landsbergis tačiau pastebėjo, 
kad Lietuva iš Sovietų prašė ne 
pr ipažinimo, o „aneksi jos 
nutraukimo". Tačiau, pare""*""*' 
Landsbergis, vien tai, ku<« 
Valstybės Taryba nusp p.do 
pripažinti Pabaltijo valstybes 
buvo „pozityvus ir džiuginantis 
faktorius visais atžvilgiais, ne 
tik Estijai, Latvijai ir Lietuvai, 
bet ir visai Sovietų Sąjungai ir 
visai pasaulinei bendrijai". 

Latvijos prez. Anatolijs Gor-
bunovs pareiškė: „Dabar Latvi
jos respublika vėl įstojo į laisvų 
ir demokratiškų valstybių bend
ruomenę". 

Estijos parlamento preziden
tas Arnold Ruutel buvo 
vienintelis iš Pabaltijo vadų, 
da lyvavęs toje Valstybės 
Tarybos sesijoje, ir spaudos 
konferencijoje pareiškė: „Ši 
nepr ik lausomybė tėra tik 
pradžia ilgo ir sunkaus kelio, 
kuriant žmogaus kilnumą pare-
miančias sąlygas visiems Esti
jos gyventojams". J is dar 
pridėjo: „Turime kiek galint 
labiau tolinti savo valstybės 
struktūras nuo centro". 

Išvyko dalis sovietų dalinių 

Vilnius, rugsėjo 8 (AP). — 
Sovietų kariškų sunkvežimių 
kolona, k a r t u su keletu 
šarvuočių, išvyko iš sostinės į 
Rusijos teritoriją dvi dienos po 
to, kai Maskva pripažino trijų 
Pabaltijo valstybių nepriklau
somybę. 

Lietuvos prezidentas, Vytau
tas Landsbergis pakartotinai 
prašė, kad sovietai pradėtų savo 
karinių dalinių atitraukimą iš 
Lietuvos šių metų pabaigoje. 

Lydimi dviejų Lietuvos polici
jos automobilių, nežinomas 
skaičius kariuomenės 16-koje 
sunkvežimių ir 9-niuose 
šarvuotuose automobiliuose dar 
prieš auštant išvyko iš šiaurinio 
armijos garnizono Vilniuje. 

Policijos karininkai sakė, kad 
jiems buvo įsakyta palydėti 
koloną iki Rusijos valdomo 
Kaliningrado srities sienos. 

Lietuvos Gynybos departa
mento kalbėtojas , nepasi
sakydamas savo pavardės, 
pasakė, kad tas išvykimas 

traktuojamas kaip „gestas", 
todėl, kad dar nebuvo pradėtos 
jokios derybos dėl kariuomenės 
atitraukimo. 

Tiks lus skaičius Sovietų 
kar iuomenės Pabalti jo 
valstybėse nėra žinomas, tačiau 
dauguma analizatorių mano, 
jog jų yra daugiau negu 100,000 
Lietuvoje. 

Lietuvos televizija pranešė, 
kad Ministro pi rmininko 
pavaduotojas Zigmas Vaišvila 
Maskvoje šeštadieni susitiko su 
Sovietų pareigūnais diskutuoti 
Sovietų dalinių buvimą. 

— Leningradu i jau ir ofi
cialiai grąžintas St. Petersburg 
vardas. Šį pakeitimą, kurį prieš 
porą mėnesių Leningrado gy
ventojai priėmė referendumu, 
pirmąją savo veiklos dieną 
penktadieni patvirtino ir naujoji 
Sovietų Sąjungos Valstybės 
Taryba. 

Prez. V. Landsbergis rugsėjo 8 dieną paskelbė nuolatine Tautos švente 
ir tą dieną Vyčio Kryžiumi apdovanojo trylika žuvusiųjų sausio 13 d. Čia 
matome anksčiau padarytą nuotrauką, kada Liudas Ragalevičius su žmona 
Gražina padėjo gėlių ant vienos tų žuvusiųjų-Loretos Asanavičiūtės kapo 

Džiaugsmingi 
Šiluvos atlaidai 

Šiluva, rugsėjo 8 (AP). — 
P e n k i a s d e š i m t t ū k s t a n č i ų 
lietuvių susirinko dalyvauti šv. 
Mišiose po atviru dangumi, 
sekmadienį, dėkodami Dievui 
už naujai įgytą laisvę, džiaugs
mo švente tapusiuose Šiluvos 
atlaiduose, kai pagal iau ir 
sovietai pripažino Lie tuvos 
nepriklausomybę. 

Prezidentas Vytautas Lands
bergis pranešė miniai, susi
rinkusiai prie Šiluvos Marijos 
koplyčios, 175 mylios į šiaurės 
vakarus nuo Vilniaus, kad rug
sėjo 8 bus valstybinė šventė, 
padėkos diena už nepriklauso
mybės atgavimą. 

Kremlius sutiko paga l iau 
penktadienį pripažinti nepri
klausomomis Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, po daugiau negu pusės 
šimtmečio, kai jos jėga buvo pri
jungtos prie Sovietų Sąjungos. 

50,000 žmonių dėko ja Dievui 
Palyginti mažame Šiluvos 

miestelyje apie 50,000 lietuvių 
pr ipi ldė šven to r ių 18-to 
šimtmečio katedros, o taip pat 
aplink ją esanč ias ga tves . 
Daugelis jų vilkėjo taut in ia is 
drabužiais ir rankose laikė 
trispalves Lietuvos vėliavas. 

„50 metų trukusi komunistų 
vergija pasibaigė", paskelbė 
Lietuvos Romos katal ikų pri 
mas kardinolas Vincentas Slad
kevičius. Jis pavadino tai „lai
mingiausia diena mano gyveni
me". 

Prez. Vytautas Landsbergis 
kalbėjo: „Dėkui tau , Dieve, 
kuris globojai Lietuvą josios 
nelaimėse ir džiaugsmuose. 

Dėkui tau, jog buvai kartu su 
ta is , kurie gynė Lietuvos ne
priklausomybe". 

Šiluva yra viena didžiausių 
Lietuvos šventovių, kur tikin
čiųjų įsitikinimu Švč. Mergelė 
Mar i j a pas i rodžius i 19-me 
šimtmetyje. 

Labai jaudinantis buvo mo
mentas, kada prez. Landsbergį 
prie katedros pasveikino jo 
senukas tėvas. Senasis Lands
bergis, buvęs Vilniaus miesto 
burmistras , verkė, apkabinda
mas savo sūnų, kur is vadovavo 
kovai, a tgaurant Lietuvai ne
priklausomybę. 

P a d ė k o s p a m a l d o s Vilniuje 
I š k i l m ė s suvo suruoš tos 

Vilniuje, centrinėje Katedros 
aikštėje sekmadienio vakarą 
Ten dalyvavo daugiau negu 
5,000 žmonių Spiginant prožek 
toriams ir pe-duodant Lietuvos 
televizijai, Landsbergis po mir 
t ies apdovanojo aukščiausiuoju 
v a l s t y b i n i u o r d i n u . Vyčio 
Kryžiumi, L-ka žmonių, gar 
bingai kritusių sausio mėnesj. 
kovojant su Sovietų tankais, 
kada buvo u? mtas TV bokštas 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— P r a n c ū z i j o s valdžia 
perspėjo ten apsigyvenusį gen 
Michel Aoun neagituoti liba 
niečių prieš dabartinę vyriau
sybę Beirute. 

— Jugos lav i jos valdantis 
komitetas Belgrade nu ta rė 
siųsti savo delegatus j Europos 
Bendrijos ruošiamą ta ikos 
konferenciją Hagoje. 

— I r anas pareiškė, kad paleis 
dešimt Vakarų įkaitų už Izrae
lyje laikomus arabų įkaitus. 

— J A V Agrikultūros sekre
torius Edward Madigan pasiūlė, 
kad JAV pasiųstų daugiau 
maisto produktų Sovietų 
Sąjungai, kas sukėlė didelį 
pasitenkinimą JAV Vidurio 
Vakarų ūkininkams. 

— L e n k i j o s par lamentas 
atmetė ministro pirmininko Jan 
Krzysztof Bielecki atsistatydi
nimą, jo politika buvo labai puo
lama buvusiųjų komunistų ir jų 
sąjungininkų. 

— Argentina, Brazilija ir Čilė 
pasirašė deklaraciją, draudžian
čią tose šalyse vystyti, gaminti 
ar naudoti cheminius ginklus. 
Tuo jos tikisi ne tik sumažinti 
politines trintis savo tarpe, bet 
ir pakelti savo statusą tarptau
tinėje valstybių bendruomenėje. 

— Prancūzi jos Komunistų 
partija atmetė kai kurių jų Cen
tro komiteto narių pasiūlymą 
pertvarkyti partiją demokratiš-
kesniais pagrindais 128-13 bal 
sais. 

— Vokie t i j a pradėjo 
pasitarimus su šešiomis NATO 
narėms valstybėms apie panai
kinimą teisinių privilegijų, 
kurias iki šiol turėjo Vokietijoje 
gyvenantys NATO dalinių ka
riai ir jų šeimos. Vokietijos 
valdžia teigia, kad praėjus so
vietų pavojui, išnyko tų 
privilegijų priežastis. Viena 
tokių privilegijų, būtent, nors 
Vokietijoje piliečiams yra drau
džiama nešiotis ginklus. NATO 
daliniams, kurių dauguma yra 
amerikiečiai, leidžiama. 

Europos bendrija 
suteikė pirmą pašalpą 

Sovietų Sąjungai 
B r i u s e l i s , rugsėjo 4. — 

Europos Bendrija trečiadienį 
nutarė skirti 11.8 milijonus dol. 
techniškai pagalbai Sovietų 
Sąjungai. Tai bus pirmasis 
mokėjimas iš ilgai atidėtos 
1.062 mil. dol. pašalpos pro
gramos, kuri būvi sustabdyta, 
įvykus p e r v e r s m u i . Šios 
techniškos paramos tikslas yra 
paruošti dirvą sovietinės rinkos 
reformai. 

Tardamasi su respublikų ats
tovais, o ne su sovietų ekono
mista is , EB rado būdus 
užtikrinti, kad pinigai iš tikrųjų 
eis reformoms, o ne žlungančiai 
nomenklatūrai remti. Pinigai 
bus padalinti po įvairias Sov. 
Sąjungos respublikas ir jie turi 
būt i naudojami įruošimui 
s t ruk tū rų , kur ios įgalina 
pašalpą p r i s t a t y t i t iems, 
kuriems ji taikoma. 

Kad paša lpa pas iek tų tikslą 
Vienas pavyzdys, yra tai. kad 

sekančią savaitę 30-ties Bri
tanijos s tambiųjų maisto 
parduotuvių egzekutyvai duos 
patarimus sovietų atstovams 
kaip sandėliuoti, išskirstyti ir 
pate ikt i r i nka i gendamus 
maisto produktus. 

Šios t echninės pagalbos 
paskir t i s yra išmokyti 
personalą ir duoti reikiamą 
kapitalą, kad pask i r s tymo 

s i s t ema galė tų gre i ta i i r 
lanksčiai atsiliepti, iškilus 
krizėms Pati EB teikiama 
maisto pašalpa bus iš kito fon 
do. bet svarbiausia dabar yra 
sukurti efektyvų paskirstymo 
tinklą, kad siunčiamas maistas 
pas iek tų tuos , kur iems jo 
labiausiai reikia. 

EB jau dabar siunčia į Sovietų 
Sąjungą vaistų ir kūdikiams 
mais to , bet žiemai ruošia 
p la tesnės apimt ies mais to 
šalpos programą. Europos 
Bendrija, kuri savo ūkininkams 
moka stambias subsidijas, turi 
sandėliuose didžiulius kiekius 
jau t ienos , sviesto, avienos, 
grūdų, daržovinio aliejaus ir 
kitokio maisto. Vien grūdų EB 
turi 30 bilijonų tonų ir, nuėmus 
šių metų itin didelį derlių, turės 
dar daugiau. 

K u r ga l ima . EB moka 
kred i tus už Rytų Europos 
prekes, kurios bus siunčiamos į 
Sovietų Sąjungą ir kitur šią 
žiemą. Tai padės Rytų Europos 
valstybėms gauti valiutos ir 
duos kuo šelpti vargi ngesnius 
kraštus. Šią savaitę, pavyzdžiui, 
EB davė 5.9 mil. dol. kreditų 
Vengrijai, kuri turėjo labai ge
rą derlių, o iš Vengrijos gautas 
45,000 tonas kviečių galės siųs
ti Albanijai, kaip šalpą. Anks
čiau EB šelpė Albaniją iš savo 
aruodų. 

JAV Vyskupų 
Konferencija sveikina lietuvius 

NVashington, D C , rugsėjo 6 
LIC-New Yorkj - JAV Katali 
kų ir Vyskupų Konferencijos 
(USCC) atstovai pasveikino Lie 
tuvos kardinolą J .E. Vincenta 
Sladkevičių ir Lietuvių Kata
likų Religinės Šalpos reikalu 
vedėją kun. Kazimierą Pugevi 
čių su Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymu. 

USCC prezidentas ark. Danie! 
Pilarczyk kardinolui Sladke-

— Serbų sukilėliai ir Jugoslavi 
jos reguliaros kariuomenes 
pajėgos borr t ardavo Kroatijos 
du strategin.JS miestus ketvir 
tadienį, tuo labai apsunkindami 
Europos Bendrijos surengta 
taikos konft enciją, kuri buvo 
numaty ta a: daryti šeštadieni 
Hagoje. 

vičiui rašo. ..Mes džiaugiamės 
praeitos savaitės dramat iš
kais įvykiais. Tai. kas daugiau 
kaip penkis dešimtmečius buvo 
lyg tolima svajonė, dabar tapo 
realybe: Lietuvos nepriklau
somybė. ... Mes kartu su Jumis 
meldžiamės, kad Bažnyčia 
dabar galėtų geriau išpildyti 
savo misiją naujoje Lietuvos 
socialinėje tvarkoje..." 

Ta pačia proga. USCC Taikos 
ir socialinio teisingumo sky
riaus sekretorius John Carr 
sveikino kun. Pugevičių ir 
Lietuvių Katalikų Religinę 
Šalpą šiais žodžiais, „Jūs ir Jūsų 
štabas esate verti pagyrimo už 
savo kantrybę, atsidavimą, ir 
n e p a p r a s t a i sunkų darbą, 
ypatingai per tuos metus kai 
mažai kas domėjosi ar rūpinosi 
Lietuvos Bažnyčios padėtimi ar 
Lietuvos nepriklausomybe. Jūs 
tikrai buvote nepakeičiami mū
sų darbuose vardan Lietuvos 
laisvės ir teisingumo". 

Rugsėjo 8 d Šiluvoje, pradedant Šiluvos atlaidus, padėkos už Lietuvos 
nepriklausomybę Mišioms susirinko per 50.000 žmonių ir jų tarpe jau buvo 
matyti ir vienuoliškai apsirengusios seselės. 

— Dresdene, buvusioje Rytų 
Vokietijoje, rasta, kad dešimtys 
1950 dešimtmetį ten kalintų 
asmenų, kurių mirties kalėjime 
priežastis buvo pažymėta, kad 
mirė nuo širdies priepuolio, iš 
tikrųjų buvo peršauti per kaklą 
arba jiems nukirstos galvos. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 10 d.: Nikalojus 
Tolentino. Konstancija, Taugir-
das, Dargvilė. 

Rugsėjo 11 d.: Protas, Helga. 
Gintautas. Sungaile. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:25. leidžiasi 7:14. 
Šiandien greičiausia lis ryte, 

o paskui dalinai debesuota visą 
dieną Temperatūra dieną 86 F. 
(30 O , naktį 58 F (14 C). 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NBSOKSTI IR SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

KELIAS 1 SVEIKATĄ. 6315 So. C alifornia A ve., Chicago, 111. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

MAISTU GINKIS NUO 
SENATVIŠKUMO 

Klaus imas . Skaitau visokias 
knygas, kurios aiškina kaip 
nepasenti. Visokių patarimų 
prirašo. Aš noriu būti tikras. 
kad gaučiau tikrą patarimą. 
kaip maitintis^idant per anksti 
neužversčiau kanopų? Supran 
tarnai ir plačiai prašau paaiš 
kinti. 

