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JAV pagalba 
Pabaltijui 

Prez. Bush priima 
pabaltiečius Baltuosiuose 

rūmuose 
NVashington, DC, rugsėjo 11 

(LIC-VVashington). — Prez. 
Geroge Bush, šiandien susitikęs 
su Pabaltijo valstybių atstovais, 
juos painformavo apie šešių 
punktų JAV pagalbos Pabalti
jui programą, kuri padės Pa
baltijo valstybėms integruotis į 
Vakarų pasaulį. 

Trumpoje kalboje trims Pabal-
tiečių diplomatams ir apie 50 
pabaltiečių amerikiečių, prez. 
Bush pranešė, kad Valstybės 
sekr. James Baker netrukus 
lankysis Pabaltijo valstybėse ir 
su Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
v a d a i s a p t a r s š iuos šešis 
punktus: 1. JAV kosponsoria-
v imą Pabal t i jo va l s tyb ių 
narystės Jungtinėse Tautose 
rugsėjo 17 d., 2. atlaisvinimą 
po II Pasaulinio karo užšaldyto 
JAV buvusio Pabaltijo valsty
bių turto, 3. atstatymą normalių 
ekonominių ryšių tarp JAV ir 
Paba l t i jo k i a š t ų , 4. JAV 
pagalbą, integruojant Pabaltijo 
ekonomijas j pasaulio ekonomi
ją, 5. koordinuotas JAV ir jų 
sąjungininkių pastangas teikti 
ekonominę pagalbą, 6. Peace 
Corps — Taikos korpuso progra
mos įkūrimą Pabaltijy. 

A t s k i r a s MFN Pbal t i jui 
Ekonominės pagalbos srityje, 

p r e z i d e n t a s pa re i škė , kad 
Pabaltijo kraštams bus suteik
t a s „ p a l a n k a u s k ra š to 
prekybinis s t a tu sa s " (Most 
Favored Nation), o taip pat bus 
t e ik i ama techninė pagalba 
pagal „Support for East Euro-
pean Democracy (SEED) Act" — 
į s t a t y m a s p a r a m a i Rytų 
Europos demokratijoms. Prezi
dentas taip pat pažadėjo remti 
Pabaltijo valstybių pastangas 
įstoti į Tarptautinį Piniginį 
Fondą (IMF) ir Pasaulio Banką. 

Prez. G. Bush padarė šį prane
šimą Baltųjų rūmų Roosevelt 
kambary, iš jo abiejų pusių sto
v i n t Est i jos g e n e r a l i n i a m 
konsului Ernst Jaakson, Latvi
jos chargė d'affaires Anatol 
Dinbergs ir Lietuvos chargė 
d"affaires Stasiui Lozoraičiui, 
d a l y v a u j a n t paba l t i eč i ams 
amerikiečiams. Prieš šį pra
nešimą, prezidentas susitiko su 
kiekvienu diplomatu atskirai 
Ovai Office kambary nusifoto
grafuoti. 

Kalbėdamas Roosevelt kam
baryje, prezidentas pagyrė 
Lozoraitį, Dinbergs ir Jaaksoną 
už jų „nepailstamą pasišven
t imą" Pabaltijo kraštų laisvei 
tamsiomis Šaltojo karo dieno
mis. Jis taip pat pagyrė pabal
tiečius amerikiečius, kurie per 
kongresmanus ir valdžios atsto
vus nuolat kėlė Pabaltijo kraštų 
la i svės re ikalą . Šie jų 

veiksmai darė garbę ir jų 
kraštams ir JAV. 

G i n d a m a s savo poli t iką 
Pabaltijo reikalu, kuri tačiau 
daugelį pabaltiečių erzino, prez. 
Bush pasakė, kad privačiuose 
susitikimuose su Gorbačiovu jis 
kartojo ir kartojo, kad Pabalti
jo kraštams nėra jokios alter
natyvos išskyrus laisvę. 

A u k s a s ir Taikos k o r p u s a s 
Prezidentui išėjus, įgaliotas 

Valstybės sekretoriaus pava
duotojas Europos reikalams 
Curtis Kamman ir Nacionalinio 

Saugumo Tarybos direktorius 
Europos reikalams Nicholas 
Burns smulkiau informavo susi
rinkusius pabaltiečius ameri
kiečius apie prezidento prane
šimą. 

N. Burns apskaičiavo, kad 
Estija ir Latvija turi apie 52 mil. 
dol. aukso rezervų JAV, kurie 
dabar bus atiduodami jiems. Jis 
mano, kad gal kelių mėnesių 
laikotarpy JAV Taikos Korpuso 
personalas bus pasiųstas į 
Pabaltijo kraštus ir kad galbūt 
net 1992 m. pavasarį į Pabalti
jo kraštus atvyks pirmieji Tai
kos Korpuso darbuotojai. JAV 
vyriausybė taip pat tikisi su
kurti medicininės pagalbos 
programą Pabaltijo kraštams. 

Pabal t i jo gynyba 
C. Kamman papasakojo, ką jis 

rado Pabaltijo kraštuose, nese
niai ten lankęsis. Jį padrąsino 
tai, kad kiekvienoje Pabaltijo 
sostinėje gyventojai normaliai 
reagavo į šių savaičių lemtingus 
įvykius, pasiryžę žengti pirmyn, 
nepasiduodami krizės nuotai
kai. Miestų gatvėse jis nepaste
bėjo jokios įtampos, neapykan
tos ar priešiškumo tarp vietinių 
gyventojų ir etninių mažumų. 

Kamman pripažino, kad sau
gumas buvo visų pabaltiečių 
vadų, su kuriais susitiko, rūpes
tis. Užtat jie savo dėmesį skiria 
savos policijos ir t au t inės 
gynybos pajėgų formavimui ir 
t ebė ra sus i rūp inę apie jų 
kraštuose tebesančius sovietų 
dalinius. Tačiau, jis pastebėjo, 
pabaltiečių vadų ryšiai su nau
jąja sovietų Gynybos ministeri
jos vadovybe šiek tiek mažina šį 
rūpestį. Nors ir pripažindamas, 
kad JAV teigiamai žiūri į pabal
tiečių susirūpinimą saugumo 
klausimu, jis vistiek mano, kad 
geriau būtų Pabaltijo vyriausy
bėms tiesiog su sovietais tartis 
dėl sovietinių dalinių ištrauki
mo, be JAV tarpininkavimo. 

Kamman paneigė galimybę, 
kad JAV teiktų ginklus Pabalti
jo kraštams ar kad siųstų karinį 
personalą treniruoti pabaltie
čius, sakydamas, kad tai galėtų 
daryti kiti kraštai. Jis tačiau 
paliko atvirą galimybę, kad 
pabaltiečiai galėtų į JAV siųsti 
savo karininkus treniruotis, bet 
abejojo, kad tai įvyktų 1991 
metais. Jis taip pat abejojo, kad 
NATO būtų praplėstas įtraukti 
Pabaltijo kraštus. 

(Bus daugiau) 

Gruzijos vadas kaltina 
Kremlių 

Opozicijos nariai Gruzijoje pereitą savaite krauna barikadas Tbilisio gatvėje, reikalaudami 
prezidentą nuversti. 

Lenkijos premjeras JAV-ėse 
Washington, DC, rugsėjo 10. 

— Lenkijos min. pirm. Krzysztof 
Bielecki, šios savaitės pradžioje 
lankydamasis JAV ir trečia
dienį susitikęs su prez. G. Bush, 
kalboje, pasakytoje antradienį 
Washingtone, pasakė, kad Len
kijos ekonominės stabilizacijos 
pirmoji fazė yra „stebuklingai 
psisekusi". 

Ruošdamasis par lament i 
niams rinkimams, kurie vyks 
už 47 dienų, jis Amerikoje turėjo 
susitikimus su JAV prekybinin
kais, kongresmanais ir tarp
t au t in ia i s bankininkais . Šį 
40-metį ministerį pirmininką 
prieš devynis mėnesius pasky
rė Lenkijos prez. Lech Walesa. 
Vadovaudamas valdžios eksper
tų grupei, jis ėmėsi programos, 
kur ia visu greičiu įvedami 
laisvos rinkos įstatymai. 

Si jo ekonominių suvaržymų 
programa susilaukė pasipriešini
mo ne tik iš darbininkų, bet ir 
parlamente, kuriame komunis
ta i turi 65% visų vietų. 

Pereitą mėnesį, kai Bieleckiui 
buvo neleista dar labiau apkar
pyt i vals tybinį biudžetą, 
nelaukiant parlamento patvir
tinimo, jis padavė savo atsista
tydinimo raštą, tačiau parla
mentas, pareikšdamas pasiti
kėjimą juo, atsistatydinimo ne
priėmė. 

Nors sakydamas, kad jo eko
nominio persitvarkymo progra
ma yra sėkminga, jis pripažino, 
kad stengdamasis perkeisti iš 
komunistų paveldėtas struktū
ras, jis nepakankamai dėmesio 
atkreipęs į Lenkijos bankų 
sistemos silpnumus ir menedž
mento pajėgumus. 

„Mes nepakankamai apskai

čiavome dvi milžiniškas pro
blemas", jis kalbėjo Atlanto 
Tarybos susirinkime. „Mes 
manėme, kad turėjome bankų 
sistemą, o pasirodo, kad nieko 
panašaus neturėjome. Mes taip 
pa t manėme , kad mūsų 
pramonės menedžeriai reaguos 
į rinkos duodamus signalus, o iš 
tikrųjų, visą savo gyvenimą 
dirbę komunistinėje sistemoje, 
jie nesugebėjo atpažinti rinkos 
duodamų signalų, jau nekal
bant apie reagavimą į juos". 

Bieleckis painforma\o. kad 
Lenkijos valdžia naudojasi 
vakariečių bankininkų eksper
tize, privatizuojant valstybinius 
bankus, ir kad ..masyvios pro
gramos" bus reikalingos išmo
kyti pakankamą skaičių lenkų 
vakariet iško menedžemento 
principų. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Kai kur užteks tik 
lietuviškos vizos 

Vilnius, rugsėjo 10 (LIC-Nevv 
York). — Lietuvos Konsulinio 
departamento direktorius Linas 
Kučinskas iš Vilniaus Lietuvos 
pasiunt inybei Washingtone 
pranešė, kad Lietuvos pasienio 
sargyba antradienį 21 valandą 
perėmė sienos apsaugą Lazdi
juose ir Vilniuje. Laikinai dar 
siena bus saugoma kartu su so
vietų pasieniečiais. 

Pasak Kučinsko, su lenkais 
susitarta, kad per Lazdijų pa
sienio punktą galės važiuoti 
visų šalių piliečiai, tačiau prieš 
tai reikės informuoti Lietuvos 
atstovą Varšuvoje D. Junevičių. 

įvaž iav imui iš Lenkijos 

užtenka Lietuvos vizos, kurią 
galima gauti Lazdijų pasienio 
punkte. Vien su lietuviška viza 
taip pat galima įvažiuoti per 
Klaipėdą ir Vilnių. Tiems, kurie 
važiuoja per Sovietų Sąjungos 
teritoriją — per Gardiną, Brestą 
a r Maskvą, r e ik ia tu rė t i 
sovietų vizą. 

Važiuojant per Kopenhagą ir 
Stockholmą. o toliau per Rygą 
reikia turėti latvių vizą arba 
lietuvišką vizą, išduotą Wa-
shingtone. Vykstant per Hel-
sinkį-Taliną reikia estų vizos. 

Tur in t iems lietuvišką 
užsienio pasą 

Pro Lazdijus, Vilnių ir 
Klaipėdą galima įvažiuoti su 
l ie tuvišku užsienio pasu, 

— Vokietijoje ouvęs Rytų 
Vokietijos paskutinis ministeris 
pirmininkas Lothar de Maziere 
atsistatydino iš pareigų kaip 
kanc. Kohlio deputuotas pirmi
ninkas Krikščioniu Demokratų 
Unijos partijos 

— JAV Kongrese prasidėjo 
kandidato į JAV Aukščiausiojo 
Teismo teisėjus teis. Clarence 
Thomas apklausa Kadangi j is 
yra juodas, bet konservatoriškų 
pažiūrų respublikonas, demo
kratų dominuojama apklausos 
komisija jį smulkiai ir aršiai 
kvočia dėl jo tinkamumo būti 
JAV Aukščiausiojo Teismo 
teisėju. 

— Latvija grąžins jos teritori
joje esančias sovietų užimtas 
buvusias užsieni' kraštų am
basadas, tikėdamasi, kad tie 
kraštai, kuriuose buvo Latvijos 
ambasados, jas vėl sugrąžins 
Latvijai. 

išduotu užsienyje, be vizos. 
Maždaug už svaitės, praneša 

Lietuvos konsulinis depar
tamentas, lietuviškos vizos bus 
pradėtos išdavinėti Varšuvoje. 
Bonoje. Kopenhagoje, Stockhol-
me. 

Savaitės pabaigoje sienos 
klausimu bus deramasi su 
lenkais, šiek tiek vėliau su 
Sovietų Sąjungr. Tikriausiai 
bus kalbama ape tranzitines 
vizas, baigia Kučinskas. 

— Izraelis paleido 51 jų suim
tus arabus karo belaisvius, kar
tu su 9 kovotojų palaikais. 
Manoma, kad dabar bus 
išlaisvinti dar keli vakariečių 
įkaitai laikomi Libane. Izraelis 
dar tebelaiko per 300 arabų 
karo belaisvių. 

— Sovietų Sąjunga peržiūrės 
savo ryšius su Kuba ir kitais 
kraštais, kuriuos iki šiol rėmė. 
Užs. min.Boris Pankin pareiškė, 
jog, kai komunistinė ideologija 
tapo išmesta iš krašto valdžios, 
ji nebegali būti priežastis ir 
užsienio paramai. Šis peržiūrė
jimas palies ir Čilę. Albaniją ir 
Etiopiją. 