A t s akymas . Tiesa yra. kad 
visokio amžiaus žmonės darytų 
viską, kad tik sulėtintų savo 
gyvenimo laikrodžio takšėjimą. 
Visi norime kuo toliau nustum
ti mūsų senėjimą, per ankstyvą 
iepše virtimą, nes matome kaip 
baisiai vargsta ir namiškius 
vargina dar ne senas amžiumi, 
o visai nežmoniškai, kaip be 
galvos, gyvenąs vyras ar žmona. 
Jei tokiu namiškiai nemyli, jie 
patenka prieglaudon. kuri to 
kiems čia dainai esti gyvųjų ka
pinynu. 

Kodėl taip kai kuriems at
s i t i nka 7 Aišku, prigimtis 
s t ipr ia i apsprendžia, kaip 
žmogus sensta noksta. Bet 
dabar mokslas įrodė, kad ir 
mais tas č ia turi didelės 
-eiškmės — jis irgi saugo mus 
DM per ankstyvo sulepšėjimo. 
Tik mes turime keltis iš gar
daus, bet nesveiko maisto balos 
ir išeiti į gardaus ir sveiko — 
vegetariško maisto 'Alvudo 
dietos) plačiuosius, mus ilgai 
jaunais išlaikančius laukus. 

Kai imsime reguliariai misti 
tik specifiškai sveiku maistu, 
mes sumažinsime senatviškas 
apraiškas ar jų išvengsime, 
pradedant nuo išvengimo raukš
lių ir odos braškėjimo nuo 
sausros iki sunkių su senatve 
ateinančiu ligų. Kiekvienas dar 
ne kopūstą ant pečiu nešiojan-
tysis turi nepamiršti, kad 
niekada nevėlu pradėt ginti 
i.tuk senatvę iš savo pastogės. 

Kokiorris la7domis mes tą per 
a'ikstyvą senatvę galime išguiti 
•>li nuo savęs? Štai tos lazdos — 
ik gaila. kad vien išmintingasis 

pajėgia jomis tolinti senatviš-
kumą. 

Firma vejanti senatviškumą 
lazda yra pa stovą u s-normalaus 
svorio užlaikymas. Bet čia ir 
prieiname kur yra šuo pakastas: 
kaip nepajėgia gerai elgtis-
dorybė« keliu eiti ištvirkėlis, 
na iko ranas . girtuoklis, rūko
mu-; i; kitoks neišmintingasis 
'asmenybe - nusiteikimais pa
l ipusys is , taip ir persivalgėlis 
nesugeba normalų svorį turėti , 
nes toks jis 'kaip ir visi anie) 
gy veria sau kenkdamas ir na
miškius vargindamas, vaikams 
nesveika * algyje iprotj per
duodamas jiems visam ju 
gyvenimui vargo naštą užkrau
damas. Mat. kai tėvai nuolat 
čiaumoja, tai ir vaikai taip daro, 
kaip tėvelis su mamyte moko. 
Taip h <uka< nesveikatos ra tas 
lietuviu gyvenvietėse: e ina 
..boba kaip trioba" ir ją seka 
duktė kaip statinė. Ir tu čia 
nieko tokiems-tokioms nepadė
si tol. ko! nutukėlis prisikels 
sveikai mitybai ir energingam 
darbavimuisi per išmintingumu 
pasipuošima. Mat žmogus turi 
nusiteikti 'asmeniškai ar jaus
miniai susirišti su potraukiu) 
būti sveikesniu. Sterilus, vien 
protinis ryžtas „tai bus gerai 
man" yra nepakankamas, kad 
žmogus imtųsi dalyvauti svei
katą teikiančiame darbe, kuris 
gerina gyvenimo kokybe. 

Jei žmogus nusiteikė keisti 
savo kteivą gyvenimo liniją ir 
artėti prie geriausios sveikatos 

jis yra gerame kelyje ir jo 
lankia svarbiausias gyvenime 
atpildas: ilgas ir energijos pilnas 

gyvavimas. Gal būt sveikata nė
ra viskas žmogui, bet jei jis ją 
praras, greit viskas jam taps 
nieku. 

Nenusiteikęs „atgimti sveika-
ton" žmogus, kaip anas arklį 
pavogęs čigonas, teisinasi dėl 
savo nutukimo, girdi, jis nuo oro 
ir vandens tunkąs. Laikinai 
palieka tokie savo likimui-nie-
kas jiems negali talkinti tol, kol 
jie neapsišviečia ir išmintin
gumu nepasipuošia. O išmintin
gas yra tik tas, kuris trejopai 
naudingas: nekenkia sau, ar
timui ir aplinkai, bedirbdamas 
žmogui naudingus darbus. 

Taigi, tik tokie-tik išmin
tingieji toliau skaitykite kas 
seka, o visi kiti negaiškite laiko: 
e ik i t e prie savo nesveiko 
įpročio: valgykite persival-
gydami ir užsisėdėdami tol, kol 
jūsų sąnariai nepaneš jūsų iki 
ša ldytuvo. Tada ne la iku 
pasibels į duris laidotuvininkas 
ir karstnešiai tokiam ateis 
talkon. 

0 čia štai toji mediciniška 
tiesa-senatviškumą atitolinan
ti šviesa naudinga dar jos 
nežinantiems išmintingiesiems. 

Minėtas pirmas reikalavi-
mas-pastovaus-normalaus svo
rio užlaikymas saugo odą nuo 
raukšlių. Lygią odą užlaiko jo
je esančios elastinės skaidulos 
(elastic fibers). Kai oda netenka 
elastiškumo, ji nesusitraukia 
prisi taikant prie liesesenio 
kūno, bet lieka raukšlėta kaip 
puodkelė. 

Stiprus ir greitas svorio kaita
liojimas per anksti sendina 
žmogaus veidą. Žinotina, kad ir 
amžius tirpdo poodinius rieba
lus. Toks riebalų sunykimas 
paryškina esamas raukšles ir 
verčia odą sudribti. 

Žinoma, joks ypat ingas 
maistas neapsaugos senstančio 
žmogaus nuo veido raukšlių ir 
jų neprašalins. Bet žmogus gali 
sulėtinti veido raukšlėjimąsi 
tinkamą maistą ir reikiamą jo 
kiekį valgydamas ir dėl to poodi
nį riebalų sluoksnį ploną turė
damas. K ekvienas iš mūsų 
turime būti liekni kaip beržai, 
o ne pilvūzasi kaip kalvio dump
lės. 

O kas yra tas geras maistas? 
Jis yra tas , kur is užlaiko 
normalų kūno svorį — atsakantį 
žmogaus rėmams. Sakysim, 
sveikam, suaugusiam nedir
bančiam ir sveriančiam 174 
svarus reikia 1800 kalorijų 
dieninio maisto. O pagal jo dar
bą vimąsi, reikia dar priedui 540 
kalorijų - viso 2520. 

Sveriančiai 138 svarus ir 
nedirbančiai moteriškei reikia 
1380 kalorijų per dieną, o jei ji 
dirba, pagal darbo sunkumą, 
dar reikia pridėti nuo 414 iki 
1656 kalorijų. 

Ne kiekvienas maistas, kuris 
gegužinėse-išvykose, baruose, 
krautuvėse, valgyklose gamina
mas ir teikiamas, galimas ir 
tinkamas valgyti, o mes dabar 
ryjame kas gardu ir be soties 
taip elgiamės. 

Lietuvis turi ryti tik mais
tingą valgį. Sakysim, nors 
vienodai po 100 kalorijų teikia 
1 kepta saldžioji bulvė, 8 uncijų 
apelsinų sulčių stiklinė, 10 
bulvinių dribsnių (potato chips), 
tik saldžioji bulvė ir apelsinų 
sunka teikia tinkamas kalori
jas. Saldžioje bulvėje yra daug 
vitamino A, kuris padeda odos 
paviršutiniam sluoksniui švel
niai luptis, o apelsinų sultyse 

palaiko odos elastiškumą - tą 
jaunai atrodančią odą. 

Daug vitaminų turi tamsiai 
žalios, apelsinų spalvos ir tam
siai geltonos daržovės i r 
citrininiai vaisiai. Taigi, ne 
mėsomis, o vaisiais ir daržo
vėmis miskime, jei norime 
jauną veidą laikyti iki šimto 
metų sulaukiant. 

Antra senatvę už kalnų išve
janti lazda yra labai gausus 
vandens gėrimas. Kadangi ne 
visur vanduo yra grynas, todėl 
vandens vietoje gerkime vaisių 
sultis, valgykime pieniškas, 
vaisių, daržovių s r iubas , 
naudokime įvairiame pavidale 
vaisius, daržoves ir gerkime 
nugriebto (skim) pieno po 
keturios puodelius per dieną. 

Tik jau visi atgimkime pakan
kamai gausiam tokių skysčių 
naudojimui . Dabar , ka ip 
taisyklė, dauguma pensininkų 
siurbteli gurkšnį-kitą ir jie jau 
išgėrė „daug" vandens. Tokie 
eina pas gydytoją dėl kietų 
vidurių. Be reikalo tokie geria 
vaistus, nes jiems ne vidurių pa-
laisvinimui vaistų, o skysčių 
daugiau reikia. 

Vaistus nuo kietų vidurių gy
dytojas prirašo žinodamas, kad 
tas apsileidėlis vis vien jo 
patar imo neklausys-negers 
reikiamo kiekio-keliolikos stik
linių per parą naudingų skys
čių. Gerti reikia būtinai t ik 
naudingus skysčius, nes kitokie 
(kaip alus, pepsai, kava, t ikra 
arbata, svaigalai...) kenkia 
žmogui išmintingojo negeriami. 

Dabar visi pradės piestu 
stotis, nežinodami, kodėl reikia 
pensininkui gerti vandens a r 
naudingų skysčių po keliolika 
stiklinių per dieną? Nagi todėl, 
kad persiritus per 20 metų 
gyvenimo slenkstį, susilpsta 
odoje esamos prakaito liaukos, 
gaminančios prakaitą ir aliejų 
ir dar dėl to, kad senstant oda 
suplonėja. Todėl oda nesu
laiko drėgmės tiek kiek j i 
jos anksčiau sulaikydavo. O jei 
pensininkas negeria t iek skys
čio, kiek jo nustoja prakai
tuodamas, kvėpuodamas ir šla-
pindamasis bei vidurius turė
damas — tada kūnas ima gerti 
skystį iš celių, taip pat ir odos 
tokių. Už tai tada oda lieka 
sausa ir senatviškai atrodanti . 

Todėl odos s a u s u m o 
sumažinimui, gerk mažiausiai 
dešimt 8 uncijų stiklinių kas
dien vandens ar naudingų skys
čių. Paprastų stiklinių prisieis 
išgerti po keliolika. Ir ta ip 

KALBĖTA IR 
NUOGĄSTAUTA 

PERVERSMO DIENOMIS 
P. PALYS 

Žurnalistas ir „Californian" demokratinės pakraipos as
menų vyko aršus konfliktas. 
„Gorbačiovas buvo nelyginant 
politinė katė. kuri sugebėjo iš
gyventi devynis gyvenimus" — 
kalbėjo J. Prakapas. Jis nuogąs
taująs, kad naujieji Sovietų 
Sąjungos vadai vėl atgaivinsią 
gulagus ir priverčiamųjų darbų 
stovyklas, kuriose vergų darbą 
dirbo K) milijonų žmonių. Ten 
darbas buvęs be galo sunkus ir 
pavojingas. Tie darbai anglių ir 
aukso kasyklose bu\o didžiai 
naudingi nugyventai sovietų 
ekonomijai. 

Jonas Prakapas mano, kad 
naujoji Sovietų valdžia susi
doros su sargybiniais, kurie 
saugo Lietuvos parlamentą, o 
Lietuvos prez. Vytautą Lands
bergį pakeis vienu iš stalinistų. 
Jis esąs tikras, kad ir Rusijos 
respublikos prez. Boris Jelcinas 
nebus paliktas ramybėje. Jo 
gyvybei gresia pavojus. 

Kaip jau yra žinoma per 
versmas nepavyko. Visi reikalai 
yra pakrypę mums palankia 
k ryp t imi ir Lie tuva t apo 
visiškai laisva ir nepriklausoma 
valstybė. 

Jonas Prakapas yra Jj Lais 

laikraščio štabo narys Scott For 
ter Sovietu Sąjungoje įvykusio 
perversmo dienomis laikraštyje 
patalpino pasikalbėjimą su 
Jonu Prakapu. Prie straipsnio 
buvo J. Prattapo fotografija. 

Žurnalistas rašo, kad Jonas 
Prakapas esąs politinis pabė
gėlis. Nuo 1964 metų gyvena 
Bakersfield. CA. Jis čia, kaip 
finansinis analistas, dirbo Oc
cidental Petroleum kompa 
nijoje. Jis esąs ir vieno 
lietuviško žurnalo administrato 
rius. 

J. Prakapas manąs, kad Gor 
bačiovas buvo nuverstas dėl to, 
kad per staigiai bandė komu
nizmą reformuoti. „Jis leido per 
daug laisves ir atrodo norėjo 
atsiriboti nuo marksizmo ir 
leninizmo Stal inis tams tai 
buvo nepakeliui". 

Tik stalininių pastangų dėka 
Gorbačiovas, kaip ir Nikita 
Chruščiovas buvo išmesti iš 
politinės arenos. Ir vienam ir 
kitam tai atsitiko, jiems beato
stogaujant Prakapas stebėjosi, 
kad Gorbačiovui pavyko taip ii 
gai išsilaikyti savo poste, kada 
tarp užkietėjusių komunistų ir 

Kai skausmas tau širdį suspaus ir 
žmonės pabėgs nuo tavęs — kreipkis 
į Tvėrėją... Šis teisingas patarimas, 
gaila, nepilnas: reikia priminimo, 
kad mes savą ir artimo asmenybe 
taip nuteiktume, jog reikale 
pajėgtume teikti žmogui tikrą 
pagalbą .visai negalvodami pabėgti 
nuo nelaimingojo, nuo persekio 
jamojo. Pats laikas mums visiems 
liautis nuodytis ir kitus nuodyti. 
Todėl, kol dar laikas.nebūkime paiki: 
užbėkime širdies skausmui — jos 
atakai už akių per tinkamą su 
skleroze kovą. Tegul ji ateis ir 
krūtine suspaus mums galutinai 
nunokus — jokiu būdu ne anksčiau! 
Šitokį gyvenimišką būtinumą 
daugelis neima galvon, nes užsiima 
savo širdies žudymu per nikotiną, 
heroiną, svaigalus, persivalgymą, 
užsisėdėjimą, turimų negalių nesu 
tvarkymą, jausmų į lankas palei
dimą, ištvirkavimą, naudingų darbų 
vengimą... tol, kol prisiartina mi
nėtais savižudiškais elgesiais 
prišaukti širdies negrumai: hiper 
tenzijos krizė, miokarditas, širdies užprašyk, kad esi reta išimtis: 

KASDIEN: 
Tik jokių budi nepriskaityk 

prie naudingų skysčių kas 
dieninį kavos, tikros arbatos 
ar pepsų išgėrimą, nes jie turi 
savyje kofeino, kur is varo 
šlapimą ir tuo būdu sausina odą. 
Taip pat negertinas nė vienam 
visokiame pavidale alkoholis. 

Taip čia patariantysis gerai 
žino, kad šios sveikatą odai ir 
kūnui telkiančios žinios apie 
gausų vandens gėrimą įeis i 
vieną neišmintingojo ausį. o 
išeis pro kitą - jam nieko gero 
nesuteikdamos. Tik vienas kitas 
išmintingasis iš minios sulauks 
naudos iš čia duoto patarimo 
apie su maistu gausų naudingu 
skysčių gėrimą. Toliau kita 
kartą. 

ŽMONA TIK PUODUI IR 
ŠLUOTAI - NE VYRUI 

TINKA - KAS DARYTI? 

Klausimas. Gerb. Daktare, 
neseniai skaičiau Drauge Jūsų 
raštą apie vyro ir žmonos inty
mius reikalus. Straipsnis buvo 
labai geras ir teisingas. Man jis 
labai patiko. Kadangi aš turiu 
problemą vedybiniame gyveni
me, labai prašau man paaiškin
ti, ką aš turėčiau daryti. 

Esu 56 metų, žmona 46. Visą 
laiką buvo gerai. Žmona prieš 5 
metus turėjo operaciją. Jai išėmp 
visą gimdą ir liko tik makštis. 
Dabar žmona atsisako su ma 
nim gulėti ir intymiai bendrauti 
— išėjo į kitą kambarį miegoti 
ir sako, kad jai vyras daugiau 
nebereikalingas, gyvenkim*' 
taip sau ir daugiau nieko. Ji 
sako, kad apie vyrus ji nenori 
nei pagalvoti ir ji negali ir 
nenori. 

Aš ją prikalbėti negaliu ir 
visai rimtai ji man pasakė. 
„Nenoriu". Ką aš galiu padą 
ryti, negi išprievartausi. 

Daktare, prašau paaiškinti, 
argi visos moterys po tokios 
operacijos pasidaro tokios ir ar 
tikrai jos nebegali turėti reikalu 
su vyru. Kaip matote, turi 
žmoną tik prie puodo ir šluotos 
Su pagarba. Be sėkmės vyras. 

A t s a k y m a s . Džiaukis , 
linksminkis ir padėkos Mišias 

skilvelių pagreitintas plakimas, jų 
virpėjimas, širdies ataka ir net jos 
plakimo paliovimas. Pats laikas 
mums su prisikeliančia Tėvyne keltis 
ne tik nuodijimosi paliovimui, bet ir 
užbėgimui sklerozei už akių per stip
resnį darbavimąsi-mankštinimąsi, 
energiškesnį vaikščiojimą, per visų 

kad pačiam, kaip retai kuriam 
kitam, nereikia puodų kilnoti, 
indų plauti, aslos šluoti... Čia 
dabar dažnai prisieina taip 
„išsilaisvinusią" žmoną dažnam 
vyrui užvaduoti. Mat tų „išsi 
laisvinusiųjų" laiką suėda 
posėdžiai, madų parodoms pa turimų negaliu, ypač cukraligės tvar 

esąs vitaminas C talkina odoje kyma, ir su sveikesniu maistu, bei su rengimams ruošimasis, rūbu 
gamint is kolagenui , kur i s tinkamesnių vaistu susidraugavimą krautuvėse, kosmetikos sky 

riuose dienų praleidimas, grožio 
salionuose atsijauninimas, kri
tišku žvilgsniu visos apylinkės 
kavutėse apžvelgimas, ant Pet 
įienės pamazgų liejimas, kai 
anos vyras savajai gražesnę 
skrybėlę vardinėms padovano
jo... Tokios tik trumpam retkar
čiais j savo namus užsuka 
patikrinimui, ar jos vyras tikrai 
vyriškai at l iko moter iškas 
pareigas... 

Vyrui ne namuose dirbant, to
kioje šeimoje vaikus ..prižiūri" 
gatvė, gatvelė. Veltui beveik 
ašaradoma pedagogė Dome 
Petrutytė prašo tokių motinų nė 
akimirkai neišleisti iš akių savo 
vaikų... 

Žinoma, ateina laikas ir ima 
tos šluotai alergiškosios ašaroti, 
kai ju paaugliai vaikai univer
s i te to lankymą pakeič ia 
bastymusi šen ir ten. Kai 
tvarkingųjų vaikai išsimokslinę 
gerus darbus gauna, netvarkin 
gieji dar labiau siunta — pavy 
das juos degina. Neramumas su 
graužia netvarkingųjų širdis iki 
ankstyvo jų galo. tokie vyrai 
neatlaiko netvarkingų žmonų ir 
tokių vaikų j i ems uždėto 
kryžiaus. Taip vėjus sėjant 
prisieina audras pjauti visiems 
ir niekuo dėtiems šeimos na
riams. 

Aišku. Tamstos džiaugsmas 
dėl še imin inkės namuose 
buvimo nėra viskas: J u m s 
reikia ne tik šeimininkės, 
valytojos, vaikų prižiūrėtojos, 
bet ir žmonos Ji Tamstai negali 
dabar būti žmona ne dėl jos 
kaltės ir toji operacija čia 
n iekuo dėta: j a i su tapo 
gyvenimo permaina su ta 
operacija. O permainoje jos 
moteriški hormonai sumažo. del 
to ji taip elgiasi. 

J a i gydytojas p r i r a šys 
moteriškus hormonus per burna 
imamus, jie jai nekenks, nes 
yimda prašalinta. 

Tik ji turi irgi liautis ožius 
putus: 75r/f Amerikoje šeimų 
skiriasi dėl šeimose intymumo 
netvarkos. Vyras kenčia, kaip 
tas puodas nešąs vandenį, iki 
laiko. Cia nėra jokie juokai. Kai 
jis susiras kitą — žmonai 
prisieis gegule kukuoti. Todėl 
laiku eikite abu pas gydytoją, 
kuris nbiems išaiškins labai 
svarbu reikalą. Intymumas kaip 
ir kvėpavimas turi būti tvarkin
gas. Ir čia nėra ko gėdytis ir per 
neišmanymą patiems užsikrauti 
sunkiai pakeliamą našta Kiek 
vienas iš mušu esame skirtingi 
įvairiais atvejais. įskaitant ir 
intymumą Sėkmės! 
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Komunizmo subyrėjimas ir 

LIETUVOS LAISVĖS 
RYTAS 

Praėjusiais metais kovo 11 d., 
paskelbus Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą, mes džiū
gavome. Skambėjo šampano 
taurės ir vienas kitą glė
besčiavome. Rimto klausimo 
net nekėlėme, kaip tą laisvę 
atgauti. Priešais mus stovėjo 
imperija, o mes turėjome t ik 
viltį. Ir pasaulis stebėjosi, kad 
pelė purkštauti prieš katę pra
dėjo. Teisingi buvo tie karika
tūristai, kurie Landsbergį vaiz
davo Dovydo rolėje kovoje prieš 
Galijotą. O dabar tas Galijotas 

jau ant menčių paguldytas. 
įvykiai Maskvoje vėl atkreipė 

pasaulio dėmesį į Vilnių. Ka
dangi tie, kurie seka politinius 
įvykius, gerai atsimena, kad 
lietuviai pirmieji pradėjo belstis 
į Kremliaus sienas (čia netu
rime galvoje Algirdo). Tad žy
mieji televizijos reporteriai 
ieškojo kontaktų su Lietuvos 
atstovais. Todėl buvo televizijoje 
rodomi pasikalbėjimai su m i n. 
St. Lozoraičiu ir prez. Vyt. 
Landsbergiu. Buvo atsiklau
siama, kokia yra jų nuomonė ir 
požiūris į paskutinius įvykius 
Maskvoje. Į tai prez. Vyt. Lands
bergis pasakė: ..Sukilimas pra
sidėjo ne rugpjūčio 19 d. Mask
voje, bet sausio 13 d. Vilniuje". 

Landsbergio minties patvir
tinimą galima rasti ir amerikie-
tiškoje spaudoje. „Prieš keletą 
mėnesių jau buvo daromi pasi
rengimai perversmui. Pirmu
tinis signalas buvo prievartos 
panaudojimas Lietuvoje. Po ko 
tariami „tautinio gelbėjimo 
k o m i t e t a i " turėjo pa imt i 
S.S.S.R. valdžią. Sausio viduryje 
buvo p a r e n g t i e s s tovis . 
Specialūs daliniai pradėjo ne
ginkluoto Lietuvos jaunimo 
žudynes. Bet po reakcijos (gal 
turima galvoje viešoji opinija J . 
Ž.) Gorbačiovo nervai neišlaikė 
ir jis visą operaciją atšaukė. 
Pulk. Alksnis, reakcionierių 
kalbėtojas, apkalt ino jį iš
dav imu" („The New York 
Times" 1991.VII.20). Taigi labai 
aišku, kad pirmasis smūgis 
buvo nukreiptas į Lietuvą. Tai 
buvo generalinė repeticija. Taip 
pat aišku, kas buvo generalinis 
režisierius. 

Kai buvo laidojamos Maskvoje 
trys sukilimo aukos, tai buvo 
pasakyta, kad yra komunizmo 
laidotuvės. Ten buvo pasakyta 
tik dalinė tiesa. Komunizmo ir 
imperijos la idotuvės buvo 
Vilniuje, kuomet buvo laidoja
mos sausio 13 d. aukos. Šių 
eilučių autorius tuomet taip 
rašė: „Vakariečių garbinta ir į 
aukštybes kelta „perestroika" 
virto plėšriu žvėrim, persiėdė ir 
mirė nekaltųjų kraujuje. Sausio 
13-tąją. „kruvinąjį sekma
dienį", ji mirė automatų ir 
tankų pabūklų salvių palydėta. 
Vakariečiai ir Bushas tegali tik 
apraudoti, bet jau daugiau jos 
neprikels. Jos prisiminimas 
liks, kaip klaiki šmėkla" (Drau
gas 1991.11.19). 

Vilniuje buvo sušaudyta ne 
tik „perestroika", bet prasidėjo 
ir „blogio imperijos" mirties 
agonija. Tad rašėme: „Prie tele
vizijos bokšto ateityje reikėtų 
pastatyti paminklą tiems septy
niolikai (tuomet toks skaičius 
buvo minimas), kurie jį gynė, ir 
memorialinė lenta, kad čia buvo 
sušaudyta „perestroika". Atei
tyje turistai važiuos tą istorinę 
vietą pamatyti. Gal ne tik buvo 
sušaudyta „perestroika", bet 
ten anoje vietoje, kur prasidėjo 
imperijos g a l a s " (Draugas 
1991.11.26). 

Nepavyko „generalinė repe

ticija" Vilniuje, kadangi parsi
davėliai nesitikėjo tokio lietuvių 
tautos pasipriešinimo. Tūks
tančiai vyrų ir moterų, susirin
kusių prie Aukščiausios tary
bos, ją apgynė savo krūtinėmis. 
Omonininkams siautėjant, ji 
išliko kaip laisvės troškimų sim
bolis. Taip pat nepavyko ir 
„sukilimas"" Maskvoje. Vilniaus 
pavyzdžiu tokiu pat būdu 
Maskvoje buvo apginta Rusijos 
Aukštoji t a ryba . Sukilėl ių 
vadams pradėjus . .sirgti ' . pra
sidėjo ir imperijos byrėjimas. 

SENUTĖS MELDŽIASI UŽ RENATĄ 

B. Jelcinas Rusijos respub
likos vardu pripažino Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklau
somybes ir paragino kitus tai 
padaryti. Pripažinimai pradėjo 
eiti iš Baltijos regiono valstybių, 
o paskui pasipylė lyg iš gausy
bės rago. Amerika vis dar laukė. 
O Lietuvoje buvo susirūpi
nimas, kur rasti patalpas vi
soms užsienio ambasadoms. Ir 
kur rasti „tiek protingų žmonių 
visiems ambasadorių postams". 
Mes Amerikos lietuviai neri-
mome. Gaudėme radijo žinias. 
Ir amerikiečiai žinių komenta
toriai įvairiai komentavo ir spė
liojo VVashingtono ėjimus Buvo 
minima viena data, ir ta praėjo. 

Pagaliau G. Bush pranešė, 
kad jis kalbėjosi su Landsbergiu 
ir žadėjęs jam, kad Darbo dienos 
metu jis išgirsiąs gerą žinią. 
Gorbačiovas iki paskut inio 
momento ožiavosi. Dar vis 
kalbėjo apie kons t i t uc inę 
tvarką. O mes žinome, ką ta 
konstitucinė tvarka reiškia. 
Darbo dienos ryte visos radijo 
s totys beveik kas penkios 
minutės minėjo Lietuvą ir ben
drai Pabaltijo valstybes. Aišku, 
kad turėjo j vykti kažkas nepa
prasto. Netrukus pranešė, kad 
bus prez. G Busho spaudos kon
ferencija. Kaip ir buvo laukta, 
jis pranešė, kad JAV pripažįsta 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ne
priklausomybę ir užmezga pil
nus diplomatinius santykius. 
Netrukus pradėjo aiškėti, kad, 
norint apsaugoti Gorbačiovo 
prestižą, jam buvo duota savaitė 
laiko pirmam paskelbti nepri
klausomybių pripažinimą. J i s 
mesta gelbėjimosi virve nepasi 
naudojo. Tad Bushas turėjo lais
vas rankas. 

Pokalbyj su Girių mokyklos 
Gudijoje mokytoja Renata Grei-
maite išryškėjo sunkumai, su 
kuriais susiduria lietuviai už 
Lietuvos respublikos ribų, o 
ypač lituanistinis švietimas. Ta
čiau ne geresni reikalai ir pa
čioje Lietuvoje, kur rajonų 
savivaldybės patekusios į ne
lietuvių rankas. Tai išaiškėjo 
birželio 24 parlamento švietimo 
komisijos posėdyje, kuriame 
buvau pakviestas dalyvauti. Čia 
dalyvavo ir kalbėjo Kultūros ir 
švietimo ministerijos atstovė, 
mokytojų atstovai iš Gudijos, 
Karaliaučiaus srities, Latvijos 
bei Pietryčių Lietuvos ir jau
nimo organizacijos „Lituanica", 
kurioje susitelkę mokytojai dir
ba už Lietuvos respublikos ribų 
ir nelietuviškuose Lietuvos rajo
nuose, pirmininkas. Dalyvavo ir 
jaunoji idealiste Renata, apie 
kurią garsas plačiai sklinda 
visoje Lietuvoje. 

Posėdžiui pirmininkavo depu
tatė Irena Andrukaitienė. 

Pačioje Lietuvoje persior
ganizavimo ir netikrumo laiko
tarpyje yra daug visokių sunku
mų visose gyvenimo srityse. Tie 
sunkumai padidėja lietuviškose 
salose už Lietuvos ribų ir pačioje 
Lietuvoje etninių mažumų tel
kiniuose, į kurių rankas yra pa
tekusi savivaldybių valdžia. 

Prieš karą nepriklausomoje 
Lietuvoje valdiškos mokyklos 
buvo pilnoje Švietimo minis
terijos kontrolėje bei atsa
komybėje. Šiuo metu Kultūros 
ir švietimo ministerijai atsa
komybė priklauso už progra
mas, mokslo lygį, vadovėlių ir 
kitų mokslo priemonių paruo
šimą, dėstytojus ir mokyklų 
administraciją. Ūkinių reikalų 
tvarkymas yra vykdomųjų ko
mitetų ir švietimo skyrių ran
kose. Taip pat teisę, kaip 
Renatos atveju, Švietimo minis
terijos pasiųstą mokytoją įdar
binti ar ne. Ta teise Lietuvai 
nepalankūs rajonų vykdomieji 
komi te ta i piktnaudžiauja . 
Susidarius tokiems sunku
mams, mokytojai paskyrimų į 
tuos rajonus vengia. Pvz. pa
skyrimą į Šalčininkų rajoną 
laiko ištrėmimu. Tad nereikia 
stebėtis, kad Pietryčių Lietuvo
je trūksta 40 lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojų. Vien į 
Šalčininkų rajoną buvo prašyta 
14 mokytojų, o nuvyko tik vie
nas. Neturint kvalifikuotų mo
kytoju, pasiunčiami nekvalifi
kuoti. Tai visą reikalą dar la
biau komplikuoja. 

Miestų valdybos lietuviškoms 
mokykloms ir vaikų darželiams 
neduoda patalpų. Aišku, jei 

Dabar užmirškime tą visą 
trinti ir pradėkime naują gyve
nimo tarpsni. įvyko tai, ko mes 
nuo praėjusio karo pradžios sie
kėme. Mūsų vyresnioji karta ne
beturėjo vilties to sulaukti. 
Dabar turime organizuoti visas 
jėgas, kad ta nepriklausomybė 
t a p t ų rea lybe . Esant ie j i 
tėvynėje mokėjo laimėti šį poli
tinį nervų karą. Dabar pagrin
dinį savo dėmesį turi nukreipti 
ekonomine linkme. Reikės apsi 
prasti su mintimi, kad Maskva 
tebus tik svetimos valstybės sos-
tinė. 