— Į Hagoje vykstančią Ju
goslavijos Taikos konferenciją 
yra pakviesti ir Kroatijos serbų 
atstovai ir Kosovo albanų 
atstovai. Pereitą šeštadienį 
Kroatijos serbų vadas Milan 
Babic a t s i sakė pas i r a šy t i 
paliaubas, jei jo grupė nebus 
pakviesti į taikos konferenciją. 
Pietinės Serbijos albanai taip 
pat pradėjo maištauti, todėl ir 
jie buvo konferencijon pakvies
ti. 

— Pietų Korėja pasiprašė 
priimama į Jungtines Tautas 
Abiejų Korėjų buvimas šioje 
tarptautinėje organizacijoje reiš
kiąs „šaltojo karo" pabaigą, 
kaip sutarė abiejų Korėjų atsto
vai. 

— Maniloje, Filipinų parei
gūnas pranešė, kad buvo suimtas 
Filipinų komunistų vadas su 
savo žmona. Romulo Kintanar 
ir jo bendrakeleivė Gloria Jop-
son buvo suimti viename medi
cinos centre, į kurį jie buvo 
atvykę pasidaryti veido plas
tines operacijas. 

Gruzijos prez. Gamsachurdia. siekia 
Gružuos nepriklausomybės 

Tbilisi, Gruzija, rugsėjo 11. — 
Gruzijos tvirtos linijos prezi
dentas, neatsiprašinėdamas ir 
nenuolaidžiaudamas besitęsian-
tiems gatvėse protestams, rei
kalaujantiems jo atsistatydi
nimo, aštriai apkaltino Krem
liaus vadovus trečiadienį už 
kurstymą visuomenės prieš jį. 

Pliekdamas savo oponentus 
interviu metu, prezidentas 
Zviad Gamsachurdia pavadino 
juos „melag ia i s " ir „chu
liganais", kurie, patys save 
apginklavę, grasina civiliniu 
karu šiai respublikai, pasi
t r auk i anč i a i iš Sovietų 
Sąjungos. 

Jo šalininkams stovint prie 
Valdžios rūmų ir giedant šim
tamečius himnus, Gamsachur
dia gynė savo įvestus apribo
jimus spaudai, susidorojimą su 
oponentais ir jo kreipimąsi į 
Gruziją imtis ginklų ir apginti 
jo vyriausybę. 

Sovietų kurs tymas 
Kietos priemonės buvo būti

nos, jis tvirtino, norint išsaugoti 
tvarką, Gruzijai siekiant nepri
klausomybės nuo Sovietų 
Sąjungos. Jis apkaltino sovietų 
prez. Michailą Gorbačiovą, 
buvusį užsienio r e ika lų 
ministerį Eduardą Ševardnadzę 
ir naujai paskirtą sovietų TV 
direktorių Jegorą Jakovlevą 
bandymu išprovokuoti civili
nius neramumus Gruzijoje, no
rint išsaugoti sovietinį režimą 
krašte. 

J i s sakė , jog Maskvos 
sąmokslas aiškiai pasireiškė, 
kai jie pasiuntė Ševardnadzę 
atgal į jo gimtąją Gruziją 
priešintis prez. Gamsachurdijai 
politinėje arenoje, reportavo 
Chicago Tribūne koresponden
tas iš Tbilisi. 

Mitingavo t a rp ba r ikadų 
Situacija pasiliko įtempta 

trečiadienį , oponentams 
dešimtą dieną iš eilės reikalau
jan t , kad Gamsachurd ia 
atsistatydintų ir pranašaujant, 
kad jis greit pavartosiąs jėgą 
prieš juos. 

Bet vyriasybės grasinimas 
jėga išardyti jų pastatytas tris 
barikadas gražioje Rustaveli 
gatvėje nebuvo vykdomas. 
Daugiau negu 1,000 opozicijos 
šal ininkų mit ingavo t a r p 
barikadų, sudarytų iš gelž
betonio, plieninių vamzdžių, 
automobilių dalių, akmenų ir 
baldų, klausydamiesi įspėjančių 
kalbų apie panašų kruviną susi
dorojimą Kinijoje Tiananamen 
Aikštėje prieš dvejus metus. 

„Nėra nieko, ko Gamsachur
dia nepadarytų", pasakė Irina 
Sarišvili, Tautinės Demokrati
nės partijos vadovė. 

Niekas iš civilių demonstran
tų nebuvo užpultas po to. kai 
Gamsachurdijai lojali kariuo
menė šaudė į opozicijos mitingą 
rugsėjo 2, sužeisdama penkis 
žmones. Dešimtys buvo sumušti 
susirėmime, kurį Gamsachur
dia skaito buvus sovietų agentų 
provokacija. 

P r a š ė pripažint i Gruziją 
Spaudos konferencijoj trečia

dienį Gamsachurdia pasakė, 
kad jokia demokratinė vyriau
sybė pasaulyje nesėdėtų rankas 
susidėjusi, esant tokiai civilinei 
betvarkei. Bet jis pripažino, kad 
naudojimas jėgos sudarytų 
progą jį apkaltinti žmogaus 
teisių pažeidimu. 

Duodamas pla tų interviu 
anksčiau šią savaitę, Gam

sachurdia a tsakė savo kriti
kams ir kreipėsi į pasaulį 
p r ipaž in t i jo respubl ikos 
nepriklausomybę, dėl kurios 
Gruzijos žmonės pas i s akė 
referendume praėjusį balandį. 

A u k š t a s , r ū s t a u s balso 
vadovas, b u v ę s dis identas , 
žmogaus teisių gynėjas, didžiule 
ba lsų p e r s v a r a i š r i n k t a s 
gegužės mėnesį, sakė, kad t ik 
Rumunija ir Moldavija iki šiol 
pripažino Gruziją. 

Re ik ia ge r in t i žmogaus 
te is ių padė t ) 

Vizituojant JAV Kongreso 
delegacija praeitą savaitgalį 
sakė, jog respublika privalo 
pagerinti savo elgesį demokrati
jos ir žmogaus teisių atžvilgiu 
pirmiau, negu galėtų laukti 
JAV pripažinimo. Bet Gamsa-
churdija atsakė: „žmonės, kurie 
čia atvyko t ik vienai dienai, 
negali susidaryti aiškaus vaiz
do ir nega l i spręs t i apie 
žmogaus teisių sąlygas". 

Paklaustas,ar jis rimtai svars
tys atsistatydinimą, jis atsakė 
papras ta i , ,Ne" . Opozicijos 
skaičius tik keli šimtai, jis sakė, 
kai tuo tarpu mano šalininkų 
yra tūkstančiai ir milijonai". 

Georgijus Chanturija, Tauti
nės d e m o k r a t i n ė s par t i jos 
vadovas, kaltino Gamsachurdiją 
areštavus daugiau negu 70 
oponentų praėjusiais mėnesiais. 
Prezidentas atrėmė tuos kaltini
mus, sakydamas: „Jie nėra poli
tiniai kaliniai. Jie yra ginkluoti 
kriminalistai. Tai yra ginkluotų 
kriminalistų opozicija". 

S p a u d o s laisvė 
Paklaustas apie kritiką dėl 

laisvos spaudos, Gamsachurdia 
atšovė: ..Melas! Tai yra melas!" 
J is pakėlė Gruzijos laikraštį 
nuo savo stalo ir parodė kiek 
jame buvo kritiškų pasisakymų 
apie jį. ..Ar tai nėra spaudos 
laisvė?" — paklausė jis. 

Gamsachurdiją pripažino, kad 
du laikraščiai buvo uždaryti, bet 
Chanturia sako, jog daugiau 
buvo uždrausta, ir TV laikinai 
buvo suvaržyta šią savaitę. 
„Televizijai kai kurie apribo
jimai buvo būtini, nes yra pavo
jus anarchijai ir pavojus iš 
kriminalinių elementų pusės", 
sakė prezidentas. „Jie nori per 
TV šauktis prezidento nuver
t imo. J ie naudoja visokias 
paskalas ir prasimanymus. Kas 
gi gali duot i TV tokiems 
žmonėms — chuliganams ir 
anarchis tams". 

Dabartinius neramumus su
kėlė opozicijos jėgos, kurios 
prezidentą kaltina bendrininka
vimu žlugusiame Sovietų są
moksle, ką jis karštai paneigia. 
..Mano strategija buvo išvengti 
konfrontacijos su sovietų armi
ja, ir nesikreipti į žmones, kad 
jie kovotų su armija, bet kad 
pas i l i k tų r a m ū s " , kalbėjo 
prezidentas. 

K A L E N D O R I U S 

Rugsėjo 13 d.: Šv. Jonas 
Auksaburnis. Eulogijus, Vil-
freda. Birmantas . Tolminė. 

Rugsė jo 14 d.: Krescencijus. 
Notburga. Eisvinas. Asta. 

O R A S C H I C A G O J E 

Saulė teka 6:28. leidžiasi 7:09. 
Šiandien gali trumpai palyti 

iš r y to . d ieną debesuota , 
tvanku. Temperatūra 79 F (26 
C) dieną, 58 F (14 C) naktį. 
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IŠ IV-JŲ PLS ŽAIDYNIŲ 
VARŽYBŲ 

(Tęsinys) 

LENGVOJI ATLETIKA 

Lengvosios atletikos varžybos 
vyko Vilniuje. Jos buvo kartu ir 
Lietuvos lengv. atletikos pirme
nybės, tai reiškia, kad jose daly
vavo geriausi Lietuvos lengvat-
lečiai ir, žinoma, svečiai iš kitų 
kraštų. Tuo pačiu jos žymėjo 
Lietuvos lengvosios atletikos 70 
metų jubiliejų. 

Varžybos buvo gero lygio, net 
tarptautinio. Jose buvo pasiekti 
ir keli nauji Lietuvos rekordai. 
Štai N. Savickytė, šuolyje į 
aukštį — 1 m 94 cm — naujas 
Lietuvos rekordas. Lietuvos 
rekordą pakartojo V. Pipiras, 
nubėgęs 100 m per 10,1 
sekundę; su tokia pasekme gali 
pasirodyti visur pasaulyje. 
Geros pasekmės S. Kleizos 
rutulio stūmime — 20 m 67 cm; 
A. Raizgio trišuolis — 16 m 71 
cm; R. Verkio šuolis į aukštį — 
225 cm. 

Mus labiausiai nudžiugino 
Tomas Pūkštys iš Chicagos, 
nusviedęs ietį 77 m 44 cm — 
naujas Lietuvos rekordas ir 
aukso medalis. Tačiau reikia pa
stebėti, kad Tomo metimas buvo 
žymiai silpnesnis, negu jo 
pernykštė pasekmė, nes jį ka
mavo trauma, neleidusi jam 
geriau pasirodyti ir Pasaulio 
pirmenybėse Japonijoje. Kitą 
aukso medalį laimėjo Andrius 
K l e m a s iš Washing tono , 
laimėjęs bėgimą Trakų pilis — 
Vilniaus katedros aikštė — 29 
km per 1:41, 29 vai. Paste
bėtina, kad Klemas puikiai 
pasirodė ir kitose distancijose: 
9-tas 5000 m bėgime ir 10-tas 
800 m bėgime. Kiti du iš Cali-
fornijos — K. Jusionis ir S. Kin-
deris 800 m bėgime buvo 17-tas 
ir 19-tas. M. Landytė 200 m 
bėgime — 11-ta ir K. Volodkaitė 
100 m bėgime — 5-ta. 

Lengvosios atletikos varžybos 
vyko Vilniuje „Gintaro" sta
dione. 

PLAUKIMAS 

Plaukimo varžybos taip pat 
buvo ir Lietuvos pirmenybės. 
Jos vyko puikiame Vilniaus 
olimpiniame plaukimo baseine. 
Pasekmės taip pat buvo geros, 
nors gal kiek ir silpnesnės negu 
lengv. atletikoje. Išsiskyrė 
Laura Petrutytė, laisvu stiliumi 
laimėjusi net 8 aukso medalius. 
Aukso medal ius su gerais 
laikais laimėjo V. Kupčiūnaitė 
— peteliškės stiliumi ir G. Mali-
šauskaitė — nugara. Iš vyrų — 

A. Matusas iš Kauno laisvu 
stiliumi ir E. Klimetjevas iš 
Klaipėdos krūtinės stiliumi. Iš 
JAV plaukikų nebuvo daug ir 
jie rimtesnės konkurencijos ne
davė. Klevelandiečiai Taraškos 
Vincas, Pilypas, ir Veronika, ir 
Paulius Lukas iš Washingtono 
užėmė tarp 11-tų ir 24-tų vietų 
įvairiuose stiliuose. 

LAUKO TENISAS 

Lauko tenisas — „poniška" 
sporto šaka anoje sistemoje buvo 
pamiršta, bet su šiomis žaidy
nėmis, teniso federacijos pre
zidento V. Putramento teigimu, 
lauko tenisas greit populiarumu 
prilygs krepšiniui. Gal taip ir 
nebus, bet teniso klubai Lietu
voje dygsta, kaip grybai. Vidaus 
ir lauko su puikiomis aikštėmis, 
geromis patalpomis, darbš
čiomis vadovybėmis. Ypač 
gražus ir gerai organizuotas 
teniso klubas y ra Kaune, neat
silieka ir Palangoje su energin
gu V. Šakaliu priekyje. 

Varžybose dalyvavo art i 200 
dalyvių keturiuose miestuose. 
Palangoje žaidė vyrų ir moterų 
stipriausi, tai, pagal mus, būtų 
A klasė. Laimėtojai R. Muraška 
ir G. Mažonas buvo per stiprūs 
mūsų S. Soliui ir J. Čikotui. Tik 
Vaidas Čikotas būtų jiems lygus 
varžovas, jei būtų atvykęs. 
Tačiau vyrų dvejeto varžybose 
S. Solys ir J. Čikotas pralaimėjo 
tik baigmėje ir iškovojo sidabro 
medalį. Panašiai ir moterų 
grupėje laimėtoja R. Mackevi
čiūtė ir kitos buvo per stiprios 
mūsų V. Vodopalaitei. 