Mes čia gyvenantieji te
galime tik pageidauti, kad. 
beskubėdami su visokiomis su
tartimis, neišparceliuotų to, kas 
buvo taip sunkiai laimėta. Jau 
girdėti atsiliepimų, kad sutartis 
su Rusija buvo labai skubotai ir 
nevykusiai suredaguota. Labai 
opus yra mažumų klausimas. 
Tad reikėtų daryti aiškų skir
tumą tarp tautinių mažumų ir 
okupantų tarnų ir kolonistų. 
Esame jau beveik iš visų pusių 
slavų apsupti, tad reikia kovo
ti už kiekvieną lietuvį ir kiek
vieną sodybą. 

J. Ž. 

J U O Z A S KOJLLIS 

nebus lietuviškų darželiu, liūd 
na ateitis ir mokyk' 'HK Tuo 
tarpu tose srityse komplektuoja
mi lenkiški ir rusišk; darželiai. 
Kai kur Vilnijoje vaiku lietuviš
ki darželiai net uždarinėjami. 

Kai su poeto Bernarde Braz
džionio literatūrom . ikara is 
lankėmės Šalčininkų* <e pama
tėme, kad net vidurine lietuvių 
mokykla veikia kartu -u rusais, 
o Nemenčinėje — kartu su len 
kais. Patalpos skurdokos, neturi 
net salės. Literatūros vakaras 
vyko mokyklos koridoriuje. Iš 
kalbėjusių parlamento posėdyje 
buvo aišku, kad tokia pat padė
tis yra ir pradžios mokyklose. 
Vietos valdžia patai DU lietuviš
kai mokyklai neduoda L'išiškė 
se. Lietuviukai rusų ir lenkų 
mokyklose jaučias ' nedrąsiai. 
tiesiog susigūžę. Jei 'ietuviai 
turėtų savo mokyklas manoma. 
kad į jas savo vaikus leistų ir 
gudai, kurie irgi skriaudžiami 

Vienas Šalčininkų rajono mo
kytojas nusiskundė, kad jų mo
kykloje likę tik viena elektros 
lemputė. Miesto valdžia neper
ka. 

Lietuvių kalbos mokytoja iš 
Latvijos papasakojo, kad daug 
Latvijos lietuvių yra sulatvėję ir 
surusėję — nebenori savo vaikų 
lietuviškai mokyti. Latviai lie
tuvių ka lbos mokymui 
netrukdo. Bet ir ten trūksta 
patalpų. . .Padėki te įsigyti 
patalpas, pasiųskite du mokyto
jus'", maldavo mokytoja iš Lat
vijos. 

Latvijoje yra buvusi lietuviš
ka gimnazija. Jei tas patalpas 
grąžintų, būtų galinu ten įkurti 
vaikų darželį ir lietuviu kultu 
ros centrą. Mokytoja pageidavo, 
kad juos lankytų aukšti parei
gūnai ir užjūrių lietuviai. Tai 
sužadintų nutaustančius grįžti 
prie lietuvių. Visi kalbėjusieji 
apgailestavo, kad tų sričių !ie 
tuviai ir mokiniai nebegali 
matyti lietuviškų televizijos lai 
dų. Po sausio 13-sios žudynių ra 
dijo-televizijos rūmus ir t rans 
liacijų bokštą saugo sovietų tan 
kai, o bolševikas Kasparavičius 
iš ten rusų ir lietuvių kalbomis 
transliuoja komunistinę propa 
gandą. 

Parlamento posėdyje dalyvavę 
mokytojai pageidavo, kad mo
kyklos priklausytų ne miestu 
valdyboms, bet tiesiog Kultūros 
ir švietimo ministerijai. Buvo 
siūlymų, kad Šalčininkų rajone 
Lietuvos valdžia remtų ir rusų 
mokyklas, nes lerkai ir jas nai
kina. Laimėtume rusų simpati
jas. Taip pat ka bėtojai prašė 

Lietuvos vyriausybę, kad lietu
viškos mokyklos Gudijoje ir Ka
raliaučiaus srityje veiktų pa 
ritėto principu: kokios sąlygos 
rusų ir gudų mokykloms suda
romos Lietuvoje, tokių lietuviš
kom mokyklom būtų reikalauja
ma Gudijoje ir Karaliaučiaus 
srityje Buvo vilčių dedama į 
b ū s i m a Lie tuvos Rusijos 
federacijos sutartį. 

Kai kas priekaištavo Kultūros 
ir švietimo miniteriui Dariui 
Kuoliui ir jo pavaduotojui 
Aurimui Juozaičiui, kad refor
mos lėtos, kad daro susitarimus 
su lenkais, kad ministerijos at
stovai nelanko lietuviškų mo
kyklų Gudijoje ir Karaliaučiaus 
srityje. Ministerijos atstovė 
aiškino, kad atsiskirti nuo len
kų bandoma be kivirčų ir pyk 
čio. su Gudija bus tariamasi, 
kad bendradarbiavimas politi
koje pereitų į kultūrą ir švieti
mą, o Šalčininkų rajone bus re
miamas gudų ir rusų mokyklų 
steigimas. Už Lietuvos respub 
likos veikiančios lietuviškos 
mokyklos nelankomis. nes mi
nisterijos atstovai neįsileidžia-
mi. Derybose su Jelcinu švieti
mo reikalai Karaliaučiaus srity
je nepamiršti. 

Posėdyje dalyvavę mokytojai, 
parlamento ir ministerijos atsto
vės reiškė pasitenkinimą, kad 
egzistuoja ..Lituanicos'" klubas 
ir kad jis imasi iniciatyvos ju
dinti švietimo problemas. ..Litu
anicos" klubo pirmininkas Gin
tautas Bukauskas prašė deputa
tus padėti pagerinti padėti 
Gudijos. Karaliaučiaus srities ir 
Vilnijos lietuviškose mokyklose. 
Jis prašė klubui autobusiuko, 
kad palengvintų mokiniams 
ekskursijas, stovyklų organiza
vimą, sporto šventes, specialias 
programas. Norėjo turėti patal
pas klubo centrui ir apmokamu 
tarnautoju. 

Reikia tai reikia, bet Kultūros 
ir švietimo ministerijos biudže 
tas nepajėgus. Mano įsitikini
mu. Amerikos lietuviai be di
desnio apsisunkinimo galėtų 
toms skriaudžiamoms mokyk
loms suteikti skubią pagalbą 
nupirkti autobusiuką, pakelti 
bent kiek tų mokyklų mokyto
jams atlyginimą, \ Ameriką pa
kviesti mokytoją Ranatą Grei-
maitę. kuri susipažintų su mūsų 
mokyklose naudojamais vadovė
liais ir kitomis mokslo priemo
nėmis. Gal visa tai jiems ten 
labiau tiktu, negu Lietuvos se
nieji vadovėliai. Jų lituanistinės 
mokyklos veikia svetimoje ap
linkoje, kaip ir mūsų. 

Tai būtu ne tik vien materia
linė parama, bet dar labiau mo-

Dmonstracijose< hi< :-.:•• M tlarij sjGiraimopav klebonas 
kun donas Kuzinskas. i\ . ' nard Wishnik. Daiva Meilienė ir 
Kazimieras Oksas. 

N'J .tr -J. Tamulaičio 

ralinė. Važinėdami su Bra • tžio 
nio literatūros vakarą 
lengvai galėjome matyti, kaip 
labai jiems tos moralinės pa 
ramos reikalinga. Net gi I 
gimnazijos (Kėdainių, Kražių. 
Kauno Salomėjos Neriesl ku
rias teko aplankyti be Brazdžio
nio, tas 100 dolerių premijas 
priėmė kaip dovaną visai girn 
nazijai su dideliu dėkingumu 
mecenatams, kuiiejas paskyrė. 
Dėmesį atgimstančiai už Lietu 
vos ribų lietuvybei Anieukos 
lietuviai turėtų parodyti vpač 
dabar, kai Vilniuje susikūrusio 
Gervėčių klubo nariu aukomis 
pradėta >tatyti klebonija, kuri 
jebus klases lietuviškai dėstyti 
tikyba, o Rimdžiūnuose - visas 
kultūros ir švietimo f entro pa« 
tatu kompleksas. Centras aptar
naus 14 aplinkinių kaimų, ku
riuose kompaktiškai tebegyve
na lietuviai. Numatoma, kart 
ten per 2-3 metus išaugs pilna 
gimnazija. Mokyklai vadovauti 
kaip tik kviečiama Renata Grei 
maitė. Giriu mokyklos mokyto 
ja. ..Gimtojo krašto" kult i 
skyriaus redaktorė Julija Mu-
šinskienė Renata vadina „Die 
vo dovana šiam kraštui, mažu. 
jaunu, senų švietėja, bičiulė. 
organizatorė". Jos dėka lietu
viai ten atsigauna, vietos gudu 
ir lenkų respektuojami. Savo 

taktu Renata pasiekė tai. kad 
..vietos gudu ir lenku nesuprie
šino su lietuviais ir Lietuva". 
Sunkiais laikais apie 10.000 
lietuvių iš tu apylinkių iškelia
vo. Tikimasi, kad dabar bent da
lis iu sugris 

Savo straipsni J. Mušinskienė 
..Gimtajame krašte*' 1991 Nr. 
25 baigia taip: „O kol kas vėlai 
\ elai vakare prie 1930 m. 
Vytauto Didžiojo garbei Giriose 
pastatyto paminklo į mojų 
i gegužines pamaldas. —JK) 
renkasi kaimo moterys su 
anūkėm. Jos meldžiasi už 
šviesaus atminimo Gervėčių 

. A Jokavonį, lenkų 
atlietuvinusį keliolika 

kaimų Už mokytoją Renatą. Už 
nepavargstantį ir visuose šio 
krašte kaimuose savą Gervėčių 
K i ubo pirmininką A. Augulį bei 
kitus kraštiečius, ant savo pečių 
Se jokio atlyginimo užsivertu-

j - visą būsimo centro statybų 
ir kūrimo darbą. Už Lietuvos 
vadovus, nepagailėjusius lėšų 
;am lietuvybės Gudijoje židi-
nui. Už savo anūkus — kad jie 

;••: MO krašto šeimininkai. 

'•'•m- vra gyvenimo prana-
- T'irštame. kad daugiau 

- >rt ume. 
H Hooker 

UNDINE 

Priešas tave daugiau išmokys 
negu draugas. 

Aouleus 

Tas, kuris turi bent ką veikti, 
tas visada linksmas. 

Savanorola 

N O V E L E 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

— Ačiū jums, Rimai, už tokią netikėtai gražią 
dieną. Gal dabar būsite malonus mane nuvežti į namus. 
Bus apie dvylika mylių į vakarus. Aš jums nurody-iu 
kelią. 

— Neskubėkite, Raminta. Dar diena vos įpusėj si. 
Pasigėrėkime dar tuo nuostabiu ežeru, kuriame t lip 
neseniai plaukiojome. Per žiūronus iš čia galima ma
tyti ir tą salelę, į kurią buvome nuplaukę. 

— Per daug nesiginčysiu, bet norėčiau pasinauroti 
telefonu, kad tėvelis nesirūpintų. Čia taip jauku 

Raminta pasuko virtuvėje telefoną. Rimas pradėjo 
ieškoti savo škicų bloknoto. Už keletos minučių ji nu
grįžo šypsodamasi. 

— Tėvelio dar nėra namie, bet mamytė laba 
tenkinta, kad aš čia. J i ne tik jus puikiai prisin 
iš skautiškų ir mokyklas laikų, bet taip pat skaitė • 
jus ir lietuviškoje, ir amerikiečių spaudoje. Jūs toks 
kuklus. Aš nieko apie jus nežinojau, net ir to, kad usų 
skulptūros jau didžiulėje parodoje.. Ir prie stadiono... 
Ir puikios recenzijos. 

— Niekis. Man dar toli iki tokio garso, kuri e- ite 
pasiekusi jūs. 

— Mano garsas? Cha! Cha! Tai tik pavasario 
gio sparnelių plazdėjimas, trumpas žydėjimo meta? 
menininkai niekada nesensta, tik tobulėja, 
prinoksta. 

>a-
na 
)ie 

— Jūs nuostabi. Raminta. Kaip gaila, kad mes tik 
per tiek metu nesusitikome. Tikiuosi, kad tai ne pasku 
tinis kartas. 

— Nežinau. — Ji staiga surimtėjo. — Bijau bet 
kokių įsipareigojimu ir pastoviu susitikimu Mano 
gyvenimas kaip tos plaštakės: palietus viena žiedą, ji 
skrenda prie kito. 

— Bet ar ji negali grįžti prie to paties? 
— Ilgainiui žiedas praranda savo kvapą 
— Bet ar neverta laukti vaisiaus? 
— Nežinau... 
— Raminta, nepalikit manęs, nepalikusi pėdsako. 

jei negaliu išgauti pažado sekančiam pasimatymui. 
Stokit čia šalia lango. Aš noriu jus nuškicuoti 

— Tai nedidelis užmokestis už tokią gražia popie
tę, t ik ar modelis jums tinkamas? Juk jūsų skulptū
rose aš matau gimstančia idėją, nors tos skulptūros ir 
nebaigtos. Jose tiek dinamikos ir jausmo. O kas aš? Tik 
dirbtinė gėlė 

Rimas t;k nusišypsojo ir. pasiėmęs didelį blokno 
tą, su menininko objektyvumu, greitais anglies pieš 
tuko brūkšniais, kartais suraukdamas kaktą, kartais 
primerkdamas akis, ėmė škicuoti. Retkarčiais jis tyliai 
paprašydavo Ramintą pasukti galvą į vieną ar kitą 
pusę, pakelti ar nuleisti rankas, pasilenkti, pasisukti 

vai. - nusijuokė ji Prašau užsukti dabar pas mus. 
Tėveliai bus labai • ikinti. — Ji jam ištiesė ranką, 
o Rimas, impulso pagautas, pasilenkt ir pabučiavo jos 
pirštus. 

i Eime Mamytė jau prie 
durų. 

bet 
t i k 

II 

Greitai prabėgo va tra, ruduo ir gili žiema, sukaus-
vius: net ir didok l^l-mai? pančiais. Kalėdų 
šventes Rimas prai t -evus, atšventęs tradicines 
lietuviška?. Kūčias uvykes su tėvais i Bernelių mi
šias. Bet savo širdv >• - - neramus, nes iš Ramintos 
negavo net Kalėdų nors po pirmo susitikimo 
pliaže jų santykiai su •' • <••. pakrypa į beveik romantiš
ką draugyste. Jied'- daug laiko praleisdavo kartu, 
plaukiodami ežer*\ 1 "kydami muziejus ir kinus, 
eidami i teatrą ir d" -ienas užbaigdami jo bute. 
Raminta su nuošird/r: dėmesiu sekėjo darbų pažan
gą, komėm" • o nau <ukurt?.s skulptūras ir iš viso 
domėjosi \ isu tuo. ka? buvo Rimui įdomu. Rimo širdis 
tirpo iš džiaugsmo. •- r- tam tikrais momentais Ramin
ta galėdavo pasida^ f : savotiškai šalta ir net atšiau
ri. Bet jis pradėjo s įprasti jos Hudą. todėl kiek galė
damas šlepe savo ja i- rus. kad kokiu nors išsišokimu 

Kaip už geros valandos jiedu susėdo į automobili jos staiga nepraras- i Jai išvykus, jis praleisdavo il-
pakeliui į Ramintos tėvų namus, jiedu nesikalbėjo, tik gas valandas, svajodamas apie ją, dienos metu lauk-
tylėdami sekė kelią, kiekvienas paskendęs savo min damas paštmink" su 'aiškaiš \< kurio nors tolimo mies-
tyse Prisiartinus prie Ramintos tėvų namų. Rimas su to ar krašto anapus \»' • • ̂  aes Raminta, pagal pasku-
stabdė automobilį ir atidarė jai duris. t inę sutarti, dažnai b'iv> priversta skristi tai į Italiją, 

— Ačiū. Rimai. Pirmą karta pasijutau vyro drau tai i Angliją ar į kurią kita tolimą vietovę, kaip 
gystėje kaip žmogus, o ne kaip koks parodai išstatytas, reikalavo madų parodų koordinatoriai. 
besielis objektas. Ilgai atminsiu šią dieną. Ir prašau ( B u s d a u g į a u ) 
atleisk, kad buvau pliaže tokia atšiauri. Tai mano šar-
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ŽAIDYNIŲ ATIDARYMO 
ŠVENTĖ KAUNE 

Liepos 27, šeš tad ien is . 
Šiandiena Kaune ketvirtųjų 
p a s a u l i o l i e tuv ių sporto 
žaidynių a t idarymo šventė 
Diena karš ta ir drėgna, visai 
kaip Detroite ar Chicagoje. Vie
tiniai skundžiasi, kad tokio 
tvankaus oro neatsimena, o mes 
jaučiamės neblogiausiai, tik kai 
reikia vilktis šiltus tamsiai 
mėlynos spalvos švarkus — 
tokių reikalauja mūsų sportinė 
apranga, pradedame skųstis ir 
mes. 

Į Kauno senamiestį automo
biliams neleidžia įvažiuoti. Gat 
vės u ž d a r y t o s spor t in inkų 
e i tynėms , kur ios vyks nuo 
Rotušės iki Ąžuolyno stadijono. 
Iki Rotušės tenka eiti pėstiems, 
o mūsų viešbutis visai netoli 
įgulos bažnyčios. Tie, kurie 
pažįsta Kauną, žino, jog nevisai 
t rumpas galiukas kelio. Miesto 
g a t v ė s i špuoštos ba l t omi s 
žaidynių vėliavomis, pilnos sku
bančių žmonių. Kaip prieš 
didžiulius atlaidus, susibūrusios 
šeimos. 

12 vai . katedroje-bazilikoje 
aukojamos šv. Mišios. Čia taip 
pat spūstis tiek lauke, tiek vidu
je. Maldininkams suolų nėra, 
tiktai bažnyčios pačiame prieky
je garbingiesiems svečiams. Šv. 
Mišias atnašauja kardinolas 
V i n c e n t a s S l adkev ič iu s ir 
kancleris prel. Alfonsas Sva
rinskas. Kardinolas meldžiasi: 
, ,Dž iaug iamės bro l ia i s ir 
seserimis, nepabūgusiais at
vykti į tėvų ir protėvių žeme.. 
Susijungiame kaip viena t au ta 
bendroje dvasioje ir maldaujame 
Aukščiausiojo palaimos šioms 
žaidynėms". 

Žmogus nėra prie kelio gu
lintis akmuo, o gyva ir judri 
būtybė. ..Sportinio aktyvumo 
dėka žmogus vystosi, auga. 
stiprėja". Žmogui vien sportinio 
a k t y v u m o neuž t enka , j am 
reikia ir protinio aktyvumo. 
,,kurio dėka žmogaus gyve
n imas paky la į aukš t e sn į 
laipsnį". Galiausiai žmogaus 
gyvenimas pasiekia aukščiausią 
laipsnį t ik tuomet, kai jis išvys
to sportinį, protinį ir dorinį 
aktyvumą. ..Šiandieną mes dva 
šioje pasiryžkime sujungti šį tre
jopą aktyvumą mūsų tautos 
gyvenime, kad jis pasireikštų 
viso pasaulio akivaizdoje aukš
čiausiame laipsny ir stebintų 
sportiniais laimėjimais, proti
niais pasiekimais ir išradimais 
ir aukštu doringumu" Pamoks
lą s a k o pre l . Alfonsas 
Svarinskas. 

Po šv. Mišių rikiuojamės 
Rotušės aikštėje prie savo 
kraštų ir klubų vėliavų. Tik 
dabar pamatome, kad t ikrai iš 
viso pasaulio sugrįžę lietuviai. 
Plevėsuoja Australijos. Argenti 
nos, Baltarusijos, Brazilijos. 
Čilės. Didžiosios Britanijos, Es
tijos, Latvijos, Lenkijos, Mažo 
šios Lietuvos, Prancūzijos, Rusi 
jos . Urugvajaus , Vokietijos, 

LIUDA RLGIENIENĖ 

Kanados, Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Lietuvos vėliavos 
Čia susirinkę netoli 4,000 spor
tininkų ir vadovų, iš tikrųjų 
tiksliai dar nesuskaičiuota. 
Nuostabu, kad šioje minioje 
susitinkame daug pažįstamų, 
lyg kokioje tautinių šokių 
šventėje JAV ar Kanadoje. Šne
kučiuotis nėra kada. laukiame 
ženklo pradėti eitynes. Ir taip 
pasipila ilgiausia virtinė, kuri 
tiesiasi pro Laisvės alėją, pro 
Nežinomo Kareivio paminklą. 
pro Karo muziejaus aikštelę ir 
vingiuoja į Žaliakalnį, o ta 
mūsų virtinė margaspalvė. 
kaip kokia vaivorykštė. Kiek
vieno krašto lietuviai skiriasi ne 
t ik savo apranga, bet ir elgesiu 
ir lietuvių kalbos akcentu. Tai 
nekokia nors disciplinuota 
rikiuotė, bet šeimyniškos eity
nės, žurnalistai ir fotografai 
kalbina, kai kurie žmonės eina 
kar tu 

„Lie tuva , Lietuva!" šaukia 
minios žmonių, be sustojimo 
ritmiškai plodami, daugelyje 
veidų šypsniE-i ir kartu spindi 
ašaros. Kaune arti pusės mili
j ono gyventojų, š iandieną 
turbūt beveik visi čia susirinko. 
Vietomis žiūrovų keliose eilėse. 
o kai kur daug daugiau. Kai 
prie Rotušes pradedame ple
vėsuoti lietuviškomis vėlia 
vėlėmis, tai negalime nuleisti 
rankų iki Nežinomojo Kareivio 
kapo. Čia sustojame trumpoms 
ceremonijoms. 

Nuostabi žmonių šiluma ir en 
tuziazmas. Iš pradžių sunku žiū
rėti žmonėms į veidus, esame be 
galo susijaudinę, nori nenori 
prisimeni tuos. kurie taip laukė 
šios dienos ir nesulaukė... 
Sunku tikėti, kad ir mes čia 
esame. Atsimerksi, ir vėl 
Detroite. Pamaželi pajuntame 
realybe Kai pakelyje užgroja 
kapelos, orkestrai, pamirštame 
susijaudinimą ir darosi smagu 
J a u n i m a s pradeda šaukti; 
„Ačiū. ačiū. Lietuva!" Iš tikrųjų 
nei šaukti, nei sakyti daug ne
reikia, susitikus beveik po 
penkiasdešimties metų. jau 
t ikra šventė vien būti kartu, o 
čia tiek ruoštasi ir laukta. 

Viduryje kalno eitynes sustab
do ir leidžia pailsėti, kol žmonės 
sueis į stadijoną Mes išprakai
tavę, pritrūkę oro ir ištroškę. 
Gerai, kad pasitaiko iš Utenos 
su gira. Esu tikra, tokios 
skanios niekada nesu gėrusi. 
tą sako ir kiti. Apstulbinti ispu 
džių. klausinėjame vienas kito: 
„Ar gali tikėti? Arkada įsivaiz
davome, kad dalyvausime tokioj 
eisenoj Kaune? Laisvame 
K a u n e 0 " Žmonės rūpinasi: 
..Kaip patinka Lietuva?" , ,0 
kaip gi gali nepatikti? Juk čia 
ir mūsų tėvynė". 

Lygiai ketvirtą valandą 
Ąžuolyno stadijone sugaudžia 

ragai ir prabyla šventės šauk 
liai: „Praeina, p rasmenga 
negandos, vargai.. Aukštaičiai, 
dzūkai, žemaičiai, pasklidę po 
viso pasaulio kraštus. Lietuviai 
būrin sueina, paiodyti galia, 
dvasios turtus, drauge sūdai 
nuoti dainą" . Įjoja raiteliai, ku
rie primena mums. kad Lietu 
va nėra jaunutė valstybe. 
Suskamba varpai Išbėgę 
vaikučiai neria penkis olimpi-
nius žiedus, ojucentruose gini 
nastikos pratimus atlieka mer
gaites. ..Širdys pasaulio bend 
rijon mus kviečia, tikime! Tap 
sime vėl olimpiečiais!" ..Kur 
bėga Šešupe, kur Nemunas 
teka" dainos žodžiam* skani 
bant į stadijoru' pieva subėga 
šimtai tautinių šokių šokėjų ir 
čia išraižo Lietuvos žemėlapio 
kontūrą, o jo viduryje žodį 
,,Lietuva". 

Prasideda žjidynių dalyvių 
eitynės į stadijoną. Pirmieji 
žengia organizacinis komitetas, 
iš viso pasaulio suskridęs spor 
tininkų veteranu būrys, l9-i8 
metų tautinės olimpiados daly
viai, sekdami savo kraštų vėlia
vas vadovai ir sportininkai. Žiū
rovai stovi ir įkaitusiais delnais 
ploja ir ploja, skanduoja: ..Lie 
tu-va". Ir taip be pertraukos. 

Tuomet, lydimi ..Leiskit į 
tėvynę" dainos, sueiname per 
žemus, tačiau plačius, tautiniais 
ornamentais puoštus, vartus į 
Lietuvą, sugrįžtame namo... 
Tėvynė čia... Nors kaip i ja 
neleido' Tėvynė buvo čia. Yra 
Ir bus. Ant jos nuvarginto 
skausmingo veido jau švinta 
šypsena — rytojus n u. s tabus" . 

įnešama IV Pasaulio lietuviu 
sporto žaidvniu vėliava Vilniau 
tas Pipiras visu sportininkų var
du skaito priesaikos žodžiu^ 
Aukščiausio* tarvbos vardu 
pirmininkas Vvtautas Lands 
bergis sveikina n džiaugiasi, 
kad „Pasaulio lietuvių žaidynės 
vėl Lietuvoje, ir n i ekas 
neuždraus mums jų daryti, kada 
norėsime. Puiki diena visiems 
žada laimėjimą Šiandien tokia 
diena, kai laimi visi. ir Dangus 
laimina. Sėkmės visiems!"' 
Giedamas Lietuvos himnas ir 
pakeliamos vėliavos. Nešinas 
žaidynių ugnimi i stadijoną lbė 
ga olimpinis čempionas Šarūnas 
Marčiulionis. Ugnį perduoda 
kitam čempionui Modestui 
Pau lausku i , kur is uždega 
žaidynių aukurą. Ketvirtąsias 
atidaro šių žnidvnių organiza 
cinio komiteto pirmininkas. 
Lietuvos Aukščiausiosios tary
bos deputatą* Romua ldas 
Ozolas 

Staiga dangaus mėlynėje iš
sineria trys lėktuvai, kad čia 
susirinkusiems primintu Da
riaus ir Girėno skrydį per 
Atlanta. Džiugina žiūrovus savo 
kilpomis, staigiais mirtinaiskri 
timais link žemes ii pr.tskii 
dimu. rodo;- visai vi?5 mū >i 
galvų Sportininkai IL, ,u.:..ui*i ir 

ploja, mojuoja visiškai nenori 
užleisti s a \ vietos toli 
mesniems pi tanios atlik" 
jams, neskuba usėsti. Tautiniai 
šokiai, ošokėj turbūt tiek pat. 
kiek ir sport >iukų, suvažia 
vusių iš įvaii i Lietuvos vie
tovių. Sukant - poroms, mir 
guliuoja taut ' " rūbai, vien 
tik iš jų stiliai galime spręsti, 
iš kurio Lietuv s krašto atvykę 
Sėdint antžetnessunku matyti 
bendrą vaizdą, .airius ratelius, 
tačiau kartu su Elvyra Vadopo 
liene gėrime.- arti šokančiu 
jaunimu. Kuklus ir kar tu 
natūralūs s a " judesiais ir 
elgesiu. Tikim- s, kad ir ateityje 
nepasikeis 

Tautinių šokių pynė užbai
giama „Kubilu", sudaromas 
kryžius. Šokėj ii užsidega žva
kutes ir su l -upia. „Nusi
lenkime tiems, kurie krito, tegu 
skamba tyla aoirtina... Nesulau
kusiems Tėviškės Ryto tene-
blėsta šlovė air. na!" Užviešpa
tauja visiška tyla. Apie daug 
kuriuos norėti"! pagalvoti, bet 
ta minutė pe- trumpa... Nu
skamba solist- Virgilijaus No-
leikos balsas, i'.inuoja ..Kur 
bakūžė samarv ta". Vėl aikštėje 
Kauno vaikučiai daro gimnas
tikos pratimu-, šokti išeina 
..pagyvenę žmonės", skaitomos 
poezijos eilės, vėl dainos, šokiai, 
muzika. Programos pabaigoje 
pakviečia šokti sportininkus. 
Ant pievos neslysta sportinių 
batų guminiai padai, tačiau jau
nimas dar ilgai dūksta, suka 
latelius. kelia \ar tus . pina 
pynes. 

Štai ir vėl kita staigmena. 
Lėktuvas su parašiutininkais. 
Smagu ir visi pijame tiems, 
kurie nusileidžia aikštėje, 
tačiau vienai parašiutininkei 
nepasiseka ir ji užkliūva už 
vėliavos stieb'1. bet ilgai ten 

nekabojusi s u r a n d a būdą 
nusileisti žemyn. 

Šios žaidynių a t ida rymo 
šventės scenaristas ir režisierius 
yra Kazys Motuzą, vyriausieji 
baletmeisteriai J. Gudavičius. 
K. Motuzą, baletmeisteriai B. 
Brazdžiūtė. E. Meškys, 
pučiamųjų orkestrų dirigentai 
A. Ziegoraitis, E. Ganusauskas, 
V. Ramaniūnas, V. Skripkaus 
kas, kapelų dirigentas H. Ganu
sauskas , jojimo t renerė I. 
Šimanskienė, gimnastikos A. 
Talačkieiiė. L Kulikauskienė, 
Č. Pupkus. Kauno Valstybinio 
choro meno vadovas P. Bingelis, 
„Gintaro" choro meno vadovė L. 
Januškienė, muzikinis vadovas 
R. Vaičekauskas, birbynių an
samblio „Ainiai" vadovas J. Ur
bonas, parado vadovas V. 
Lukenskas, programos vedėja S. 
S tankevič ienė , programą 
sueiliavo Antanas Žekas ir savo 
kūrybos eiles skaitė Kęstutis 
Genys. Uždaroji akcinė bendro
vė „Pynė" išleido specialią ati
darymo programą. 

Prieš sugrįžtant į viešbutį, 
nutariau pasikalbėti su Lie
tuvos lietuviais, programos 
at l ikėjais . Visų a tsakymai 
panašūs: labai smagu, labai 
džiaugiamės, labai linksma, 
nuotaika puiki, jaudinomės, ar 
patiks svečiams, nustebę iš kiek 
daug kraštų suvažiavo, tačiau 
visų lietuvių ta pati dvasia. 
Sutinku vyresnio amžiaus vyrą, 
kuris prisipažįsta: „Aš niekada 
neverkiu, bet šiandien išver
kiau visą dieną". 

„Dieve, kaip gražu. Dieve, 
kaip gražu! Tiek nugyvenau ir 
pamač iau , s u l a u k i a u . Aš 
kiekvieną dieną kalbu rožančių. 
Būkit laimingi l ie tuvia i , 
vaikai!" Taip kalbėjo aštuonias
dešimt penkerių metų senutė 
(„Vytis", nr. 18). 

CLASSIFIED GUIDE 

SUSTABDYTA 
K. PALČIAUSKO 
DEPORTACIJA 

American.- for Due Process 
praneša, kad apeliacinis imi
gracijos teismas Atlanta, Geor-
gia. yra ^u-tabdes buvusio 
Kauno burmistro Kazimiero 
Palčiausko deportaciją iš 
Amerikos. Imigracijos teismas 
rado. kad iš naujo turėtų būti 
svarstomas klausimas, ar K. 
Palčiauskas kuo nors tikrai nu
sikalto. Teisingumo departa 
mento Office "f Special Investi-
gations 'OSI' buvo argumenta
vęs, kad imigracijos teismams 
turėtu užtekti išpilietinimo 
teismų spiendimo ir kad bvla 
nebeturėtu būti toliau gvilde
nama. 