Klaipėdoje vyko B klasės 
varžybos, bet ir čia laimėtojas G. 
Dražėnas ir kiti buvo stipresni 
už brolius Grinius iš Los 
Angeles, jiems palikdami bron
zos medalius dvejeto varžybose 

Šiauliuose žaidė vyrų 35-44 
metų amžiaus grupė ir moterų 
B klasė. Čia visa klase už visus 
pranašesnis buvo Gracijus Re-
meikis, i lgametis Lietuvos 
čempionas (ir dabar dar trečioje 
vietoje). Jis lengvai laimėjo 
vienetą, vyrų ir mišrius dveje
tus. Susidarė vaizdas, kad 
Remeikio t a l en tas ir pasi
šventimas tenisui Lietuvoje per 
mažai išnaudojamas, ypač šiuo 
metu, kai Lietuvoje tenisas 
keliasi iš letargo, kai dygsta 
puikūs nauji klubai. Jis jau da
bar turi keletą daug žadančių 
mokinių, bet jų skaičius turėtų 
būti didesnis. O įvairiais kur
sais ir stovyklomis jis galėtų 
paruošti ir naujus trenerius. Su 
Remeikiu vyrų dvejete aukso 

Spaudos konferencijoje Vilniuje. Iš k. - IV-jų PI S Žaidynių ieties met imo nugalėtojas č-ikagiškis 
Tomas Pūkštys, žurnal is tė ir „Vyt is" sporto žtmalo redaktore Roma Griniūtė ir Lietuvos Olim 
pinio komiteto p i rm. Ar tu ra s Povil iūnas. 

medalį laimėjo Rolandas Gry
bauskas, o mišriame dvejete — 
Laura Valančienė (Ragaitė). 
Šioje grupėje sidabro medalį 
vyrų dvejete laimėjo M. Kliorys 
iš Clevelando ir du bronzos 
m e d a l i u s R. Rušėn ienė iš 
Chicagos — moterų ir mišriuo
se dvejetuose. 

Geriausiai mūsų tenisininkai 
pasirodė senjorų klasėje. Tur
t i n g i a u s i a grįžo V. Vė-
beliūnienė iš New Yorko — du 
aukso medaliai moterų dvejete 
su G. Aleksandravičiene iš 
Hartfordo ir mišriame dvejete, 
o taip pa t sidabro medalis 
vieneto varžybose. Vyrų grupėje 
(vyriausių klasėje) susitiko A. 
Andrulis ir V. Grybauskas, abu 
iš Floridos. Andruliui teko 
auksas, ka i Grybauskas, lai
mėjęs pirmą setą, dėl susi-
žeidimo turėjo pasiduoti. Jie abu 
laimėjo pirmas vietas dvejeto 
varžybose. Sidabro medalius 
pelnė M. Baukus ir A. Grinius, 
o bronzos — V. Domanskis ir J . 
Šalna. 

D. Ancevičh: 
mėjo bronzos 
lenktynėse; ji 

- iš Chicagos lai 
medalį 13 km 

; vra vienas iš 

STALO TENISAS 

Stalo teniso varžybose Alytuje 
dalyvavo 183 žaidėjai, deja, t ik 
vienas iš JAV, tai J. Baltrus iš 
Chicagos. Jis senjorų klasėje 
iškovojo s idabro medal į , 
pralaimėdamas J. Gruodžiui iš 
Šilutės trečiame sete 22-20. 
Bronzos medalis teko J. Ablon-
skiui iš Australijos. 

DVIRAČIAI 
Dviračių sportas labai popu

liarus Lietuvoje, ypač Šiauliuo
se, kur yra dviračių fabrikas ir 
40 km ilgio takas, aplink visą 

' miestą. Dalyvių buvo net 325, 
kurių 78 moterys. Įspūdinga 
buvo pradžia, kai visi dviračiais 
važiavo į Kryžių kalną iškilmin
gam atidarymui. 

Pačios varžybos buvo dvieiu 
dalių: 13 km lenktynės Kryžių 
kalnas — Šiauliai ir kriteriumas 
— 3 ra ta i po 1200 metrų. 
Varžybos vyko visose amžiaus 
grupėse, pradedant 10 m amžiu
mi. 

iškilesnių dviratininku Illinois 
valstijoje. Senjorų klasėje R. 
Griškelis iš Detroito kriteriumo 
varžybose laimėjo aukso 
medalį. Tuo būdu - du dvira
t ininkai iš JAV-ių - du meda 
liai. 

BILIARDAS 

Biliardo varžybos pasirodė 
gana populiarios, kaip ir IlI-se 
PLS Žaidynėse Australijoje. Iš 
55 dalyvių į Panevėžį atvykusių 
net 15 buvo iš JAV, Australijos 
ir Kanados. Susidomėjimas 
nemažas. O Panevėžyje juos su 
tiko puikioje salėje su 4 naujais 
stalais, naujais kamuoliukais. 
Taip pat ir kitokiomis taisyk
lėmis . Tačiau tai neturėjo 
reikšmės, juk esmėje reikia 
taiklumo ir koncentracijos. Iš 
8-nių grupių ; finalinę nepateko 
nei vienas :š užsienio. Vyrų 
grupėje lain.ejo kaunietis K i 
varas. Motera grupėje V. Volod 
kaitė iš Klaipėdos buvo neį
veikiama. Tačiau kitus me 
dalius „pasigriebė" užsienietė: 
— sidabro R. Rušėnienė iš Chi
cagos, bronzos A. Baltrūnienė iš 
Australijos, o ketvirtą vieta 
užėmė A. Lentz iš Detroito 

Futbolas Chicagoje 
„LITUANICA" DAR NEPAKILO 

Kad į dvejas iš eilės pirmeny
bių rungtynes dėl kažkieno 
neapsiž iūrė j imo nea tvyk tų 
oficialūs teisėjai, ir dėl to 
pirmenybių rungtynės neįvyktų 
— naujas reiškinys Metro lygo
je . Taip a t s i t i ko praėjusį 
sekmadienį. Teisėjams nepasi
rodžius, komandų vadovai 
sutarė sužaisti nors draugiškas 
rungtynes, nes kai kuriems 
žiūrovams tai jokio skirtumo 
nesudaro. 

Rungtynes tarp čekų ..Spar 
t a " ir ,,Lituanica • Li ths" 
komandų pravedė „civiliai" 
Henrikas Gavėnia su padėjėjais 
Ruokiu ir Maželiu. Pravedė be 
mažiausių priekaištų iš abiejų 
pusių, kas re ta i pasitaiko 
teisėjaujant už tvirtą valiutą. 

„Liths" komandoje matėsi ne 
tik nauji veidai, bet ir naujas 
žaidimo stilius prie priešininko 
vartų. Puolime, kad ir iš tolo, 
buvo lengva pastebėti naują 
žaidėją Ričardą Zdančių, ne vien 
dėl jo ilgų, šviesių plaukų, bet 
ir dėl jo išsiskiriančio kamuolio 
valdymo, pozicijų pasirinkimo, 
greičio ir šūvių į vartus, kurių 
net du rado vietą „Spartos" 
vartų tinkle. Pridėjus dar du 
įvarčius nepastebėtų autorių, 
rungtynes laimėjo „Lituanica" 
net 4:1, bet lygos pirmenybių 
lentelėje nepaki lo nė per 
plauką. Draugiškos rungtynės 
nesiskaito. 

Komanda sužaidė tvirtai, su 
pasitikėjimu. Geresnėje aikštėje 
gal sužais dar geriau. Varti-

Nuotr. V. K a p o č i a u s 

Čampė iš VVashingtono „Vėjo". 
K. Campė. atominės energijos 
inžinier ius, daugel į metų 
dalyvavęs įvairiose varžybose 
Amerikoje. Šiose Žaidynėse jis 
špagų varžybose iškovojo 5-tą 
.ietą, bet atsigriebė senjorų 
klasėje, kur jis pasipuošė aukso 
medaliu. Tuo būdu negausi Wa-
shingtono „Vėjo" delegacija, 
vadovaujama Elvyros Vodopa-
lienės, grįžo su dviem aukso ir 
vienu sidabro medaliais. 

FECHTAVIMAS 

Fechtavimas, kaip dviračiai ir 
biliardas, ir daugelis kitų spor 
to šakų, mūsų žaidynėse neeg 
zistuoja. nes nėra užtenkamai 
dalyvių, todėl keli tokių sporto 
šakų mėgėjai turėjo progos pasi
reikšti Lietuvoje. Tokia proga 
pasinaudojo ir Kazimieras 

ŠAUDYMAS 

Šaudymo varžybos sutraukė 
80 dalyvių vyrų, moterų ir įvai 
raus amžiaus grupėse Kiekvie
name šaudyme iš 5 metrų 
nuotolio V. Šeputa iš Detroito 
užėmė 7-tą vietą. Tačiau 
veteranų klasėje J. Šeštokas, 
taip pat iš Detroito, laimėjo 
sidabrą, o B. Savickas iš Toron
to — bronzą. 

Stendiniam^ šaudyme (taip 
vadina Lietu.oje* .Ada Vodo-
palaitė baigė 19-je vietoje, o 
veteranu kla.sėje bronzos medalį 
laimėjo A. Šimkevičius iš 
Hamiltono B. Savickas buvo 
4-tas. A. Artičkonis 7-tas ir V. 

1 •: - 8 as; visi iš Toronto. 

ŠACHMATAI 

Šachmatų varžybos Mari 
jampolėn sutraukė net 140 
varžo\ ų. Keletas jų iš JAV-ių, 
bet jie nepajėgė geriau pasiprie
šinti Lietuvos Sarkanui, La-
buckni ir kitiems. Vienintelis, 
kuris būtų galėjęs su jais kovoti, 
buvo V. Palčiauskas iš Los 
Angeles, bet jis nutarė geriau 
laika praleisti su giminėmis... 

ninkas Putna abejoja, ar reikėjo 
draugiškose rungtynėse atvirai 
parodyti savo naujuosius „gink
lus" . 

Ivairiaamžii! žiūrovų arti 200 
kurių nemaža dalis atklydo iš 
greta vykusios Lemonto LB 
gegužinės. 

SAVAITGALIO 
RUNGTYNĖS 

Šį sekmadienį, rugsėjo 15 d., 
,Liths" vyrų komanda pagaliau 
žais ( t ikėkimės) p i rmąs ias 
rudens rato pirmenybių rungty
nes p r i e š serbų komandą 
„Serbe", prieš kuriuos pavasarį 
skaudžiai pralaimėjo rezultatu 
2:5. 

Rungtynės vyks Wilmette 
priemiestyje, Avoca Park. Pra
džia 3 vai. po pietų. 

Rezervas žais 1 vai. 
J . J . 
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Kažin kas butų iš žaidynių, jei 
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(Bus daugiau) V. G. 
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D R . D A N A M . S A L I K L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 VV. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Te l . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

Keb. tt. (1-312) 471-3300: 
Rez (708) 442-8297 

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

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 40452 

Pirm . antr ketv ir penkt 
pagal Susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez (708) 448-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
T*4. (1-312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarlten Medlcel Center 

Nepervllle Cempu* 
1020 E. Ogden Av*., Sulte 310. 

Nap*rvW* IL 40543 
T * l . 1 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel (1 312) 586 3166: 
Mamų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 WMt 43rd Street 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

i 
* 
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Kovoje už laisvę 

IŠEIVIJOS TALKA 
LIETUVAI 

LAIMĖ, KAD NE 
BRAZAUSKAS IR PRUNSKIENĖ 

Ne r e t a i a tvykus ie j i iš 
Lietuvos išeiviams priekaištau
ja, kad štai, „mes kentėjom, 
skurdom, o jūs čia pabėgę, 
palikę tėviškę, gyvenate laisvi, 
jums nieko nestinga, net per 
daug visko turite ir jau ketinate 
pasinaudodami proga, kol rublis 
nieko vertas, doleriais įsigyti 
geresnius kampelius". Tokie 
priekaištai ir skundai tur i t ik 
dalį tiesos. Taip išgirstame iš tų, 
kurie t ikrai per keturis ar 
daugiau dešimtmečius nieko ge
resnio negalėjo sukurt i , pa
siekti, o Stalino laikais turėjo 
dieną ir naktį drebėti, laukti , 
kada gal ir tave atvažiuos iš
vežti, atskirs vyrą nuo žmonos, 
vaikus nuo tėvų. Tai buvo siau
bo, netikrumo dienos, mėnesiai, 
metai, kurių negali suprasti, pa
justi tas, kuris laisvėj gimęs ir 
užaugęs. O, kad išeiviai neblo
gai įsikūrė, tai savo darbštumo, 
nevengimo bet kokio darbo 
dėka. Niekas veltui nedavė, 
niekas turtų nepaveldėjo. 

Priekaištautojai, kad iš dalies 
ir teisūs, pamiršta vieną faktą: 
ar tuos, kuriems tai sakoma, jie 
dar regėtų gyvus arba ne suluo
šintus? Ar tie bėgliai pasitraukė 
iš Lietuvos geresnio kąsnio 
ieškodami? Ne, jie savo gyvybę 
ge lbėdami . Ar b ū t ų buvę 
geriau, jeigu jų šiandien gyvų 
nebūtų? Teisybė, čia heroizmo 
per daug nebuvo. Tikrieji hero
jai liko Lietuvoje. Vieni jų su 
ginklu rankoje išėjo į miškus, ir 
nelygioje kovoje žuvo. Tokių 
herojų priskaičiuojama apie 
50,000. Kiti už Lietuvą kovojo 
kitais būdais, kentėjo kalėji
muose, Sibire. Su jų kančiom 
niekas negali susilyginti. Išei
viai tai žino ir prieš juos lenkia 
galvą. 