Argumentai šiuo klausimu 
buvo išklausvti praėjusią žiemą 
vienuoliktojo rajono teisėjų 
taivbos. (nnybos advokatas 
Guillermo Kuiz. kur is yra 
imigracines teisės specialistas, 
apeluiodamas konstatavo, kad 
išpilietinim teismas, kuris 
įvyko 1984 Metais St. Peters-
burge, rado tiktai, kad K. Pal
čiauskas įvažiuodamas į 
Amerika neteisingai apibrėžė 
savo pareiga vokiečių okupaci 
jos metu. t v jis pamelavo. Ruiz 
taip pat stipriai kritikavo OSI 
naudojamus Sovietų KGB par ū-
pintus jkalčius, teigdamas, kad 
jie neturėtu galioti Amerikos 
teismuose Paremti savo argu
mentus dėl sovietinių įkalčių 
neleistinumo, adv. Kuiz teismui 
pristatė adv Povilo Žumbakio 
knyga „Soviet Evidence in 
North American Courts". OSI 
įstaiga teigė, kad, kadangi K. 
Palčiauska< ėjo burmistro pa
reigas vokiečių okupacijos 
metu, jis buvo kolaborantas ir 
turėtų būti deportuojamas. 

Atlantos apeliacinis teismas 
savo sprendime pabrėžė, kad 
Beužtenka OSI įrodyti mela
vimo žmotru deportuoti Turi 
būti irod.vr.as kuk-' nors 

kriminalinis nusikaltimas. Ape
liacinis teismas yra sugrąžinęs 
bylą atgal į imigracijos teismus, 
kuriuose K. Palčiauskas turėtų 
progą įrodyti savo nekaltumą. 

Pasak K. Palčiausko adv. G. 
Ruiz. „Yra labai gaila, kad šis 
naujas teismas nebejvyks. Po 
dešimt metų OSI tąsymo po 
teismus K. Palčiauskas guli 
ligoninėj po trečio insulto ir jau 
nebereaguoja į savo aplinką. 
Net neaišku, ar jis supranta 
savo žmonos jam praneštą 
naujieną dėl šio laimėjimo. 
Naujas teismas būtų suteikęs 
progą bandyti atitaisyti klaidas, 
kurios buvo padarytos išpilie 
tinimo teismo metu". 

Reaguodamas į žinias apie ši 
sprendimą. Americans for Due 
Process koordinatorė Rasa Raz 
gaitienė teigė: „Kad šis spren
dimas, nors ateina per vėlai K. 
Palčiauskui, jis yra didelis lai
mėjimas visiems, kuriem rūpi 
teisingumas. Taip pat Atlantos 
sprendimas gali padėti kitiems 
OSI apkaltintiems, kurie vis dar 
kovoja prieš šios įstaigos teisi
nius prasižengimus". Chicagoje 
Liudo Kairio deportacijos byla 
vis tebėra imigracijos teis
muose. Argumentai Kairio bylo
je įvyks gale šių metų. Kitos 
OSI bylos prieš pabaltiečius. 
ukrainiečius ir volksdeutsche 
asmenis tebesivelka per išpilie
tinimo ir deportacijos teisines 
procedūras. 

ŽINIOS IŠ PRIEMIESČIU 

Tuo laiku, kai Naperville 
17.">()0 studentų ir mokytojų 
antradieni pradėjo naujus moks
lo metus, tai kituose dviejuose 
distriktuose 4.200 mokinių dar 
l ieka namuose. 

HEAL ESTATE REAL F.STATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Peikam ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patai navmas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagaba 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir Paiduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

m^ 
BELL BACE REALTORS 

J . BACEVIČ IUS 
6529 S. Kadzla Av«., 

Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompii tenų ir FAX pagalba 
• Veliui namų įvertinimas 
• Gregas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba l ietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

Ontuifc 
RfAtMAKI", INC 

2 | OMUĮK, U 60624 
J12-767-06OO 

ta MLS 

„ B U D " BUDRAIMS 

Asmeniškai patarnauja įvairių nuo>«i 
vybių pirkime bei pardavime, nne>. 
te ir priemiesčiuose Suinteresuoti 
<.kambmUe BUDRAIČIUI 

Bu^ 312-585-G1UO 
res. 312-778 3971 

LB m& 
Š I M A I T I S REALTY 

Viktoras Šimaitis, Reaitor 
Irena Bllnstrubianė, 

Reaitor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Ta* 

S9S3 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

FOR RENT 

! 
IŠNUOMOJAMAS NAMAS 

9328 S. Major (2 bl . Į vakarus 
nuo Central). Labai švarus, labai 
erdvus. 3 mieg kamb ; labai drdelis 
šeimos kamo.. nauji kilimai Centr. 
oro vėsinimas Skambinki te: 
312-247-2791. Kalbėkite angliš
kai, pahkite ..message". 

MISCELLANEOUS 

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

T«l. 376-1882 ar 376-5996 
100/O—20°'0—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
?as mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208*2 VVett 95 th S t r e t 
T«l . — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

MEŠKOS MAURO 

O 

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

runų Crvę igos irnesio tew}«ną UcDu n 
uirmesty Dirbu greitai yaraotuerai ir sa,ž> 
rungsi 

312-77',-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

JEI KALBATE ANGLIŠKAI mano 
agentūra gali |ums padėti suras
t i darbą prižiūrėti vaikus arba 
senelius. Kreipkitės Rosalie, te l . 
312-649-0822 

Romanas, kuriame XX amžiaus 
geležiniai ratai rieoū r i š l o j o žmogaus 
širdimi. 

Sis 444 p?i Ateities Literatūros Fon
do Icdinys g lUnamas ir ..Drauge". 
4545 W 63rd St.. Chicago. IL 60629 
Kama 15 dol . su persiuntimu — 17 
dol., Il'inojaus gyventojai dar prideda 
1 dol 20 centų valstijos mokesčių. 

DRAUGE GAUNAMI LIETUVIŲ KALBA 
LEIDINIAI 

GEN POVILAS PLECHAVIČIUS, monograt. ja. 
Red. P. Jurgėla. P. Ju rkus 300 psl. . $9 00 

SAVANORIO IR KON I RŽVALGYBININKO ATSI
MINIMAI. Jonas Uemereck is 200 psl . . . $4.00 

SAULĖGRĄŽŲ I V A N A S , apsakymai . Nijolė 
Jankutė. 19;> ; sl $7.00 

MEŠKOS MAUFIOJIMO MEAI . romanas. Kazi
mieras Baiėnas. 444 psl $15.00 

SUNKIŲ SPRENDIMŲ METAI , ats imin imai . Bro
nius Aušrotas 237 ps l $8 00 

ATGAVĘ VILT) Vyt Landsbergis 227 psl. $18 00 
ŽVILGSNIS PRAEII IN. atsiminimai. Jonas Kutra 

117 psl $6.00 
MARGU R A Š I O KEUU. apysaka. Alė Rūta 281 

Psl $10 00 
MĖLYNO KARVf LĖLIO ŠVIESA, novelinis ro

manas. Alė Puta ?87 psl $12 00 
GYVENIMMO DULKĖS, novelės ir apybraižos 

Andrius Notirnas 199 psl $8 00 
MANO PASAULĖŽIŪRA, ku l tū r in inku pasi

sakymų rinkinys Red dr. J . Prunskis. 352 
PSl $3.50 

ĄŽUOLŲ Randai. Sibiran t remt inės atsiminimai 
Antanina Garmutė 1 2 / psl $6 00 

MO T ERIS SU BALI U CHALA T U. gydytojos atsi
minimai. Dr K Šimait ienė 494 psl . $20 00 

ŠALIS. KURIOJE G Y V E N A M , kelionių po JAV 
(spūdžiui Vincas Šalčiunas. 296 psl. . . $12 50 

PARTIZANŲ KOVOS L IETUVOJE Kęstutis K 
Girnius 422 psl $10 00 

Pas taba. U/s ikant knyg is per paštą, pinigų nesiųst i , 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurtoje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos 

. 
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MUZIKA -
LIETUVOS V ART M 

Į PASAULI 
AURELIJA M. BALAŠAITIENF 

Su džiaugsmu pasi t inkame ir 
gėr imės iš Lietuvos a tvykstan
čiais l iaudies meno ir pramogi
n ia i s ansambl ia is . J i e mus 
> pat ingai džiugina tuo, kad per 
penk is vergijos ir rusifikacijos 
deš imtmečius Lietuva ne t ik 
neprarado sa \o kūrybinių lobių. 
bet juos dar labiau iškėlė ir 
išvystė, kultūringiausių metodu 
:šreikšdami savo pasipriešinimą 
• /kupantui . Tačiau re ta i sutin 
kame menininkus, kur ie išplau 
kia j plačiuosius pasaul io van 
denis kaip visuotinio klasikinio 
meno ats tovai , kad įrodytų 
pasauliui, jog Lietuva nėra koks 
tai egzotiškas, atsilikęs kraštas, 
bet pilnai subrendęs vakaru 
kul tu ios šeimos narys . 

Ta ip pat girdėjome ir eilę Lie 
tu vos solistų, bet j ie liko be 
a tga r s io , nes j i ems nebuvo 
progų pasirodyti svet imtaučių 
t a r p e , t a č i a u s u g e b ė j i m a s 
išnaudoti k i tas progas ir joms 
pasiruošti jau kelia Lietuvos 
vardą amerikiečiu kul tūr inėse 
aferose: tai Lietuvos pianistų 
sėkmingas dalyvavimas tarp 
tau t in iuose pianistų konkur 
suose. Tokiu konkursų dalyvės 
rugpjūčio mėnesi a t v y k o į 
C l e v e l a n d ą ir aps i s to jo 
vaišinguose pianistės Birutės 
Smetonienės namuos*'. Dvi lau 
r ea t e s globojo, su jomis keliavo 
ir į temptai repetavo Veronika 
Vitai tė . Lietuvos konservato
rijas Vilniuje specialaus for-
tepiono katedros vedėja, einan 
t i profesorės p a r e i g a s . Tai 
aukš to muzikinio išsilavinimo 
moteris , studijavusi Vilniuje, 
lariusi aspirantūrą Maskvoje it 
me ta i s studijas gilinusi Vieno 
je. Jos didžiausias malonumas ir 
specialybė yra groti pianinu 
due tus . 

Turėjau progą viešnias priimti 
savo namuose ir su jomis pasi
kalbėt i . Veronika Vi ta i tė pasą. 
kojo apie pas t angas išvesti 
L ie tuvos muzikus į platųjį 
pasaulį ir t a rp tau t in io garsu 
muzikus pasikviesti į Lietuvą. 
•Ji y ra viena iš p i rmo tarp 
taut inio pianistų MK Čiurlionio 
vardo konkurso Lietuvoje orga 
nizatorių. Konkursas numaty 
tas rugsėjo 22-spalio 5 dienomis 
J a m e da lyvaus 11 lietuviu 
pianis tų ir pianistai iš Estijos 
Latvijos. Rusijos. Amerikos 
Izraelio, Vokietijos ir Vengrijos 
Ju ry komisiją sudarys Prancūzi 
j o s . Lenk i jos . I z r a e l i o ir 
Amer ikos žinovai, jų tarp ' 
p ian is tas Antanas Smetona. J i 
džiaugiasi , kad Lietuvos pia
n is ta i gali dalyvauti tarptau 
t i n i u o s e k o n k u r s u o s e be 
Maskvos a t rankos ir gaišinti 
Lietuvos vardą, ka ip tą daro 
Eg lė J a n u l e v i č i ū t ė , J u r g i s 
Karnavičius ir Petras Ceniušas. 
dalyvavę ir pasižymėję garsiuo 
se Casadesus pianistų konku' 
suose. 

Atvykus i Ameriką prieš du 
mėnesius , Antano Smetonos 
dėka pavyko užmegzti kon
t a k t u s ir pasirašvti sutar t į su 
'aršiąja Oberlino konservato
rija dėl numatytų Dvariono ir 
M.K. Čiur l ionio k o n k u r s ų , 
kuriuose dalyvaus pianistai iš 
Amerikos, o Lietuvos pianistai 
— Amerikoje. Veronika Vitaitė 
y ra sužavėta pianisto Antano 

M E T R O S T U D E N K 
P R O T E S T A S 

M a ž i a u s i a i 280 s t u d e n t ų 
apleido pirmą dieną <-a\o klases 
protesto ž-nklan, p i ru . eidami 
s k ų s t i s Mokslo t a r y b o s 
vadovybei, kad iškkuisvtu jų 
balsą, kur jie ture-; moku 
Chicagos Metro mokiniai igno 
ruoja jų prievartinį iškeldinimą 
į C rane High Srhool 

S m e t o n o s p a s t a n g o m i s už 
papigintą kainą įsigyti aukštos 
kokybės Steimvay fortepioną, be 
kur io joks k o n k u r s a s n ė r a 
įmanomas. Lėšas fortepionui 
įsig\t i paskyrė mi' i isteris V a g 
norius, o per Dali'i Kučėnien< 
Chicagos Lietuvių Fondas davė 
pinigus fortepioną nuskra id in 
ti i Frankfurtą. Iš t en j i s bus at
gabentas į Vilniaus konservą 
torijos sale Lietuvos vyi iaus\ bė 
konkursą labai remia ir palaiko 
jo idėją propaguoti Lietuvą pei 
muzika Prezidentas Landsber 
gis, muzikas ir M K. Čiurlionio 
draugijos pirmininkas , d a u g 
prisidėjo prie konkurso pro 
pagavimo. Kai blokados metu 
teikėjo spausdinti si elbimus, jis 
parūpino popierių, nors popie 

r iaus sandėlis j a u b vodes; nti 
ninku okupuotas. ..Masu pa 
grindinis rūpestis y ra ptopa 
guoti Lietuvą, k ti ji žengia į 
nepriklausomybe. Savo laimėj; 
i >ais tatptautinėje plotmėj ' gat 
siname Lietuvą ir ia pri statom 
kaip aukštos kul tūros k ' ; i - ;a 
\ i damos Amerikoj '. mes h 
bai norime bendraut i su išeii 
jos lietuviais ir džiaugiamės 
kad t šame pakvi* stos konce' 
tuoti Clevelando l ie tuviams" . 
; oka'bj baigė Veronika \ i taitė. 

Aleksandn Žvirblytė g imė 
1966 metais Šiauliuose, baigė 
M.K. Čiurlionio Meno mokykla 
ir Vilniaus konservatorija, o 
dabar tobulinasi Čaikovskio 
konservatorijoje Maskvoje ir yra 
pianino katedros vedėjo asis
tente. Šeštame M.K Čiurlionio 
pianistų konkurse 1986 meta is 
ji laimėjo antrą vietą, o Oberlino 
1991 m e t u k o n s e r v a t o r i j o s 
jaunųjų piani-tu konkurse jai 
teko ketvir ta vieta. Ji k o n c r 
tavo Vokietijoje, Bulgarijoje ir su 
simfoniniais orkestrais Maskvo 
je. Leningrade ir Lietuvoje. Jos 
mėgs tamiaus i kompozitoriai 
yra Mozartas, Šopenas, Brahm 
sas ir Ravelis. Amerikoje ji 
išgyvena jausmų mišinį: čia 
gyvenimas patogus, malonu 
bendraut i su amerikiečiais, bet 
ilgisi namų Nori galėti lais
vai kel iaut i po pasaulį, bet 
gyventi tik Lietuvoje. Grižusi į 
namus, ji ruošis M.K. Čiurlionio 
konkursui , dviem koncer tams 

D r u s k i n i n k u o s e ir dalyvaus 
Lietuvos p i an i s tų stovykloje 
Palangoje. 

(Juoda Gedvi la i tė gimt' 1975 
meta i s Drusk in inkuose . Labai 
j a u n u t ė pradėjo mokyt i s muzi
kos, o nuo 1983 metų ji stu
dijuoja V i l n i a u s Čiur l ion io 
Meno mokykloje. Nežiūrint jos 
j a u n o amžiaus , ji j a u dalyvavo 
ir buvo premijuota net ketu 
r iuose p ianis tų konkursuose 
1988 mtais t a r p t a u t i n i a m e pia 
n i n o v i r t u o z ų k o n k u r s e 
Čekoslovakijoje. 1989 metais 
(^alio Dvariono Vilniuje, 1991 
ne ta i s C i n c i n n a t i . Ohio. ir 

Oberlino jaunųjų pianis tų kon
k u r s e Ji džiaugiasi čia sutikusi 
daug lietuvių, bet j a u spėjo pa
siilgti Lietuvos. Guoda ruošiasi 
mokyklos ba ig imui ir konkur
sui Vilniuje, bet y r a pakviesta 
koncertuot i Nevv Yorke ir Cin 
innati konkurso organizatorių 

l aurea tų koncer te . Tie kvieti-
mai jai sukel ia problemas, nes 
da tos kryžiuojasi su M.K Čiur-
'ionio konkursu Vilniuje. Ji dar 

'"ino. ką pas i r inks ian t i . 
1991 m. rugpjūčio 12 dienos 

v a k a r e C l e v e l a n d o Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje 
i w k o Guodos Gedvilai tės ir 
Aleksandros Žvirblytės forte-

piono reči tal is , kadangi abi 
pianistės j au yra pasižymėjusios 
pianistų konkursų laureatės, tai 
belieka t ik pas idal in t i eilinio 
žiūrovo įspūdžiais Abi pianistės 
"avėjo savo virtuoziška technika. 
o j a u n u t ė ir s m u l k u t ė Guoda 
Gedvilai tė s tebino savo rankų 
n e p a p r a s t a j ė g a . J i a t l iko 
Beethoveno sonatą ..Patheti 
que '. Prokofjevo sonatą opus 28. 
Liszto . . N y k š t u k ų šoki"" ir 
Vengriška rapsodiją, kurią atli
ko su nuostabiu temperamentu 
ir jėga. 

Aleksandra Žvirblytė pradėjo 
savo prog> amą su M K. Čiurlio
nio trimis preliudais. J.S. Bacho 
„ P r a n c ū z i š k o j i u v e r t i ū r a " 
nuskambė jo b r i i i an t i ška i . o 
« j ,.,,,, | v l v . ] : , , _\ , Į nukėlė 
k l a u s y t o j u s į r o m a n t i š k ą 
nuotaiką . Nepapras t a i aukštu 
technikos ir interpretacijos rei 
ka lav imų Ravel io . ,Undinė" 
ver tė klausytojus sulaikyti kvė
pavimą. Rečitalį Aleksandra už
baigė F. Liszto fantazija ..Po 
vienos paska i tos apie Dantę". 

Tai buvo i š imt ina i malonus 
vakaras , nukė lęs klausytojus į 
mist išką žmogiškosios kūrybos 
pasaulį , bet ta ip pa t sukėlęs pa
sididžiavimo j a u s m u s , klausan
t i s j aunų l ietuvaičių, drąsiai 
žengiančių pasauli ties kultūros 
t a k a i s 

D R A U G A S , a n t r a d i e n i s . 1991 m. rugsėjo mėn. 10 d. 

A.tA. 
ANTANAS BALČIŪNAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje 
Mirė 1991 m. rugsėjo 7 d., sulaukės 70 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Edith Jakomaityte. 

duktė Zuzana, sūnus Tony. brolis Kazimieras su šeima 
Venecueloje. 

Kūnas pašarvotas antradienį, rugsėjo 10 d- nuo 3 iki 9 v v 
Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 s. California Ave. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 11 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Zion Evangelikų Liuteronų bažnyčią. 
9000 S. Menard, Oak Lavvn. IL kurioje 10 vai. ryto įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
i Bethania kapines. Justice. IL. 

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

Nuliūdę žmona, duktė, sūnus , brolis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas Daimid. Tel 312-5230440. 

Lietuvių demonstr; Cl miesl 
• l Žebrausko 

. Pn.no Haltuonio La Sal 

A.tA. 
ALEKSAS RIMEIKA 

Gyveno Palos Hills, II.. anksčiau dvylika m«-tų Švedijoje. 
Mirė 199! m rugsėjo 6 d., sulaukės 66 m. amžiaus. 
Gimė Li- i ivoje. Kreti-,g< - mieste. Amerikoje išgyveno 

35 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Eine. duktė Rūta. 

sūnus Kęstutis, marti Virginija, anūke Vaiva; sesuo Elvyra 
Armonienė su šeima Kanadoje, a.a. brolio Alfonso šeima 
Švedijoje: dėdf J. Lapinskas su šeima ir pusbrolis V. Lapenas 
su šeima. 

Sv. Mišios už velionio siela bu? penktadieni, rugsėjo 13 
d. 7 vai. vakaro Pal Jurgio Matuli ieio bažnyčioje, Lemont. IL. 

Nu'iiirdžiai kviečiame visu- trimines. draugus ir pazjs 
tarnus dalyvauti šiose Mišiose 

Liūdinti šeima. 

Tel. 815-485-0822. 

A.tA. 
JOSEPHINE R. EARL 

RUBIN 

Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. rugsėjo 7 d., sulaukusi #2 m. amžiau*. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras AHred -J . broliai John 

Rubens. L*W. Arizona, ii Charles Robin su žmon.*>. Beatriče, 
gyv. Wis(.onsin; daug dukterėčių ir sūnėno. 

Velionė buvo žmona a.a. Paul Mockų- u wsuo a.a. Pearl 
Norz bei \.a. Estelle Kubilius 

Priklausė Telephone Pior.ecr of America, Marquette Park 
Senior C izens Club. 

Kūn;'- pašarvotas antradieni, rugsėjo 10 d. nuo 3 iki 9 v.v. 
FrankRe varFuneral Home kophčioje. 65 i! S. Ked?ie Ave 

Laide-jvės įvyks trečiadieni "ilsėjo 11 <f Po ;i[<eimi 
koplyčH •• 12 va. dieni-;, veb^ne bos nulydėta i Š K 
ro lietuvi.i kapines. 

Vietoje gėlių sauna prašo aukoti Salvation Arcny arba 
Shriners ilospital for Cripple,) CMIdren. 

Nuasiruzna kvieEaBiae visus gimii ;gus ir ; 

tarnus d vvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę vyras, broliai ir kiti giminės. 

Laki ivių direkt 9.C.1 k ir S nū l-1 312 III 1700. 

Po i gosfcelioi - ' oįe šėmėj S rešpaties priegloba 
t i n grižo 

A.tA. 
VERONIKA MAŠIOTIENĖ PUKŠTYTĖ 

t a u r i i t u v ė , L ie tuvos Duk te rų draugi jos i l game tė 
n a r ė . Jos l iūd inf ioms d u k t e r i m s - BANTUTE1 K R O 
NIENF1, m ū s ų sesei , i- GRAŽINAI V I T K A U S K I F 
N E I b' visai plačiai f*!ionės giminei r e i š k i a m e nuo
širdžia -ia užuojauta . 

I t'/i-is Dukterų draugija 

A.tA. 
VERONIKAI MAŠIOTIENEI 

A m ž i n y b ė n i ške l i avus , nuoš i rdž i aus i ą užuojautą 
r e i š k i a m e , šio g i laus liūdesio valandoje, jos duk te r ims 
B A N I U T E I ir GRAŽINAI i r jų š e i m o m s . 

Pasaulio Lietuvių Centro 
gyventojai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California A v e n u e 
Te le fona i - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 S o u t h Hermi t age A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal i fornia A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQLETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\ l a rque t te Funeral Home 
2539 Ufst 71-.t Sfcrel 

< Nkago Illinois M)r<2u 

M312M76-234S 

Hills Funeral Home 
10201 South Robertą Road 
Palos Hills, IHmoė 60465 

708-430-44 55 

Petkus funeral Home 
141(1 N>uth 5 0 * \ \emn-

C Kero Illinois N ) * ^ ) 
70S-S63-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South TOHI \ v i n u t 

C k e m Illinois NV^O 
708-6>2-1003 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s ga l i t e pas iek t i 
s L i m b i t u L i m i 1-(3121-476-2345 

\ N IMON-y B. PI IKL'S 
DON XI I) V PI I M S 

I X ) \ \ I H M. PI I K I S 

http://Pn.no
file:///larquette
file:////emn-
file:///vinut


DRAUGAS, antradienis, 1991 m. rugsėjo mėn. 10 d. 

x J a u n i m a s kviečia visus 
dalyvauti ypatingose šv. Iii-
šiose šį šeštadienį, rugsėjo 14 d.. 
5 vai. vak. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
Marąuette Parke. Tėveliai ir se
nel ia i prašomi parag in t i 
jaunimą dalyvaut i šiose 
Mišiose. Laukiami ir vyresnieji. 
Melsimės už laisvą Tėvynę ir 
pagerbs ime visus, kur ie 
paaukojo savo gyvybes už Lietu
vos ir tikėjimo laisvę. 

x Dr. Kazys Eringis kalbės 
Vyresniųjų lietuviu centre rug
sėjo 11 d. 2 vai. p.p. Tautos 
šventės minėjime. Po to bus 
menine programa ir pietūs. 
Kviečiame atsilankyti. 

x Lietuvių Bendruomenės 
Melrose Pa rko apylinkė ir 
Melrose Parko Lietuvių klubas 
rengia pikniką rugsėjo 14 d., 
šeštadienį. 12 v. p.p. pas Algį ir 
Ziną Sinkevičius. 1003 N. 14th 
Ave.. Melrose Park. Maloniai 
kviečiame visus dalyvauti. 

x Estelle Rogers dėka į 
..Draugo" banketą buvo pa
kviesti ir sutiko dalyvauti, 
sudarydami pilną iš 10 asmenų 
stalą svečių, kurie įvairiomis 
progomis remia l ietuvišką 
veiklą ir kovą už Lietuvos lais
ve ir nepriklausomybę: kun. 
John Savukynai dr. Konstant 
Savickus. Mr. ir Mrs. Matt Vi-
lutis. Mr. ir Mrs. Alexander 
Pakalniškis. Mr. ir Mrs. Carl 
Bemoras. Mrs. Kate Liepa ir 
Estelle Rogers. E. Rogers yra 
veikli ir energinga Lietuvos 
Vyčių darbuotoja, o taip pat ir 
gera organizatorė. „Draugo" 
banketas bus rugsėjo 22 d., sek
madieni. Martiniųue pokylių 
salėje. 

x Lietuvių Fondas rugsėjo 
ir spalio mėnesiais skelbia 
naujų narių ir piniginį vajų. 
Šiuo metu. kada Lietuva atga
vo Nepriklausomybe, jai rei
kalinga didesnė p in ig inė 
parama, negu anksčiau. Jūsų 
parama Lietuvos reikalams per 
L. Fondą niekad nesustos. 
Aukas siųsti L.F. adresu: 3001 
W. 59th St., Chicago . I L 
60629. Vajaus užbaigtuvės 
įvyk? lapkričio 15 d. Martiniąue 
pokylių salėje. 

(sk) 
x Sol. Gražina Apanavičiū-

tė dalyvaus ..Lietuvos Aidų" 
radijo programos rengiamoje 
gegužinėje ir ten padainuos 
gražių dainų. Akomp. muz. M. 
Motekaitis. Gegužinėje gros 
smagus orkestras, vedamas K. 
Ramanausko. Bus skanus mais
tas: cepelinai, virtinukai ir 1.1. 
Veiks laimės šulinys kuriam 
dar reikia fantų. Atneškite! Visi 
kviečiami, visi laukiami. Gegu
žinė įvyks sekm. rugsėjo 15 d. 
12 vai. Šaulių salėje. 2417 W. 43 
St., Chicago, IL. 

(ak) 

x Liet u v oš Vyčių Vidur io 
Amer ikos distrikto metų ket
virčio susirinkimas ir naujos 
valdybos rinkimai bus Šv. An
tano parapijos salėje, 518 W. 
28th Place, šeštadienį, rugsėjo 
14 d.. 12 vaL dienos. Visų kuopų 
n a r i a i p r a šomi b ū t i n a i 
dalyvauti. 

x Šv. P r a n c i š k a u s seserų 
Chicagos rėmėjų seimas bus 
spalio 6 d., sekmadienį. Šv. Mi
šios bus Marijonų koplyčioje 12 
vai., o po to bu* seimas Mari 
jonų svetainėje. 

x Dr . E. i r M. Sodoniai . pra 
leidę vasarą Chicagoje pas dr 
Petrą ir Aldoną Rasučius . 
išvyko atgal į Juno Beach, Fla.. 
kur nuolat gyvena Jie taip pat 
aplankė „Draugą" ir pakeiu 
siuntinėjimo adresą. 

x Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje šį sekmadienį, rug
sėjo 15 d., 12 vai. kun. Juozas 
Vaišnys, SJ, atnašaus šv. Mi
šias. Melsimės dėkodami Dievui 
už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. Po pamaldų rink
simės visi į Gražinos ir Jono 
Stankūnų restorano soda. kur 
Lietuvių klubas rengia gegu 
žinę. Susibūrę draugėje išgy 
vensime džiaugsmą ir tarsime-, 
kaip dabar padėti Lietuvai. 

x A. a. d r . Zenono Danile
vič iaus 10 metų mirties su
kakčiai paminėti sudėta 1000 
dol. Tautos fondui.demokratint-
Lietuvos atstatymui. Prie auko 
tojų savo 450 dol. auka prisidėjo 
velionio šeima dr. Joana Danile-
\ iči vnė. 

x V. A n s k i s iš Toronto. 
Kanada, pratęsė prenumeratą, 
grąžino laimėjimų šakneles, pri
dėjo 10 dol. auką. o laiške rašo: 
..Maloni: priminti, kad Jūsų lei
džiamas laikraštis iš visų gal ge
riausias. Kol akys dar švies. 
negaliu io atsisakyti, kaip ge 
riausio draugo. Visuomet su 
Jumis" . Nuoširdus ačiū už 
gražų laiškutį ir auką. 

x Beverly Shores Lietuvių 
k l u b a s šį sekmadienį, rugsėjo 
15 d. 1 vai. p.p. rengia Stan
kūnų restorano sode gegužinę. 
Kviečiami visi. Tikimės daug 
svečių iš Chicagos. Union Pier. 
Michianos. East Chicagos ir 
ki tų Siaurės Indianos vietovių. 

(sk) 

x Ieškoma IZABELĖ PRA-
NYTĖ Raubienė . Išvyko į 
JAV prieš 1914 metus iš Šiaulių 
apskr i t ie*. Vėbarių kaimo 
(netoli Lygumų). Gyveno Mar
ąuette Parke. Prašau rašyti: Vi
d a i Girininkienei, Laisvės 
P rospek tas 44, b u t a s 147, Vil
n i u s , Lietuva 232044. Telefo
n a s : 425137. 