Bėgti nuo gresiančios mirties 
įgimta kiekvienam gyvam ir 
mažiausiam sutvėrimui. Prieš 
ke tu r iasdeš imt sep tyne r ius 
metus masiškai pa s i t r aukė 
daugiausia tie, kurie komunis
tų buvo numatyti likviduoti, bet 
to nespėta padaryti. Vieni buvo 
jau įrašyti į sekančius išvežimus, 
kiti priklausė tai kategorijai, 
kuri turi būti sunaikinta, treti 
gars iai l inksniuojami ka ip 
„liaudies priešai". Pasitrauku
sieji žinojo, kas jų laukia. Tarp 
dviejų blogybių reikėjo pasi
rinkti, jų manymu, mažesnes. 
Jie žinojo, kad gali būti nacių 
pajungti sunkiausiems, pavojin
giausiems darbams, o vyrus dar 
ir kaip užtvarą prieš bolševikų 
tankus, kurie būtų pirmiausia 
sunaikinti. Vylėsi bėgliai tik 
tuo, kad karas gali greit baigtis, 
ir ateis išsivadavimas. Po karo 
negrįžo, nes grįžusiems būtų 
buvę blogiau negu pasiliku
siems. 

Dauguma lietuvių, įsikūrusių 
Amerikoj ar kur kitur, pasiryžo, 
kiti net prisiekė, dirbti, daryti 
Lietuvai tai, ko Lietuva negali. 
Pirmoj eilėj a tgaut i laisvę, 
kalbėti pasauliui apie didelę ne
teisybę, prašyti jai visokeriopos 
paramos, neleisti, kad okupacija 
būtų pripažinta ir pasaulio 
užmiršta. Pagaliau pabėgėliai 
nuo komunis t inės t ironijos 
tuose kraštuose, kur jie įsikūrė, 
buvo lyg ambasadoriai, kad 
supažindintų ramią apatišką 
visuomenę su tuo. kas juos gali 
ištikti, kad budėtų ir saugotųsi. 
Kaip žinome, amerikiečiai žino
jo tik nacius, juos laikė pabaisa, 
o bolševikus ištikimais sąjungi
ninkais, ir ką nors negero apie 
juos pasakyti bent pradžioj po 
karo nebuvo galima. Pabėgėliai 
atmerkė akis. Ne veltui bolše
vikai dar stovykliniais laikais 
siuntinėjo agentus, delegacijas, 
kvietė pasitraukusius grįžti, 
žadėjo beveik aukso kalnus. 
Pačius pavoj ingiaus ius in
telektualus, pvz. Antaną Ma
ceiną ir k t . s u s i g r ą ž i n t i , 

nuti ldyti a r sunaikinti naudojo 
net neįtikėtinas priemones. Išei
vija, ne vien lietuvių, daug, la
bai daug prisidėjo prie komuniz
mo greitesnio sugriuvimo. 

Po II pasaulinio karo lietuviai 
nebuvo pirmieji išeiviai, kurie 
tai padarė. Lietuva daug neteko 
žmonių iki I didžiojo karo. Kazio 
Pakšto apskaičiavimu, vien į 
Ameriką atvyko apie trys ket
virčiai milijono lietuvių. Po II 
p a s . k a r o — apie 30,000. 
Pirmųjų ateivių talka 1918 
metais atsikūrusiai Lietuvai 
buvo didelė tiek politine, tiek 
mater ia l ine prasme. Naujoji 
emigrantų banga, būdama tik 
dvidešimt penkis kartus žmonių 
s k a i č i u m mažesnė , pada rė 
nemažiau, vadinas buvo dina-
miškesnė. Ji atgaivino Ame
r i k o s l i e tuv ių pr igesus ią 
k u l t ū r i n ę ir v i suomen inę 
veiklą. Išeivijos eiles daugiausia 
sudarė inteligentinės pajėgos: 
spaudos žmonės, rašytojai , 
inžinieriai , gydytojai, moky
tojai, menininkai , teisininkai, 
ekonomistai ir kiti kvalifikuo
t i profesionalai. 

Ką gero ir naudingo išeivija 
padarė Lietuvai, ne tik savo kie
mui? Pirmiausia amerikiečių, 
kanadiečių, australų ar kitų 
akyse pakito Lietuvos vardas ir 
lietuvių vertinimas. Iki to laiko 
lietuviai buvo vertinami tik 
kaip geri darbštūs ir sąžiningi 
darbininkai , nieko daugiau.o 
dabar pastebėjo, kad tai inteli
gentiški , kūrybingi, aukštos 
ku l tū ros žmonės. Iš išeivių 
sprendžiama ir apie visą tautą. 
Tokia tau ta , tokia valstybė ver
t a laisvės, verta dėl jos kalbėti. 
Gal kas veda statistiką, kiek iš 
tos nedidelės emigrantų eilės į 
amerikiečių gyvenimą įsiliejo ir 
dirba aukštųjų mokyklų dės
tytojų ir kitų profesionalų, 
mokslininkų, menininkų. So
ciologai pastebėjo, jog lietuviai, 
kaip ir kiti pabaltiečiai, sten
giasi, kad kiekvienas jaunuolis 
pasiektų aukštojo mokslo dip
lomą; kad lietuviai suorgani
zuoja tokius renginius, kokių 
neįstengia skaičium gausesnės 
tautybės, pvz. operų spektak
l ius , da inų , šokių, spor to 
šventes, mokslo ir kūrybos sim
poziumus. Jie žino, labai verti
na ir Encyclopedia Lituanica. Iš
skyrus žydus, jokia kita grupė 
neturi savo etninės enciklopedi
jos. 

Antra , ką padarė ir daro 
išeivija — tai išsaugojimas, pra
tęsimas lietuvybės išeivijoje. 
Senoji emigracija nedaug tuo 
reikalu rūpinosi, leido jaunimui 
greičiau įsilieti į vietines eiles. 
Atsimenam, kaip prel. Mykolas 
K r u p a v i č i u s tuoj po k a r o 
lankėsi Amerikoje ir grįžęs 
aimanavo, jog rado tik lietuvių 
kapus, Jaunimo nerado. Šian
dien to negalima pasakyti. Šeš
tadieninės mokyklos, ateiti
ninkų, skautų organizacijos 
užaugina, papildo eiles naujais 
kovotojais už Lietuvą. Su 
a n t r ą j a emigraci jos b a n g a 
Amerikoj įsikūrė jėzuitai, pran
ciškonai, Putnamo seselės. Kiti 
vienuolynai atlietuvėjo, ypač 
marijonai. Visi jie įsijungė į 
lietuvišką darbą su naujomis jė
gomis. Kas būtų be Jaunimo 
centro Chicagoje arba Kultūros 
židinio New Yorke arba jei ne
būtų vienintelio už Lietuvos ri
bų Draugu dienraščio? 

Naujieji išeiviai padarė viską, 
kas gal ima buvo padary t i . 
Aukštuosiuose valdžios sluoks
niuose su savo prašymais, reika
lavimais, rezoliucijom, primi
nimais neleido Lietuvos reikalų 
užmiršti . Jei nebūtų išeivijos, 
kas bū tų kovojęs, visa tai 
padaręs? Išeiviai tikrai padarė, 
ko pati Lietuva negalėjo pa
daryti . 

č.g. 

Tos pačios jėgos, kurios sausio 
13 d. tiesioginiu puolimu 
Vilniuje bandė nuvers t i 
demokratiniu keliu sudarytą ir 
1990 kovo 11d. nepriklausomy
bės atstatymą deklaravusią ir 
Vytauto Landsbergio vado
vaujamą Lietuvos respublikos 
valdžią Lietuvoje, žymiai di
desnėms operacijoms, be t 
mažesnėms kraujo aukoms sten
gėsi rugpjūčio 19-23 perimti 
Sovietų Sąjungos valdžią 
Maskvoje. Abu stalinistų ban
dymai buvo nesėkmingi . 
Demokratiniam procesui apgin
ti maskviečiai daug ką buvo 
pasimokę iš įvykių Vilniuje: 
parlamentui apginti t e lkė 
civilių žmonių minias, statė 
barikadas ir sutvirtinimus. 
Maskva buvo laimingesnė, nes 
į gynėjų eiles perėjo dalis kari
nių jėgų. 

Pučo metu Maskvoje sunkias 
netikrumo dienas pergyveno ir 
Vilnius. Visose trijose Pabaltijo 
valstybėse prasidėjo grėsmingi 
sovietų karinių jėgų judėjimai, 
nors porą dienų pieš pučą, kaip 
pranešė Vilniaus radijas, vy
riausias šios srities karinių jėgų 
vadas buvo informavęs Vilnių, 
kad netrukus* prasidėsią seniai 
suplanuoti kariniai manevrai. 
Ir iš tikro Vilniuje, Rygoje, 
Taline ir kituose didžiuosiuose 
miestuose „manevravo" tankai 
— buvo užiminėjamos radijo ir 
televizijos stotys bei kiti ko
munikacijos centrai, apsupami 
parlamentų pastatai. 

Laimė, kad tuo metu Lietuvos 
respublikos parlamento pirmi
ninkas buvo Vytautas Lands
bergis, o ne Algirdas Bra
zauskas, ir ministerio pirmi
ninko poste — Gediminas Vag
norius, o ne Kazimiera Pruns
kienė. Nei Brazauskas, nei 
Prunskienė nėra Lietuvos 
nepriklausomybės pr ieša i , 
tačiau į tą nepriklausomybę jie 
buvo linkę eiti ne Landsbergio 
pasirinktu, bet Gorbačiovo pri
metamu kel iu. Gorbačiovo 
kelias į Lietuvos nepriklau
somybę nebūtų nuvedęs. 

JUOZAS KOJELIS 

Pokalbis Vilniuje 

Brazausko-Prunskienės poli
tinėms idėjoms propaguoti, jų 
autoritetui visuomenėje kelti ir 
eventualiai į jų rankas Lietuvos 
politinę vadovybę perduoti buvo 
sukurta organizacija, pasi
vadinusi Lietuvos Atei t ies 
forumu (LAF). Gegužės-birželio 
mėnesiais lankantis Vilniuje, 
teko du k a r t u s da lyvaut i 
pokalbiuose, kuriuose buvo 
liečiamas ir LAF klausimas. 

Pirmą kartą, birželio 9 d. 
„Krantų" žumaio redakcijoje 
susitikome su „I Laisvę" fondo 
Lietuvos filialo nariais, kur ių 
tarpe buvo filosofas Arvydas 
Juozaitis, LAF veikėjas ir or
ganizatorius. Su Juozaičiu 
buvau susipažinęs Amerikoje, 
skaitęs jo įvadą į Lietuvoje 
išleistą Juozo Brazaičio knygą 
„Vienų vien i", žinojau jo 
vaidmenį, kuriant Lietuvos 
atgimimo Sąjūdį Jo pajėgumas 
suprasti dalykus, kaip jie buvo 
ir kaip yra, buvo padaręs didelį 
įspūdį, bet jo straipsniai ir pa
reiškimai pastaruoju metu pra
dėjo kelti tam tikras abejones. 
Norėdamas tas abejones iš
blaškyti, to susitikimo metu pa
teikiau jam kelis klausinius. 
Susitikime dalyvavo taip pat 
poetas Bernardas Brazdžionis ir 
advokatė Žibute Brinkienė. 
(Mano klausimai kiek su
trumpinti, o Juozaičio nurašyti 
iš magnetofono juostelės). 

Kojelis: Dar prieš išvyk
d a m a s į Lietuvą Amerikoje 
p e r Vilniaus radiją girdėjau 
LAF programą. Paskui b u v o 
J ū s ų komentaras , kur io dėl 
blogų atmosferinių sąlygų 
negalėjau gerai girdėti. Bet 
kai kur ie rimti žmonės, kur ių 
i š m i n t į ge rb iu , g a l i u 
paminė t i dr. Juozą Girnių, 
J ū s ų komentarą sutiko skep
t i škai . Šiandien „Tiesoje" 
Brazdžionis ir aš perska i 
t ėme LAF platformos aiški
nimą. Entuziazmo nekel ia . 
Kodėl J ū s tą platformą ta ip 
te igiamai vertinate? 

Juozai t is : Mums reikia kon
struktyvios opozicijos, kad ji 
nepatektų į stipriausios par
t inės s t ruktūros . Lietuvos 
Demokratinės darbo partijos, 
LDDP, rankas. Mes norime 
demokratinės sistemos, ypač 
privatizacijos įstatymą kuriant. 
Jeigu nuosaikieji ar krikščio
niškos orientacijos žmonės 
būtume nusisukę šito parlamen
to procese, įtaka būtų perėjusi 
į LDDP rankas, ir Burokevi
čiaus įtaka sustiprėjusi. Prin
cipas — kad opozicija vyriausy
bei būtų nuosaiki, o visa ki ta tai 
detalės. 

Kojelis: Jūs j au turite laiko 
perspektyvą į Vytauto Lands
bergio išrinkimą Aukščiausio
sios tarybos pirmininku. Jūs 
reagavote aštr iai , pavadin
damas tai istorine klaida. Ar iš 
tikro buvo klaida? 

Juozaitis: Dabar galvoju, kad 
pusei metų Brazausko kandi

datūra būtų sutvirtinusi Sąjūdį 
viduje. Po Landsbergio išrinki
mo Sąjūdis pralaimėjo rajo
nuose. Dabar su Sąjūdžiu ten 
negalima išeiti. 

Kojelis: Žibutė (Brinkienė) 
Vilniuje nupirko Stasio Ka 
šausko „Netiesos sakymas". Aš 
su ja anksčiau buvau susipa
žinęs. Taip, Sąjūdį įkūrė Komu
nistų partija, bet ne tiems tiks
lams, kuriuos Sąjūdis dabar 
vykdo. Ar nemanote, kad Bra
zauskas būtų bandęs įgyvendin
ti originalią perestroikos kon
cepciją? 