(sk) 

x 55 SVARUS MAISTO 
PRODUKTU p r i s t a t o m e į 
n a m u s LIETUVOJE: mėsa. 
olandiškas sūris, šprotai, alie 
j u s . kondensuotas p ienas , 
cukrus, miltai, ryžiai, kruopos. 
kava. arbata, prieskoniai — $95. 
MĖSOS G AMINI AI aukščiau 
šios kokybės: Panevėžio file. 
žemaičių dešra, sprandinė. me 

x Informacinis Klaipėdos 
ju rų šaulių kuopos narių susi 
rinkimas įvyks rugsėjo 15 d., 
sekmadieni. 12 vai. Šv. Antano 
parapijos salėje 15-tos g-ves ir 49 
Ct. kampas. Cicero, IL. Kviečia 
mi visi kuopos nariai susi 
rinkime dalyvauti. 

x Našlių, našliukių i r pa
vienių klubo narių susirinki 
mas bes rugsėjo 13 d., penkta
dienį. 1 vai po pi^tų Kojak 
salėje. 4500 S. Talmaa Ave. Na
riai prašomi dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišes. 

x Paieškomas Jurgis Anta
nai t i s , gyvenęs Bridgeport, 
Conn. J is pats ar apie jį 
žinantieji prašomi pranešti 
..Draugo" redakcijai. 

x Aleks Degutis, East Chi
cago, 111., pratęsė prenumeratą, 
grąžino laimėjimų šakneles, pri
dėjo 10 dol. auką už jas ir 20 dol. 
dienraščiui. A. Degutį skelbia
me garbės prenumeratoriam, o 
už aukas labai dėkojame. 

x Anthony M. Miner, West 
borough. Mass.. pratęsė prenu 
meratą. pridėjo 20 dol. savos 
spaudos palaikymui, o už grą
žintas laimėjimų šakneles — 10 
dol. auką. A. M. skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
aukas tariame nuoširdų ačiū. 

x Vyt. ir N. Aukštuoliai , 
Munster. Ind.. Zenonas Tumosa. 
Toronto. Kanada. ..Draugo" 
garbės prenumera tor ia i , 
rėmėjai, pratęsė prenumerata 
vieneriems metams ir kiek
vienas paaukojo po 30 dol. La
bai dėkojame. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 15 dol. auka: Janina 
Cukuras ir Julia Šakinskas. 
Chicago. 111.. Leotina Zavickas. 
Mancherster. Conn.. B. Semaš 
ka. New Britain, Conn., V. Ma 
tūzas, La Grange, 111.. B. Neve 
rauskas. Sterling Hts., Mich. 
Natalija Kaminskas, Euclid. 
Ohio. Visiems tariame ačiū 

x R a s a Ras tausk ienė , Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos 
deputatė, šį savaitgalį, atvyks
ta iš Lietuvos ir supažindins 
Čikagos lietuvius su padėtimi 
Lietuvoje. Susitikimas vyks 
rugsėjo 10 d., antradienį, 7 v.v. 
Lietuviu Tautiniuose namuose. 
Maloniai kviečiame visus daly
vauti ir pasikeisti mintimis su 
v "šn įa. A. L. Tautinės sąjungos 
( ikagos skyrius. 

(sk) 

x F i r m a „ S t u m b r a s " siūlo 
geras paslaugas! Atvykusiems 
iš Lietuvos organizuojam^ 
ekskur.-ijas: ..Great America", 
Niagaros krioklys. Florida 
Disneyland, Daytona BeachV 
Atvežame ir nuvežame į New 
York ir VVashington aerouostus 
atvykstančius į svečius gimines 
ir draugus. Vaikams nuolaida: 
ik. 5 m. 607., iki 10 m. - 2 0 ^ . 
Kreiptis: tel. 312-847-3824. 

(sk 

x P a r d u o d a m i AUTOMO 
BILIAI Lietuvoje papiginto 
mis kainomis su garantija. 
T r a n s p a k , 2638 W. 69 St.. 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

1 ~ ^ 
Anatktk -Jona« Le n u a u s susitinka <t sa\o broliais Lietuvoje. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KAS YRA, TAS . .ŠĖPOS" 

TEATRAS? 

Jaunesnioji karta jau ne
bežino, kas tai yra ..šėpa", tad 
apie tuo vardu vad namą teatrą 
dar mažiau yra žinoma. O 
,,šepa" vienokioje ar kitokioje 
formoje yra randama beveik 
visuose namuose. ...Šėpa" nieko 
bendro neturi su kokia „space" 
atributika, o yra paprasčiausia 
spinta. Taigi vieną klausimo 
pusę jau išsiaiškiname. Dabar, 
kodėl teatras yra taip pava 
dintas? Čia mes turime reikalo 
su lėlių teatru, kurio šaknys 
siekia viduramžius. Tais laikais 
visi teatriniai pastatymai buvo 
religinio žanro. Tad vietoje 
scenos buvo naudojamos trijų 
aukštų ,,šėpos". O trijų aukštų 
reikėjo dėl to. kad veiksmas 
vykdavo pragare žemėje ir 
danguje. 

Dabartinis teatras tematiniu 
požiūriu nieko b-ndro nebetur 
su šio žanro viduramžių pradi 
ninkais. Faktinai tai yra saty
ros teatras, kuris savo veiklą 
pradėjo 1989 m. rudenį. Sovie
tinis gyvenimas buvo toks 
įdomus, kad temos siužetui toli 
dairytis nereikėjo. Cenzūros 
kumštis jau buvo kiek sušvel 
nėjęs, tačiau jo pirmieji pasta
tymai nepraėjo nepastebėti. 
Buvo iškviesti į LKP centro 
komitetą, kur gavo naudingu 
patarimų ir pamokymu Pama 
tysime ar iš to j ie ką nors pasi 
mokė'.' 

Lėies yra 5 6 metų vaikų dy
džio, tad aiškiai matomos. Jas 

valdo aktoriai: D. Michelevičiū 
tė, A. Dainavičius, A. Nakas. S. 
Puidokas, V. Telksnys ir D. 
Siaurusaitis. Matysime scenoje 
veikiant angelą ir gi l t inę. 
Marksą, Engelsą ir Leniną. Hit
lerį su Stalinu, Dzeržinskį, 
Brežnevą, Gorbačiovą su 
žmona, Bushą, Tatcher, Kohl. 
Landsbergį su Prunskiene, Bra
zauską, Šepetį ir Sakalauską, 
Vaišvilą, Ozolą. Juozaitį, Vilką. 
Terlecką, Burokevič ių ir 
daugelį kitų. Viename pa
statyme matysime visą kolek
ciją: priespaudos, stagnacijos ir 
atgimimo veikėjų, po viena 
„Komunistinių nostalgijų" iš
kaba. 

Jo vienintelis spektaklis bus 
rugsėjo 15 d., sekmadienį. Jau
nimo centre. Bilietai gaunami 
Gifts International — Vaznelių 
prekyboje ir prieš spektaklį prie 
įėjimo. 

(jž) 

LIETUVIŲ KLUBO 
VEIKLA 

Klubo sėkmingos veiklos 27 
metai pradėti kovo 17 dieną. 
Valdybos posėdyje išrinktoji 
1991 ir 1992 metams klubo 
valdyba pasiskirstė pareigomis. 
Sporto vadovas p r a n e š , kad 
šaudymo varžyboms jau numa
tytas laikas ir vieta. Varžy
bose galės dalyvauti vyrai ir 
moterys. Kad galėtume tin
kamai atlikti užbrėžtą veiklos 
planą, valdyba kviečia visus na-
•ius į talką, dirbdami kartu 
nuveiksime daugiau. 

Gegužės 25 dieną sporto vado-

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Washingtono LB apylin
k ė šeštadienį, rugsėjo 28 d., 2 
vai. p.p. Lietuvos pasiuntiny
bėje ruošia Henriko Radausko 
poezijos popietę. Poeziją dekla
muos Virginija Kochanskytė, 
Kauno tea t ro ak torė ir 
kultūrinių renginių skaitovė. 

— Aleksandras Maldut is , 
dr uuliaus ir Aleksandros 
Maldučių sūnus, per dvejus 
metus baigė New Yorko Colum-
bijos universitetą. Jis yra tik 18 
m. Baigė su pagyrimu. Rudenį 
j i s studijuos tame pačiame 
universitete magistro laipsniui 
įsigyti. Vasarą dirba VVestmins-
t e r Investment banke. Juo 
džiaugiasi ne tik tėvai, bet ir 
seneliai Apolonija ir Andrius 
Butai ir Vilma Maldutienė. 

— New Yorko Maironio li
tuanist inę mokyklą šiemet bai
gė penki abiturientai, būtent: 
Davis Bork, Antanas Gar-

vas ankst i ryte Willow Slough bauskas, Rūta Ilgutytė, Julija 
šaudykloje užėmęs vietas, su- Laukytė ir Kristina Vaičaitytė. 

Nuotr. A. Rugieniaus 

x $1.95 SVARAS KALĖ
DINIAI S I U N T I N I A I Į 
LIETUVA pristatomi į na
mus. Specialus susitarimas. 
Rūbai, maistas, vaistai BE 
MUITO. Ši nuolaida galioja 
rugsėjo ir spalio mėn. P a s k u 
bėkit. Iš kitur siuskite mums 
paštu arha UPS. TRANSPAK 
2638 W. 69 St. Chicago, IL 
60629. tel. 312-436-7772. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvyda* Kl«l« 

D«nglam« Ir taisoma 
vl*g rūilų stogus 

Tai 312-434-9456 arba 
312 737-1717 

džioklinė- dešrelės, servilatas. 
22 sv. - $95. Mažesnis siun 
t inys $65. T R A N S P A K , 
2638 W. 69 St., Chicago. IL 
60629. tel. 312-436-7772. 

<sk) 

x Greitas, p igus perveži
m a s automobiliais . I New 
York o. VVashingtono, Chicagos 
aerouostus. Į įstaigas, parduo
tuves, g ruz ines , pas daktaru^ 
miesto centre ir apylinkėse. Per 
vežame lovų rėmus, matracus, 
televizorius, virtuvines spin 
teles, stalus, kėdes ir kilimus 
Lietuviškoms organizacijoms 
siūlome išsinuomoti automo 
bilius su vairuotojais. A. ir G. 
Zaremba Kre ip t i - tel . 
312-476-5355. 

(Sk: 

x Norėdami a tšvęst i įvai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašom kreiptis į Baltijos res
to raną , 8100 Rober t s R d „ 
Jus t i ce , R. tel. 1-708-458-1400. 

(sk) 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 10! 
10 kg. '22 sv.) skaniausių mėsos 
produktų: 3 kg. kapotas kumpis 
konservuose (6 dėž.), 1 kg. liežu 
vis drebučiuose (3 dėž. \ 1 kg. 
vištiena savo sultyse (3 dėž.), 2 
kg. file natūralioje plėvėje, 1 kg 
lietuviškas skilandis, 1 kg. 
kiaulienos šoninė šalto rūkymo, 
1 kg. „Lietuviška" dešra. Kreip 
tis „ŽAIBAS" 9525 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, IL 60457. 
Tel. 70*430-8090. 

(sk) 
ifna, \ • •ne kalba lietuvių demon-;ra< :<>«e Ch 
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statęs taikinius, laukė, kada 
suvažiuos rungtynių dalyviai. 
Nors diena pasitaikė labai blo
ga, žaibai ir lietus neišgąsdino, 
10 vai. pradėjome pistoletų 
varžybas. Sporto vadovas su
skaitęs taškus, rado, kad pirmą 
vietą ir taurę laimėjo Kazys 
Balt, antroje vietoje liko An
tanas Vilutis ir trečioje Jonas 
Vaičeliūnas. 

Per t raukos metu Barbara 
Balt pavaišino lauke keptomis 
dešrelėmis. Lietui nenustojus, 
nutarėm šautuvų varžybas tęsti 
toliau. Gerai sušaudė, laimė
damas pirmą vietą ir taurę, 
Antanas Vilutis, palikdamas 
Alex Degutį antroje vietoje, 
Alex Navardauską — trečioje. 
Varžybos su medžiokliniais šau
tuvais, jeigu neatsiras užtek
tinai savanorių, šįmet neįvyks. 

Liepos 6 dieną žvejų 
pirmenybės buvo E. Bublienės 
sodyboje prie gražaus Bass ežero 
kranto. Sporto vadovas K. Čiu-
rinskas 7 vai. ryte išleido žvejus 
į ežerą pagauti žuvis varžyboms, 
12 vai. žvejai grįžo į krantą pri
duoti žuveles premijuoti. Spor
to vadovas išmatavęs rado, kad 
Jonas Vaiče l iūnas pagavo 
didžiausią žuvį. Paskyrė pirmą 
vietą ir taurę, antroje — liko 
Juozo Neverausko žuvis ir 
trečioje — Dan Fishtorn. 

Tuojau po varžybų prasidėjo 
narių ir svečių gegužinė. Čia tai 
t ikras malonumas, saulutei 
šviečiant, su gera nuotaika 
dalyviai vaišinosi Barbaros Balt 
ir C. Navardauskienės paruoš
tais valgiais. Veikė ir lauko 
baras. Kam pasidarė per karsta, 
buvo galima atsivėdinti įšokus 
į ežerą. Buvo malonu matyti 
daug svečių iš Chicagos. Šios 
gegužinės proga į klubo bičiuliš
ką šeimą įstojo du nauji nariai 
— Alfredas Tracy ir J. Gumų-
lauskis. 

Užpelnyta padėka K Čiu-
rinskui už gerą sporto reikalų 
tvarkymą. Klubo valdyba dė
kinga tiems, kurie kiekviena 
kartą nuoširdžiai talkina klubo 
veikloje. 

- A -

V I L N I U J E ĮSTEIGTAS 
KOMP. VL. JAKUBĖNO 
D R A U G I J O S SKYRIUS 

Chicagoje apie 10 metų jau 
veikia prieš beveik 15 metų 
mirusio komp. Vlado Jakubėno 
draugija, kur i rūpinasi šio 
žymaus išeivijoje gyvenusio 
kūrėjo kūrybos saugojimu ir 
populiarinimu. 

Šiuo metu Vilniuje tebevie-
šint is šios draugijos pirmi
ninkas Edvardas Šulaitis dėjo 
pastangas čia įsteigti šios drau
gijos skyrių. Tas jam pavyko ir 
rugpjūčio 16 d. toks skyrius 
buvo suformuotas ir jo vedėja 
sutiko būti vienintelė Lietuvo
je komp. VI. Jakubėno kūrybos 
žinovė, muzikologė Rita Nomi-
caitė, kuri savo diplominiam 

Baigimo iškilmes pravedė 
mokyklos vedėja Rasa Ardytė 
Juškienė, diplomus įteikė gene
ralinis konsulas Anicetas Simu
tis . 

LIETUVOJE 

— „Tėvynės Šviesa", Lie
tuvos Respublikos Kultūros ir 
Švietimo ministerijos savait
raštis, liepos 26 d. labai daug 
dėmesio skiria „Apple" (Ameri
can Professional Partnership for 
Lithuanian Education) drau
gijos veiklai. Cia įdėtas AP
PLE draugijos generalinės di
rektorės Vaivos Vėbra i tės 
straipsnis, o taip pat redakcijos 
pasikalbėj imas su APPLE 
direktore, kursų organizatore 
Jūratė Stirbiene. Ten pat įdėtos 
ir abiejų Amerikos l ietu
vių įžymiųjų moterų nuotrau
kos. Vaiva Vėbrai tė savo 
straipsnyje džiaugiasi lietuvių 
išeivių entuziazmu ir parama 
APPLE draugijai ir straipsnio 
pabaigoje prieina išvadą, kad 
išeivių vaikams Lietuvos ieško
j imas k a r t u su Lietuvoje 
esančiais mokytojais yra tiek 
pat svarbus, kaip ir didieji atra
dimai. Jūratė Krokytė-Stirbie-
nė,viena iš pagrindinių kursų 
organizator ių . a tsakinėjo į 
redakcijos klausimus apie save, 
savo šeimą, apie organizavimą 
pagalbos Lietuvos pedagogams. 
Redakcija pabrėžia, kad Jūratės 
mokomąjį darbą Lietuvos moky
tojai su dideliu susidomėjimu 
seka ir lanko paskaitas. 

darbui, prof. Vyt. Landsbergiui 
pasiūlius, kaip tik pasirinko 
VI. Jakubėną. 

Dabar yra buriama komp. VI. 
Jakubėno kūrybos gerbėjų 
grupė, kuri populiarins jo 
kūrinius. Lietuvoje pokario 
metais Jakubėno kūryba buvo 
uždrausta. 

Artimiausiu metu yra planuo
jama įsteigti VI. Jakubėno 
premiją geriausiai metų 
muzikinei recenzijai, surengti jo 
autorinį koncertą lapkri
čio-gruodžio mėnesiais, Lietuvos 
kompozitorių sąjungoje surengti 
minėjimą, skirtą VI. Jakubėno 
15 mirties metinėms, kaupti 
medžiagą, susijusią su VI. 
Jakubėno darbais, ją saugoti. 

Šių darbų finansavimui E. 
Šulaitis paliko lėšų iš šios drau
gijos iždo Chicagoje. Susitarta 
su „Sp indu l io" spaustuve 
Kaune ten išspausdinti jau 
anksčiau užplanuotą stambią 
knygą, skirtą VI. Jakubėno 
kūrybos apžvelgimui ir jo 
muzikos recenzijoms. 

E. Š. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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