Juoza i t i s : Aš įsivaizdavau, 
kad Brazauskas būtų buvęs 
pusės metų laikui. Antras 
dalykas, mes turime parla
mente užtikrintą daugumos per
svarą. I balą mūsų nebūtų 
nuvedęs. Gal būtume išsigelbėję 
nuo šiuo metu aiškaus totali-
tarzimo. Brazauskas būtų buvęs 
simbolinis vadas. 

Kojelis: Mus žavi Vytauto 
Landsbergio principingumas. 
Manau, kad Bushui ir kitiems 
jis pdarys geresnį įspūdį už 
Prunskienę. Nepriklausomybės 
įtvirtinimo procesui Landsber
gis yra daug kartų tinkamesnis 
asmuo. Antras dalykas, tai LAF 
žmonių daromas priekaištas — 
esą Landsbergis esąs dikta
torius. To neįstengiu suprasti. 
Mano nuomone, principingumą 
maišyti su diktatūra yra dema
gogija. 

Juoza i t i s : Jei sulygintume 
politinių partijų jėgą, tai parti
jos neatspindi tikrovės. Jos 
sudaro tik t am tikrą širmą kai 
kuriems veikėjams. Tikroji jėga 
yra buvusios nomenklatūros ir 
verslininkų, kurie kuria likvi
dacines bendroves, rankose. Čia 
tikroji jėga, ir jie paglemžia 
milijonines sumas. Tai nėra 
sąžininga. 

Su L A F ats tovais 

Su Juozaičiu diskusijų neve
džiau, tik norėjau išgirsti jo 
argumentaci ją . Šiek t iek 
daugiau oponavau forumie-
čiams, su kuriais susitikau 
birželio 19 d. Vilniuje. Susitikau 
LAF ak tyv i s t ė s rašytojos 
Vidmantės Jasukaitytės pa
kartotinai raginamas. Kai kas 
pa ta rė n e s u s i t i k t i , t ač iau 
nesigailiu, nes pokalbininkai — 
prof. Bronius Genzelis, prof. 
Irena Kostkevičiūtė ir buv. 
politinis kalinys Jonas Antanai
tis — malonūs, draugiški ir 
t ak t i šk i žmonės. Vėliau į 
pokalbį įsijungė ir K. Pruns
kienė, kur i mūsų pasikeitimą 
nuomonėmis girdėjo. 

Pokalbio į juostelę neįrašiau, 
todėl negaliu pateikti citatų. Aš 
daugiausiai klausiau, kėliau 
abejojimus, pateikiau kiek kri
t ikos. Pokalbį pradėjau 
pareiškimu, kad esu susipažnęs 
su LAF platforma, bet platfor
mos paprastai visos gražios, tik 
jų interpretacijos dažnai įvairios 
i r keliančios abejojimų. 
Paprašy tas savo abejones 
konkretizuoti, nurodžiau į ilgą 
Jasukaitytės straipsnį „Švy
turyje", kuriame visi kitaip 
maną priskiriami prie „vidu
tinybės", o jie t ik vieni esą in
telektualai. Klausiau, ar tai 
nėra deginimas tiltų su kitaip 
manančiais. Politikoje tiltai 
dialogams s ta tomi , ne 
deginami. Nurodžiau, kad 
Amerikoje tokiu „intelektu
a l u m u " puikavosi akirat i -
ninkai, nors tikrovėje to „in
telektualumo" nepateisino. Į 
Genzelio pastabą, kad tai atski
ro žmogaus nuomonės pareiš
kimas, pasakiau, kad Vidmantė 
yra pagrindinis LAF šulas. 
Toliau nurodžiau į Juozaičio 
straipsnį .Atgimime", pavadin
tą „Klikos anatomija". Čia jis 
ne tiek kritiškai, kiek smer
kiančiai kalba apie Vytautą 
Landsbergį i r dabart inę 
Lietuvos valdžią. Vėl klausiau, 
ar iš tikro dabartinis parlamen
tas ir vyriausybė nieko nėra 
padarę, ką būtų galima pozity
viai vertinti. Čia pokalbininkai 
nurodė į, jų nuomone, neigia
mus faktus kaip privatizacijos ir 
nuosavybių grąžinimo įstatymų 
projektus, visišką nesiskaitymą 
su Lietuvos žemdirbiais ir t.t. 
Girdi. Juozaičio aštri kritika jau 
duoda pozityvių rezultatų. 

Į pokalbį įsiterpusi K. Pruns
kienė kaltino Landsbergį auto
kratine taktika, nesiskaitymu 
su kitaip manančiais, žūtbūt 
savo nuomonės pravedimu. 
Kaip jam naudinga, jis leidžiąs 
ir tokiam destrukcijos kėlėjui, 
kaip Antanui Terleckui.kalbėti 
par lamente . Tada pokalbi
ninkai klausė mane: „Ką reikia 
daryti, kai parlamento daugu
ma priiminėja blogv s> įsta
tymus? Pritarti? Tylėti? Kriti
kuoti?" Aš dėsčiau su advoka
te Žibute Brinkienė aptartą 
tezę: kol nepriklausomybės at
statymą paskelbusi Lietuva 
nėra nusikračiusi prievartos 
varžtų, vidaus opozicijos savo 
valdžiai būti neturėtų. Vie
nintelė opozicija, — tai sovie
tinei prievartai. „Jūsų nuomone 
siūlomus blogus įs tatymus 
reikia kr i t ikuot i , balsuoti 
prieš", sakiau, „tik nereiktų 
pulti Landsbergio ir dabartinės 
valdžios, o siūlyti geresnius 
alternavyvinius įstatymų pro
jektus". Pabrėžiau, kad nuo
monę sakau kaip privatus 
asmuo ir į pokalbį atėjau Vid

mantės Jasukaitytės kviečia
mas. 

Išsiskirstėme draugiškai, nors 
pokalbininkų argumentai, pa
teisiną LAF taktiką ir veiklą, 
manęs neįtikino. 

Jau grįžęs Amerikon, per 
Vilniaus radiją rugpjūčio 24-25 
d. girdėjau kalbant l i teratūros 
tyrinėtoją Vytautą Kubilių. J i s 
kalbėjo apie Lietuvos Piliečių 
chartos sąjūdį, palietė ir LAF. 
Kubilių, būdamas Lietuvoje, 
girdėjau kalbant Plungėje poeto 
Mačernio minėjime, skaičiau jo 
įvairius pasisakymus spaudoje 
ir radijo laidose. Susidariau apie 
jį nuomonę kaip apie intelek
tualų, savo nuomonę turint į ir 
nebijantį ją pasakyti vyrą. J i s 
buvo traukiamas ir į LAF, bet 
viešai atsisakė ir tą atsisakymą 
argumentavo. 

Minėtose radijo l a idose 
Kubilius pasisakė taip: „Viena 
Lietuvos Piliečių e h a r t o s 
susikūrimo priežasčių buvo įsi
steigęs LAF. Forume yra ir pro
tingų žmonių, tačiau visumoje 
tai yra naujosios Komunistų 
partijos dukterinė organizacija. 
Tai nusigręžimas nuo nepri
klausomybės ir suartėjimas su 
Burokevičiumi. LAF skelbia 
nepasi tenkinimą visu k u o . 
Skaudu, kad mūsų gyvenimą 
užkloja nepasitenkinimo klo
das". 

Kubilius patvir t ino m a n o 
padarytas apie LAF išvadas. 
Laimė, kad Aukščiausiosios 
tarybos pirmininku buvo iš
rinktas Vytautas Landsbergis, 
o ne Algirdas Brazauskas, ir 
kad vyriausybės priekyje Gedi
minas Vagnor ius p a k e i t ė 
Kazimierą Prunskienę. Lietu
vos Ateities forumas atei t ies 
neturi, o Prunskienės politinė 
dainelė yra galutinai sudainuo
ta. 

SUVARŽOMA 
GINKLŲ P R E K Y B A 

Naujas įstatymas reikalauja 
iš šaunamųjų ginklų pardavėjų, 
kad būtų pranešta valstijos 
policijai apie įtartinus krimi
nalinius nusikaltėlius a r psi
chiškai nesveikus asmenis, keti
nančius pirktis ginklų. Tą 
įstatymą pasirašė Illinois guber
natorius Jim Edgar. 

„MISS SAIGON" 
O P E R E T Ė 

Anglų režisierius Cameron 
Mackintosh planuoja Chicagos 
Auditorium tea t re pa rody t i 
operetę „Miss Saigon", k u r i 
buvo labai plačiai išreklamuota. 
10 milijonų dol. k a i n a v u s i 
operetė savo spektaklius pradės 
1992 spalio 17 d. 

UNDINE 
N O V E L E 

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

8 
Sekmadienį po pamaldų lankytojų buvo dar dau

giau, o didžioji dauguma jo skulptūrų jau stovėjo su 
užrašais „Parduota". Tik pačiame vidury karaliavo, 
ant aukšto stovo pastatyta, tamsiai mėlyno aksomo 
dugne, „grakščioji Undinė". 

— Kaip gaila, kad t ik atvežus į parodą, toji 
„Undinė" parduota, — apgailestavo Laukaitis. - Tokio 
pasisekimo tai tikrai nesitikėjome. Dažnai turime 
meno parodas, bet jos jau daugumai nusibodo. Beveik, 
visi mūsų žmonės savo namų sienas yra apkabinėję 
mūsų dailininkų paveikslais, audiniais, juostomis, liau
dies drožiniais. Bet skulptūra pas mus naujiena. 

— Ir aš esu nustebintas ir jums labai dėkingas, 
pone Laukaiti, — mandagiai atsakė Rimas, žiūrėdamas 
į laikrodį, nes už valandos paroda turėjo būti uždaryta. 
Jam darėsi beveik gaila, kad tiek mažai skulptūrų vešis 
atgal į savo butą. Bet idėjų nestinga, tik reikia kantry
bės ir ištvermės. Be to, j au gauti užsakymai sukurti 
paminklą Vietnamo karo veteranams ir smulkesnes 
skulptūras naujam bibliotekos sodeliui papuošti. Tik 
stinga nuotaikos, entuziazmo, užsidegimo. Viskas, 
atrodo, prarado savo prasmę. 

Lankytojai pradėjo skirstytis, vieni į narrus, kiti 

į šalimais esančią lietuvišką valgyklą. Rimas sustojo 
t ies ^Undine" ir susimąstė. Stovėjo jis ilgai nejudė
damas, netrukdomas. Staiga kažkas jam ant peties 
uždėjo ranką. Rimas atsigręžė. 

— Raminta! — vos ištarė jis. 
— Sveikas, Rimai! Aš taip skubėjau. Tėveliai mane 

t ik dabar iš aerodromo atsiėmė, ir lėkėme tiesiai čia. 
A, štai ir toji „Undinė". Man mamytė sakė, kad ji į 
mane panaši. Nejaugi aš tokia graži? Tėvelis norėjo ją 
vakar nupirkti, bet apgailestavo, kad jau parduota. Tai 
galėjo būti man dovana. Ir kam gi tu ją pardavei? 

Ji kalbėjo greitai, lyg susijaudinusi. Tuo tarpu į salę 
įėjo ir jos tėvai, lydimi aukšto, jauno vyro. „O, Viešpa
t ie, tai jis, tas gražuolis iš „Filmų pasaulio". Ir kaip 
ji drįso jį čia atsivesti? Ar tam, kad draskytų mano žaiz
dą?"? mintyje aimanavo Rimas. „Kokia beširdė!" 

— Tokia staigmena! Malonu jus matyti, — per dan
tis iškošė jis, negalėdamas nieko daugiau pasakyti, nes 
t as vaikinas, kaip užkerėtas magnetas, t raukėjo akis 
į save. Rimo rankos pradėjo virpėti. 

— Tu toks šaltas ir formalus, Rimai... Ir aš vėl esu 
, j ū s " . — Ji prisišliejo arčiau ir tyliai sušnibždėjo: — 
Aš tavęs pasiilgau. 

— Pasiilgau ir aš , bet... 
— Ką tai reiškia „bet"? 
— Nieko. Taip sau. — Rimas negalėjo rasti žodžių, 

t ik akių kampučiais sekė jaunuolio judesius, o jis ėjo 
nuo skulptūros prie skulptūros, jas apžiūrinėjo ir net 
Laukaičiui padėjo vieną nukelti nuo stovo ir ją 
supakuoti pirkėjui. 

— Keista. Tikrai ne tokio pasisveikinimo tikėjausi. 
Argi nepasakysi net kam toji „Undinė" parduota? Kuo 
ilgiau į ją žiūriu, tuo geriau atpažįstu save. Tu vis tik 

puikus, nuostabus skulptorius, Rimai. Ir tokia garbė 
man! 

Tuo tarpu prisiartino Laukaitis. 
— Kokia garbė mums jus čia matyti, panele Guo-

baite. Ar ne puiki paroda? Ypatingai visiems pa t iko 
toji „Undinė", ir niekas paslaptingojo pirkėjo nežino, 
nes pats skulptorius atsisako išduoti paslaptį. — 
Laukaitis pagarbiai paspaudė Ramintos ranką ir tęsė 
toliau. — Atleiskit, kad sutrukdžiau, bet norėčiau su 
ponu Tauteniu kelias minutes pasitarti, nes re ik ia 
suvesti sąskaitas. Tikiuosi, kad ir jūs mus kur nors savo 
buvimu pagerbsite. 

— 0, ačiū. Aš nežadu niekur daugiau skubėti. J ū s 
visai netrukdote, t ik aš čia ne laiku. Eisiu skubiai 
apžiūrėti parodą, kol ji nėra galutinai išardyta. Tėveliai 
joje vakar buvo, o a š ką tik iš lėktuvo. Sudie, pone 
Laukaiti. Iki pasimatymo, Rimai. Aš tavęs palauksiu, 
nes turiu tau tėvelių kvietimą. Mūsų namuose 
šiandieną ypatinga šventė. Svečių nebus, bet tu 
privalai dalyvauti. Pasikalbėsime, kai atliksi savo 
reikalus, — ir su tais žodžiais ji pasitraukė, nelaukdama 
atsakymo. Rimas ją nulydėjo akimis. Raminta prisi
artino prie nepažįstamo, vis dar tebelūkuriuojančio 
jaunuolio, ir meiliai užkišo savo ranką už jo a lkūnės . 
Susikabinę, jiedu prisiartino prie „Undinės". 

„Šventė", burbtelėjo išbalęs Rimas. „Turbūt nori 
mane su savo jaunikiu ar meilužiu supažindinti. Ilgai 
ji manęs lauks. Aš jos nebenoriu daugiau matyti", min
tyse jis tarėsi padaręs sprendimą ir nenoriai nusekė 
Laukaitį į šalutinį kambarėlį, kuriame Laukaičio 
žmona skaičiavo pinigus ir dėliojo čekius. 

(Bus daugiau) 
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Advokatė Daiva įGrigaitytė) ir Paulius Majauskai, neseniai sukūrė naują 
lietuviška šeimą. Po vestuvių apvažinėjo Tolimus Rytus dabar įsikūrė VVest-
mont miestelyje. 

VAIKŲ PSICHINĖS 
SVEIKATOS 

CENTRAS VILNIUJE 
Pereita rudeni Vilniuje buvo 

įsteigtas Vaikų psichinės svei
katos centras. Jo steigėjas yra 
vaikų psichiatras dr. Dainius 
Pūras. Šio centro tikslai yra: 
įgyvendinti nacionalinę vaikų 
psichinės sveikatos programą. 
Sukurti Lietuvoje naują, artimą 
pasauliniams standartams, vai
ku psichikos sutrikimų dia
gnostikos, profiliaktikos, gydy
mo, specialiosios pedagogikos 
tarnybą; Teikti specializuotą 
medicinine, psichologinę ir 
pedagogine pagalbą vaikams su 
psichikos vystymosi sutriki 
mais; teikti metodinę pagalba 
šeimoms, auginančioms tokius 
vaikus: Koordinuoti vaikų psi 
chinės sveikatos specialistų ruo 
Šimą. 

Šis centras dirba Lietuvos 
Respublikas sveikatos ministe 
rijos žinioje I šį centrą yra 
atvežami vaikai iš visos 
respublikos. Jame atidaryti du 
skyriai: reabilitacinis ir die
ninis. I reabilitacinį skyrių at 
vyksta mama su vaiku dviem 
savaitėms. Centras šiuo metu 
yra pajėgus priimti 10 tokių 
porų vienu sykiu. I dienini 
skyrių atvežami vaikai ir 
paliekami dienai ar pusdieniui 
Specialistai =u vaikais dirba, 
juos diagnozuoja ir sustato 
atitinkamai gydy*»», lavinimo 
bei mokymo programas, pagal 
kurias jie bus prižiūrimi ir 
ugdomi griže į namus. 

Gerai žinome, kad ši sritis 
sovietiniame laikotarpyje Lie 
tuvoje buvo visai apleista. 
Specialioji pedagogika mūsų 
Tėvynėje žengia pirmuosius 
žingsnius. Vaikų psichinės 
sveikatos centras yra tarsi pi r 
moji kibirkštis, kuri skleis 
šviesą ir šilumą pagalbos rei-
kalingiems vaikams ir jų šei
moms 

Kadangi šis centras kuriasi 
sunkiomis atgimstančios Lie 
tuvos sąlygomis, yra reikalinga 
visokeriopa mušu parama. 
Philadelph-.joje yra įtsikūręs 
komitetas organizuoti globą 
šiam centrui. Pereitą pavasari 
mes kreipėmės i jus, mieli lie 
tuviai, per spauda ir radiją, 
prašydami jūsų finansines 
aukos paremt i šį centrą 

Maloniai nustebino dosnus jūsų 
reagavimas į šį prašymą. Gavo
me aukų iš lietuvių, gyvenančių 
Pennsylvanijoje, Floridoje, Cali-
fornijoje, Arizonoje, Illinois ir 
net Vokietijoje. Kai kas iš jūsų 
pridėjote net po trumpą laiškelį, 
linkėdami sėkmės, dirbant pa
galbos reikalingiems vaiku
čiams. Nuoširdžiausias jums 
ačiū'.. Už jūsų aukas buvo 
nupirktos įvairios priemonės 
atsilikusių vaikučių diagno
zavimui ir specialūs žaislai bei 
užsiėmimai jų įgūdžių vysty
mui. Taip pat specialūs kilimė
liai, kad vaikai galėtų atlikti už
siėmimus sėdėdami ant grindų, 
lentynos susidėjimui ir kiti 
prakt iški reikmenys. Visos 
prekės šiam centuri yra ir bus 
perkamos Ch. J. Becker and 
Bro.. Inc., Mokymo reikmenų 
parduotuvėje. LB Philadelphijos 
apylinkės valdybos prašymu ši 
pa rduotuvė sutiko duoti 
nuo la t inę 2 0 ^ nuolaidą, 
perkant prekes Vilniaus Vaikų 
psichinės sveikatos centrui. 
Birželio mėnesi per religinę 
šalpą Nevv Yorke pirmoji dide
lė siunta iškeliavo į Lietuvą. 
Rugpjūčio mėnesį gavome 
padėkos laišką iš Vaiku psi
chinės sveikatos centro vado
vybės, kuriame pranešama, 
kad ši siunta juos jau pasiekė ir 
vaikučiai jau naudojasi jiems 
skirta pagalba 

Pateikiame trumpą citatą iš 
šio laiško: ..Visų mūsų centro 
darbuotojų vardu didelis, didelis 
ačiū už parama. Pradžia visada 
būna sunki, todėl labai svarbu, 
kai žinai, kad yra globėjai". 

Mieli lietuviai, jūsų parama 
jau suteikė didelę pagalbą šiam 
cen t ru i kur t is ir d i rbt i . 
Kreipiamės į jus, prašydami vėl 
paremti Vaikų psichinės svei
katos centrą. Jis yra Lietuvos 
šeimų. :iuyinančiu atsilikusius 
vaikučius, viltis ir ateitis. Nuo 
šio centro veiklos didele dalimi 
priklausys vaiku psichiatrijos ir 
specialiosios pedagogikos refor
ma Lietuvoje. Juk prieš 30 metų 
JAV atsilikusių vaikų likimas 
buvo panašus, koks Lietuvoje 
yra šiandien Nuo to laiko JAV 
vaikų psic hiatrija ir specialioji 
pedagogika labai toli pažengė. 

SATYROS TEATRAS 
„ŠĖPA" 

Rugsėjo 18, trečiadienį. 7:30 
vai. vak. Dievo Motinos parapi
jos auditorijoje dabar Amerikoje 
gastroliuojąs Vilniaus konser
vatorijos studentų dar prieš 
antrąjį pasaulinį karą įsikūręs 
ir 1988 metais atgaivintas poli
tinės satyros teatras „Šėpa" 
duos spektaklį Clevelando ir 
apylinkių lietuviams. Įėjimas — 
auka 5 dol. Salėje vietos 
nenumeruotos. Anksčiau at
vykusieji gaus ir geresnę vietą. 

„Šėpos" teatras jau turėjo eilę 
sėkmingų pastatymų. „Jie atsi-
įasdavo tuo metu, kada lietu
viai norėjo daug ką išsakyti, kai 
kurie dar nedrįso, o kai kurie 
buvo nebyliai. Čia lėlės ir padėjo 
jiems išsakyti kritiką, skaus 
mus, neapykantą. Lėlės kalba 
aštriai, taikliai apie politikus, 
nuotaikas ir, žinoma, daug kam 
pataiko į jautrią vietą. Todėl jas 
puola, kritikuoja, o publika 
sales pripildo ir klausosi, ką jos 
sako ir rodo.... Pirmą kartą 
dabar pamatysime „Šėpos" 
teatro lėles. Ir jos neseka mums 
pasakas, kaip esame pripratę, 
bet kalbės apie rimtus, poli 
tinius įvykius, juose dalyvau
jančius žmones, kurių didžiumą 
žinome tik iš pavardžių. Per 
lėles pažinsime Lietuvos 
politikus iš arčiau" — rašo Lilė 
Milukienė iš New Yorko, spek
taklį mačiusi. Visi kviečiami 
būti šio įdomaus renginio 
dalyviai. 

MENO PARODA 

Rugpjūčio 16 atidarytoji daili
ninkės Nijolės Palubinskienės 
ir keramikės Nijolės Von 

Todėl mūsų pareiga dabar yra 
pasirūpinti Lietuvos vaikučiais, 
padėti jiems įveikti jų negales 
ir išvesti juos į gyvenimą vi
suomenėje. Mūsų galioje yra 
pasiekti tai, kad šie vaikučiai 
galėtų mokytis ir dirbti pagal 
savo sugebėjimus. „Šiandien, 
kai Lietuva grįžta į civilizuotų 
psaulio kraštų tarpą, turime su
prasti, kad ši problema yra labai 
svarbi. Tai labai geras rodiklis, 
sprendžiant apie tautos civiliza 
cijos lygį. kultūros lygį — kaip 
visuomenė globoja savo silp
nuosius piliečius", sako dr. 
Dainius Pūras. 

Norintys paaukot i šiam 
tikslui čekius prašome rašyti 
Lith. Amer. Community vardu 
ir siųsti adresu: Vidmantas 
Rukšys, 1007 Gum Place, Hun-
tingdon Valley. PA 19006. 

Ant čekio nurodykite, kad 
auką skiriate Vaiku psich. svei
katos cnetrui. 

Ra imonda Rukšienė 

Kiparski paro la Pentagono 
galerijoje, 3102 Mayfield Rd., 
Lee & Mayfh d. Cleveland 
Heights vyksta "kmingai. 

Paroda atida > ta antradie
niais ir šeštadienini* nuo 10 iki 
5 vai. ir ketvirt; 'ieniais nuo 10 
iki 7 vai. vak. P; rodą uždaroma 
rugsėjo 30. V. R. 

SOVIETU IMIGRANTU 
VAIKAI 

Skokie Mayer Kaplan žydų 
bendruomenės centre sovietų 
imig ran tų va ika i klykė iš 
džiaugsmo ir buvo labai paten
kinti, kada jie buvo supažin
dinami su žydų Naujųjų Metų 
tradicijomis ir kada jie buvo 
mokomi hebrajiškai dainuoti. 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietame Enciklop &JOG leidyklos Vilniuje vadovas dr. Mykolas Mikalajūnas 
h JAV LB sek' B. Juodelis prie Lietuvių studijų centro nupirktu 
enciklopedijų. 

Į LIETUVĄ 
DABAR! 

Chlcago — Vilnius — C h l c a g o — 9 9 9 d o l . * 
Chlcago — Vilnius - • 5 7 3 d o l . 
Pirkdami bilietus mūsų agentūro je , ga lės i te su s a v i m i vežti net 142 
svarus bagažo! Tad. suman ius grįžt i namo paviešėjus, ar ne geriau 
sutaupyti tarpi": skrydį i Nevv York bei kargo paslaugas? Jokių sustojimų 
Maskvoj ar Let ' "g rade — Į VILNIŲ PER 15 va i . 35 m in . ! Mūsų agentūroje 
galima sutvarkyti a n k e t a s l ie tuv iškoms v i z o m s , ir ši paslauga 
veltui. 

•301D VVINGS ' RAVEL. 5 3 4 9 N. M l l w a u k e e , Ch lcago IL 60630 . Tel. 
— 312 -775-5700 . F i rmad'enį . trečiadienį ir penktadienį, skambindami 
tarp 4 ir 7 bei p a l e s ę Tomo, susikalbėsite lietuviškai Esant reikalui, agen
tas atvyks į J u s j namus. 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
J ū s ų p a č i ų s u p a k u o t u s s i u n t i n i u s s i u n č i a m e t i e s i a i 

N a u j i a r b a var to t i da i k t a i 
S t a n d a r t i n i a i m a i s t o ir va i s tų s iun t i nė l i a i 

P r i i m a m 12 s v a r ų ir s u n k e s n i u s s i u n t i n i u s 
K I E K I S N E R I B O T A S 

$ 2 . 8 0 kaina už s v a r ą a p m o k a : d r a u d i m ą , m u i t ą ir pr is tatymą. 

S iun t in ia i p r i s t a t o m i B E p a š t o p a t a r n a v i m o 

G a r a n t u o j a m e t i e s i o g i n į p r i s t a t y m ą k i e k v i e n a m adresa tu i . 

I n f o r m a c i j a i s k a m b i n t i : 
M a s s e c h u s e t t s valst i joj: 

GLOBĖ T R A V E L Shlpping Serv ice 
3 9 2 W e s t e r n A v e . 
L y n n , M A 0 1 9 0 4 

6 1 7 - 5 8 1 - 3 3 0 0 

F lor ida valsti joj: 
U N I V E R S A L Trave l 

4 1 1 7 8 e e Rldge R d . 
S a r a s o t a , FL 3 4 2 3 3 

9 1 3 - 3 7 7 - 9 0 2 4 
UNIPOL 

8 9 3 1 — 4 9 St. N . 
P lnne l las Park , FL 3 4 6 6 6 

9 1 3 5 4 4 - 3 7 0 0 

*EAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS — 

( 3 1 2 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 | M 
( 7 0 8 ) 425 -7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalbp 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida 

Gnluifc REALMART, INC. 
r 6602 S. Pulaski. 
V I (hi.ago, It6062<t 

312-767-0600 

E. MIŠ 

„BUD" BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauji jvaing nuosa
vybių pirkime bei pardavime, nne^ 
te ir priemipsčiuose. ^uinterefuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

B u ^ 312-585-6100 

rev 312-778-3971 

Gntuifc KMIECIK REAITORS 

OI 7 ,2Z s ' l>u,aski Rd 

£ | 4365 S. Archer Ave 

Oatiuy, '21 
OLSICK a CO.. REALTORS 
1180 Stat* Street 
Lemont, HllnoK 60439 
(312) 257-7100 

TORGSYN 5542 Geary BKd., 
San Francisco, C A 94121 

Telefonai: 
415-752 5546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS' 

Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje taiks 'a maisto. P r i p i l d yM jų tuščius šaldytuvus dabar! Nėra 
muito! Prekės pristatomos į namus veltui! Pristatymas trun<a 5 d ienas Maskvos rajone, arba 15-20 
dienų kitose USSR respublikose 

TAIP PAT GALIMA SIŲSTI: 

* Prancūziški vaistai 
' šeimos vaistinei* (kit) 
* Vaistai vaikams (kit) 
* Maistas vaidams ( kit) 
' Automobiliai (LADA) nuo *6.60C 
" Šaldytuvai nuo $500 
* Health Soa pasiteiraukite 
* Kondomintumai Pasiteiraukite 
* Indų plovimo mašinos nuo $500 
* Skalbimo mašinos nuo$550 
* Mini traktoriai nuo $2.000 
* Jvairios prekes Pasiteiraukite 

TV, vens 
TELEFONAI 
CAMCORDERS 
VoNaias 127/220 
TV PRIIMTUVAI 
per satelitą Europel 

MAISTO SIUNTINYS #1 
(Importuoti produktai) 

Importuotas kumpis 1 
Importuota dešra 2.2 

sv 
sv. 

1 LAKOMKA siu-v.. ,^ 8 8 sv 
2 MAISTINGAS s t ' j ' - y s 8.8 Sv 
3 DOVANŲ Siuntinys 10.5 Sv 
4 StIMAI Siuntinys 18 0 SV 
5 ŠVENTINIS į , - 18,0 Sv 

Taip pat ga'M« Siunttnnr tSctnMi Įvairų 
kataloge. kir| iumc j jsime vettui 

• 

$79 00 
$89 00 

$100 00 
$119 00 
$139 00 

maistą iš 

£e*»teu«toe Arefno* JAVbė»0. Pri'mtm ui»»k) n u « fmtofonu 
M Wey JA V mftttų tr M kitų krmštų Pmffuodmm* m. > omo*1'"- >« 

•' «i»Vif t.iniu* prie-
>mokėti; rniMu. 

Mūsų parduotuve siunčia visokių rūšig rac:<! 
taisus Į Sov Sąjungą su apmokėtu arba ' • 

KOMPIUTERIA I 
Su rueleku raidynu 

Va landos : p l rm. - t recd. 1 1 - 8 . 

k * i v l r t d . - i . H d 1 1 - 7 

PAMINKLAI) 
Panevėžyje paruošiami ir pastatomi 
granito paminklai su puikiais jraižais. 
Kreiptis Uthuanla, Pan»v4iy«. Me
tų 20, Eugenijus SMIauakaa. Pavyz
džiai gaunami skambinant: 

708-433-5608. 

REAL ESTATE 

3 ra 
IBELL-BACE REALTORS 

J . B A C E V I Č I U S 
6 5 2 9 S. Kedzle A v e . , 

Chlcago , IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

LB ULS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis. Realtor 
Irena Bllnstrublene. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income T a \ 

5953 S. Kedrfe Ave. 
Tel. 436-7878 

FOR RENT 

I Š N U O M O J A M A S N A M A S 
9328 S. Major (2 b l . Į vakarus 
nuo Centra l ) . Labai švarus; labai 
erdvus; 3 mieg kamb.; labai didelis 
šeimes kamb.. nauji kilimai. Centr. 
oro v ė s i n i m a s . S k a m b i n k i t e ; 
3 1 2 - 2 4 7 - 2 7 9 1 . Kalbėkite angliš
kai, pal iki te . .message". 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pintai na 
mus, kreipkitės Į Danutę Mayer. I> 
profesional ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus Įkainavimas 
veltui 

FOR SALE 
Lemont . Br lck Bungalow near 
Uthuanlan Wortd Center; 7 rms 
main ftoor, expandable attic, improv-
ed basement, xtra lot, well-built, — 
reduced to $125 ,000 : Cal l : 
708-257-7443. 

Tobulės namas! 
Naujai išremontuotas; tuo) pat galima 
užimti. Trys mieg kamb ,.split"; 1-Vi 
vonios, aptvertas kiemas su 24 pėdų maud 
baseinu, aplink baseiną — ,,deck' 
Geresnis pirkinys, negu visai naujas 
namas. $186,900. 

3 butų namas Lemonte. Kaip naujas: du 
3 mieg. kamb. butai ir vienas 2 mieg bu 
tas. Neša gerą nuomą. Namas gera: 
pastatytas, geroje apylinkėje Pažiūrėkite* 
$244,900. 

Išnuomojamas modernus butas Mar-
quette Pk. apyl Antras aukštas. 3 kamb ; 
su šiluma ir oro vėsinimu, moderni virykla. 
šaldytuvas, skalbykla su skalb. ir džio
vinimo mašinomis Suaugusiems Kreiptis: 

Tel. 1-708-361-5594 

I šnuomojamas erdvus 3 m i e g . 
kamb. butas antrame aukšte, Mar-
quette Pk. apyl. Galima tuoj pat užimti. 
Kreiptis: J lm Campanel la , 

312 -774-8887 

Išnuomojamas šviesus, g ražus 
„ G a r d e n apt ." butas 1 a rba 2 
asmenims, š i luma ir šviesa įskaityta 
į nuomą. Kreiptis po 6 v v. 

t e l . 312-476-2929 

HELP WANTED 

Reikal ingas PRIŽ IŪRĖTOJAS 
Liuksusinių butų pastatui Oak Brook 
apylinkėje Angliškai kalbėti BŪTINA. 
8 vai. darbas trečioje pamainoje. (11 
v .v— 7 v ryto) 

Skambint i : 708 -833-0077 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit 

u i apdraudą nuo ugr»es ir automobilio 
Das mus 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 ' J VVest 9 5 t h S t r e t 

T e l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 
( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E G Z O D O L I T E R A T Ū R O S 
A T Š V A I S T A I 

Išeivių literatūros kritikos antolo 
gija, (1946-1987) išleista Vilniuje 
1989 metais Antologijoje Girnius. 
Maceina, Nyka-Niliūnas, Šilbajoris 
ir daug kitų. Vilniaus universiteto 
lietuvių literatūros katedros vedėja 
Viktorija Daujotytė apie šį leidinį 
rašo: ,.Be abejonės, tai labai svar
bi knyga, ne vienu atveju parankinė 
ir literatūros mėgėjui, ir studentui, 
ir specialistui" Knygos sudaryto
jas, įvado ir paaiškinimų autorius 
Liūtas Mockūnas Amerikoje su 
persiuntimu ka inuoj i 17 dol. II 
linois gyventojai dar prideda vals 
tijos mokesčio 1.20 dol . Kitur -
18 dol. Užsakymus siųsti „Drau 
g o " adresu. 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMĄ. 

Turiu C hie \gos miesto leidimą 0<rbu ir 
užmiesty D"bu o/eitai. garantuotai ir sąii-
ninųai 

312-77'*-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

KOMP. JULIAUS GAIDELIO 
sūnus Garsas prašo žmonių, 
turinčių dokumentų, kores
pondencijų ar prisiminimų 
apie jo tėvą, parašyti sekančiu 
adresu: Garsas GakSalls, 
2-32 Taraila Rd., Chateaa, 
Vlc. 3196, Am tiesia Planuo
jama išleisti knygą apie komp. 
J. Gaidelį, todėl prisiminimų 
medžiaga reikalinga. 



PASKELBTA DATA VIZŲ 
LOTERIJAI 

ADV. LAIMA NAINYTE 

DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. rugsėjo men. 13 d. 

JAV Valstybes departa
mentas pranešt, kad užsienie
čiams vizų loterija prasidės 
pirmadieni, spalio 14 d. ir užsi
baigs sekmadier,;. spalio 20 d.. 
10:59 v.v. (Chicagos laiku). 

Registracijos anketų nėra ir 
nebus. Vietoj P-dę blankus, no
rintieji dalyvauti loterijoje ant 
paprasto popieriaus surašę 
duomenis, ji pasiunčia Vals
tybės depar tamento AA-1 
padaliniui taip. kad vokas atsi
r a s tų jų pašto dėžėje ne 
anksčiau spalio 14 d. ir ne 
vėliau spalio 20 d., 10:59 v.v. 
(Chicagos laiku;. Visi nelaiku 
atėję vokai bus atmetami. 

Ant lapo surašyti šiuos 

duomenis: vardą, pavardę, gimi
mo datą ir vietą. Je igu 
registruojantysis turi vyrą ar 
žmoną ar nepilnamečių vaikų, 
tuos duomenis surašo ir apie 
juos. Taip pat reikia nurodyti 
adresą, kuriuo galima su regist-
rantu susisiekti, o taip pat ir 
JAV konsulatą, kuris yra ar
čiausiai prie registranto gyven
vietės Lietuvoje. Šiuo metu dar 
neaišku, kurie JAV konsulatai 
Lietuvos apylinkėje tvarkys 
vizų reikalus ir ar bus įkurti 
nauji konsulatai tam tikslui. 
Tikimės kelių savaičių laiko
tarpyje galėti tai pranešti. 

Šiuo metu kitų reikalavimų 
registrantams nėra. Anksčiau 

minėtas darbo pažado reika
lavimas dabar jau nebereika
lingas. 

Šiuos duomenis reikia pasiųs
ti šiuo adresu: AA-1 Program, 
P.O. Box 60000, Arlington, VA, 
22218-0001. 

Užadresavus ir užklijavus 

voką, voko kairėje pusėje būtina 
spausdintom raidėm užrašyti: 
LITHUAN1A. 

Mokslas be sąžinės tėra tik 
sielos griuvėsiai. 

Fr. Rable 

Amerikos Lietuvių farmacistų steigiamojo susirinkimo narių valdybos sąrašas, įteiktas Lietuvos 
farmacijos fakulteto dekanui dr. Eduardui Tarasevičiui. Sąrašas bus perduotas Lietuvos preziden
tui Vytautui Landsbergiui. Iš kairės: pirm. Irena Juškienė, Birutė Apke, renginių vadovė dr. 
Angelė Dirkienė, ižd. Juozas Kalvaitis, vicepirm. Aldona Kirklienė ir dekanas dr. E. Tarasevičius. 
Susirinkimas buvo rugpjūčio 13 d. Willowbrook Holiday Inn. 

Nuotr. J . Variakojienės 

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

ATKŪRIMAS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Rugsėjo 4 d. Vokietijos tele-
vizjos antras kanalas vakaro 
programoje „Heute Journal" be
veik penkias minutes paskyrė 
Lietuvos kariuomenės atkū
r imui . Vokietis pirmiausia 
pranešė, kad M. Gorbačiovas 
pripažino Pabaltijo valstybių 
(vokiečiai sako ir rašo ,.Balti-
kum" arba ,,Balters"> nepri
klausomybę, tuoj pat per
keldamas žiūrovus į Lietuvos 
sostinę, parodydamas bendrą 
Vilniaus miesto vaizdą. Spėju, 
kad vokiečiai filmavo nuo 
Gedimino kalno, kadangi 
aiškiai matoma katedra, Šv. Jo
no bažnyčia ir kt. aplinkiniai 
nama i . Pasikalbėj imas su 
krašto apsaugos min. Butkevi 
čium (labai blogai girdėtas!), 
tuoj pat filmuojant pirmus, 
žaliom uniformom Lietuvos 
karius. Įvairūs ginklai: vienų 
rankose antro pasaulinio karo 
vokiški šautuvai, rusiški lengvi 
kulkosvaidžiai su ..buhneliu" 
(jame telpa 72 šoviniai, naudoti 
taip pat Lietuvos savisaugos 
dalinių). Vokietis sako. kad 
šiuos ginklus lietuviai laikė 
paslėpę. Parodytas karys ir su 
amerikietiškų šalmu! Taip — 
amerikietiškų! Iš kur lietuvis tą 
šalmą gavo, specialus Vokietijos 
televizijos korespondentas taip 
ir nepranešė. Be to. nesimatė 
pilno lietuvio veido. Gal jis to 
nenorėjo? Savo rankose jis laikė 
taip pat ginklą. Be senesnių 
ginklų buvo matyti ir „kalašni-
kovai". 

Ypatingas lietuvių dalinys 
bėga prie sovietinio malūnspar
nio. Raudonoji žvaigždė 
užklijuota baltu popierium. 
Dalinys gerai ginkluotas ir. 
kaip vokietis pareiškė, jis kiek
vienu metu gali būti labai grei
tai išmestas su parašiutais į 
reikalingą vietą. Komenta
torius taip pat pažymėjo, kad 
visi kariai yra tarnavę raudono
joje armijoje, tad šis ypatingas 
da l inys y ra sudarytas iš 
patyrusių vyrų, gerai supran
tančių jiems duodamus užda
vinius. 

Maža mano pastaba: visi lietu 
viai turi juodas beretes, pri 
menančias liūdnas lietuviams 
dienas. Ar nereikėtų jas pakeis
ti kokia nors kita spalva? 

Karių apmokymas kieme. 
Daugumas žaliom uniformom, 
keli matomi civiliais rūbais. 
Gražiai išsir ikiavusi , uni 
formuota kuopa 'iš skaičiaus, 
sprendžiu, kad tai kuopa>. 

Laikinai kariai miega ant 
matracų didelėje salėje, kadan
gi visos kareivinės yra užimtos 
raudonosios armijos. Pasi
tar imai vyksta k a r e i v i n i ų 
paliuosavimui. Maskva teigia, 
kad Lietuva įsteigs 30 tūkst. 
kariuomenę, Vilnius tą skaičių 
mažina pusiau. Artimiausiu 
mėnesiu ginkluoti bus apie 3 
tūkst. Lietuvos karių. Rugsėjo 
3 d. specialioje Karaliaučiaus 
apygardai skirtoje programoje 
Vokietijos televizija parodė iš 
Lietuvos į Karaliaučių išveža 
mus šarvuočius. 

Šiandieną, rugsėjo 5 d.. Vokie
tijos radijas bei spauda pranešė, 
kad M. Gorbačiovas pripažino 
Pabaltijo nepriklausomybę bei 
rems tu valstybių pastangas 
įstoti į JT. Atitinkamą raštą 
Lietuva, Latvija ir Estija įteikė 
JT Prancūzijos atstovui. 

Vilniuje, viešint D. Britanijos 
užs. reik. vicemin. D. Hogg, 
buvo aptarti Lietuvos aukso 
reikalai. 

Vokietijos oro taršos min. 
Toepfer, kalbėdamas Vokie
tijos parlamente, pareiškė, kad 
Lietuvos atominė jėgainė yra 
panašios konstrukcijos kaip ir 
Černobylio. Didelės nelaimės 
pavojus. Greičiausia vokiečiai 
prašys Lietuvos vyriausybę 
nusiųsti Ignalinon gerus šios 
srities žinovus — vokiečius. 

Aplamai Vokietija į Pabaltijo 
valstybes atkreipė labai didelį 
dėmesį, greičiausiai jausdamasi 

Lietuvos. Latvijos ir Estijos oku
pacijos kaltininke. 

Užs. reik. min. H. D. Genscher 
deda pastangas Pabaltijo valsty
bes greitai įvesti į Europos 
Bendruomenės eiles (to seniai 
siekia pvz. Turkija), suteikiant 
skubią finansinę ir medžiaginę 
paramą (sandėliuose guli tūkst. 
tonų sviesto, mėsos, pieno 
miltelių, rugių, kviečių, įvairių 
konservų!), o finansų min. 
numato skubiai parūpinti narių 
teises Tarptautiniame banke, 
duodant Pabaltijo valstybėms 
didelius kredi tus . Taip pat 
vokiečiai rašo, kad įstojimui į 
JT Pabaltijo valstybėms ne
reikės laukti įstatyminių 35 
dienų, bet išimties keliu jas 
sutrumpinant iki penkių. 

Ir tarptautinės sporto sąjun
gos laukia Pabaltijo valstybių 
pareiškimų. Nėra jokių abejo
nių, kad 1992 m. žiemos ir va
saros olimpinėse žaidynėse jau 
matysime Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vėliavas ir tų valstybių 
atstovus. 

Daug sveikinimų ir laiškų 
susilaukiau iš vokiško Elta 
žiniaraščio skaitytojų. Gražiau
sią ir artimiausią mano širdžiai 
sveikinimą gavau iš Austrijos 
Salzburgo skaitytojos Hildos 
Schuch. Austrė rašo: ,,Ein 
\Vunder ist geschehen — 
stebuklas įvyko, Lietuva laisva! 
Kas dar galėjo prieš keletą 
dienų tikėti? Tegyvuoja nepri
klausoma Lietuva — užbaigė 
savo trumpą sveikinimą giliai 
tikinti (tą sprendžiu išjos gau
namų laiškų) našlė austrė. 

PATIKRINAMI 
MOKYKLŲ FINANSAI 

Mayor Daley paprašė Finan
cial Research ir Advisory 
komisiją peržiūrėti 2.3 bilijonų 
dol. metinę Chicagos mokyklų 
programą. 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly! 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

see us for 
f inancing. 

AT OUR LOW RATES 
wotte 

VXITM R f M V M F M T 
TO f T V O O B I N C O M I 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas. Prs. Tel.: 847-7747 

Hours: Mon. Tue. Fri. 9 4 Thur 9 8 Sat. 9-1 
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

Dailininkei, iškiliajai lietuvei moteriai 

A.tA. 
ANASTAZIJAI TAMOŠAITIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą dail. ANTANĄ 
TAMOŠAITI ir visus mirusios artimuosius. 

Su Jumis liūdinčios: 
E. Ribokienė ir 
duktė Vida Ribokaitė-Sužiedėlienė 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
ADELEI BIČKAUSKIENEI 

Lietuvoje mirus, dukrai BIRUTEI ČIURIENEI su 
šeima Amerikoje ir sūnums ALEKSUI ir ROMUI su 
šeimomis Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą. 

L ie tuvos D u k t e r y s 

Mylimai Motinai 
A.tA. 

ADELEI BIČKAUSKIENEI 
Lietuvoje mirus, dukrai BIRUTEI ČIU
RIENEI su šeima Amerikoje ir sūnums 
ALEKSUI ir ROMUI su šeimomis Lietuvoje 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Dalia ir Algis Augūnai 
Liucija ir Valteris Beržinskai 
Roma ir Jonas Mildažiai 
Gražina ir Algis Petruliai 
Katriutė ir Marijus Sodoniai 

40 TŪKSTANČIŲ 
ŽALIŲ KORTELIŲ 

„VISA" LOTERIJOJE! 

Loterijoje galite dalyvauti, jei: 
1. Esate gimę Lietuvoje 
2. Norite pastoviai gyventi ir dirbti JAV-bėse. 
3. Turite raštišką darbo garantiją vieneriems 

metams. 
Jūs arba ūsų Šeimos narys gali 1991 m. ..Visa" Loterijoje 
laimėti žalią kortelę Todėl turite šioje loterijoje dalyvauti. 
Aplikacijai užpildyti liko mažai laiko. Kreipkitės į žinomą 
imigracijos advokatų firmą, kuri už $300 jums padės tą 
aplikaciją užpildyti ir pristatyti Valstybės Departamentui. Tai 
nedidelė suma, jei norite gyventi JAV-bėse legaliai ir pasto
viai. Skambinkite šiandien, kalbėkite angliškai, Douglas 
Brlstol. 20 S. Clark. Tel 1-312-372-1991. Valandos 
susitarus 

A.tA. 
VERONIKA GESAITIENĖ 

VAIČIULYTĖ 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. rugsėjo 11 d. 3:30 vai p.p., sulaukusi 

senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Šiluvos valse.. Bardiskių kaime. Ameriko

je išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Antanas Vaičiulis, 

sūnėnai: Algimantas Vaičiulis su žmona Julija ir šeima. Jonas 
Vaičiulis su žmona Aurelija ir šeima bei kiti giminės Lietuvo
je, JAV ir Kanadoje. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, rugsėjo 13 d nuo 3 iki 9 
v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 14 d Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę brolis ir sūnėnai su šeimomis. 
Laidotuvių diekt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų te lefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\larquette Funeral Home 
2333 \\est 71»t Stred 
Chicago, Illinois K*2^ 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
I0201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinoi-. HU<^ 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 Nuith 9 8 * A t i n t 

Cicero, Illinois MV̂ O 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144h South "MHh Aveniu-

C icero. Illinois NVi^' 
708-652-1003 

Visas laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami 1-<312)-476-2345 

furmoNi B PI IRUS 
DONAI 1) V PFIKUS 

DONALO M PFTKL'S 
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DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. rugsėjo mėn. 13 d. 

x Vliko seimas b u s Chica-
goje lapkričio 22-24 dienomis. 
Numatytos įdomios diskusiios. 
kurioms vadovaus dr. A. Štro
mas. Seime dalyvaus ir vyriau
sybės atstovai iš Lietuvos. 
Numatoma, kad šis seimas bus 
p a s k u t i n i s išeivijoje, o 
uždaromasis bus Lietuvoje, kur 
bus perduoti archyvai ir dides
nioji finansų dalis Lietuvos 
vyriausybei. Šiam seimui vado
vauja Vliko vicepirm. dr . 
Leonas Kriaučeliūnas. 

x Pi rmoj i šių metų vaka 
ronė bus rugsėjo 20 d. Jaunimo 
centro kavinėje. Ed. Šulaičio 
vaizdajuostė bus iš paskutiniųjų 
įvykių Lietuvoje. Vakaronę 
rengia ir visus kviečia at
s i l a n k y t i Jaunimo cen t ro 
Moterų klubas. 

x Šv. Kryžiaus ligoninės re
gistruota maisto normuotoja 
Anne Pomerson išleido apie 
cholesterolį specialų straipsnį, 
kurį išsiuntinėjo pacientams ir 
spaudai. J i rašo, kad norimas 
cholesterolio kiekis turi būti 
žmoguje 200—240, o jei aukštes
nis, tai pavojingas širdžiai ir 
kraujo išsiliejimui. Bet visuo
met dėl cholesterolio kiekio 
reikia tar t is su gydytoju. 

x Lietuvių Fondas yra lie
tuvių kultūros ir švietimo fi
nansinis ramstis išeivijoje, pir
mųjų jo organizatorių ir nuola
tinių darbuotojų dėka jis vis 
stiprėja ir auga. ..Draugas" 
buvo pirmasis, kuris nuoširdžiai 
ir drąsiai kėlė ir rėmė fondo 
iniciatorių ir organizatorių 
gerus tikslus, idėjas. Šiandieną 
LF ateina talkon ,,Draugui". 
Šiais metais, kaip ir kiekviene-
riais praėjusiais. LF paėmė visą 
stalą 10-čiai asmenų į „Draugo" 
metinį banketą, kuris bus rug
sėjo 22 d., sekmadienį, Martini-
que. Be to, LF atstovas banke
to metu dar įteiks ir didesne 
auką. Dabartinis LF valdybos 

pirmininkas yra adv. Algirdas 
Ostis, o tarybos pirmininkas Po
vilas Kilius. 

x Ch icagos H a r o l d Wa-
shington biblioteka, 400 S. 
State St., rengia apžiūrėjimą, 
kuriame bus galima laimėti 
United Airlines du bilietus. 
Apžiūrėjimas bus rugsėjo 29 d., 
sekmadienį, 4 vai. p.p. 

x Už a.a. Stasę Šatienę šv. 
Mišios bus aukojamos š.m. rug
sėjo 14 d. 9:30 vai. ryto Tėvų Jė
zuitų koplyčioje, Chicagoje. 

(sk) 

x Vytau to D. Šaulių rink
t inė ruoš i a rudeninį balių šių 
metų rugsėjo 14 d. 7 v.v. sa
vuose namuose, 2417 W. 43 St., 
Chicagoje. Šalti užkandžiai, 
šilta vakarienė. Šokiams groja 
Šaulių r-nės orkestras, vado
vaujamas Kosto Ramanausko. 
Rezervacijų reikalu kreiptis: 
Šaulių namai, te l . 3764)551. 
Šaulių rinktinė. 

'sk) 

x Akrijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkul is , tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkul is , 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshaw, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(ak) 
x Elizabeth Tubut is -Bar-

nes ieško savo giminių Lietu
voje: Tubutis ir Naksas (Nakas?) 
šeimų. Žinantieji apie tas 
šeimas prašomi rašyti: E. Bar-
nes, 1220 Highway 85 Nor th . 
Fayetteville. G A 30214. 

(ski 

x Grei t parduodu vienos u 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
RE MAX REALTORS, Rm.as 
Stankus , tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x „Draugo" metinis banke
t a s bus rugsėjo 22 d., sekma
dienį. Martiniąue pokylių salėje 
Evergreen Parke. Meninę dalį 
atl iks sol. Jina Varytė, jai 
akompanuos muz. Manigirdas 
Motekaitis. Banketo pradžia 
bus 4 vai. p.p. Banketo 
rengimui vadovauja Renginių 
komitetas. Pačiam renginiui — 
Stasė Semėnienė. Banketas 
rengiamas spaudai paremti. 

x Regina Naruš ienė ir To
m a s Remeikis dalyvavo baltų 
veikėju susit ikime su pre
zidentu Bush šį trečiadienį, rug
sėjo 11d. Prezidentas pranešė, 
kad Peace Corps savanoriai bus 
siunčiami į Pabaltijo valstybes. 
Profesorius Remeikis yra JAV 
LB Visuomeninių reikalų tary
bos pirmininkas, o advokatė 
Regina Narušienė yra VRT 
narė ryšiams su įstatymdaviais. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos susirinkimas bus rugsėjo 16 
d., pirmadienį, 7:30 vai. vak. 
Nekalto Prasidėjimo mokyklos 
salėje Brighton Parke. Nomi
nacijų komisija pristatys naujai 
valdybai narius. Reikia atsi
minti, kad valdyboje reikės boti 
visus ateinančius metus. 

x Panevėžio Car i tas talkos 
būrelis Chicagoje susirinkimą 
šaukia šeštadienį, rugsėjo 21 d., 
3 vai. p.p. Seklyčioje. Pro
gramoje pranešimai apie siun
tinius našlaičiams ir sudaromas 
naujas siuntinys Caritas įsteig
tiems senelių namams Utenoje. 
t susirinkimą prašoma atsinešti 
savo auką — ką nors iš šių 
dalykų: twin dydžio geros rūšies 
lovos ba l t in ia i , s in te t inės 
i skalbiamos) pagalvės, „large" 
dydžio f lanel inia i vyriški 
marškiniai, skalbiami moteriš
ki megztiniai, sutinusioms ko
joms naminės šliurės. Negalin
tieji tų dalykų į susirinkimą 
atnešti gali juos bet kada pri
s ta tyt i į Seklyčią, aiškiai 
užrašius: , ,Utenos Car i tas 
senelių namams". 

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 t.t. 
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. 

(sk) 

x KALĖDINIAI SIUNTI
NIAI Į LIETUVĄ pristatomi į 
namus su nuola ida . Specia
lus susitarimas. Rūbai, mais
tas , vaistai BE MUITO. Ši nuo
laida galioja rugsėjo ir spalio 

mėn. Paskubėk i t . Iš kitur 
siųskite mums paštu arba UPS. 
TRANSPAK 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312^36-7772. 

(sk) 

x Atvykusi iš Lietuvos ieš
k o giminių: Karpių (bv. jūri
ninkų) Aleksandro, Edvardo ir 
Jono, gimę a 1920-28 m. Fila
delfijoj. JAV, jų pusseserės Da-
n iauska i tės ; jų pusbrolio ir 
pusseserės pavarde Kemer. 
Ieškovė: Kežemėkaičio Juozo 
jauniausia dukra — Kežemėkai-
tytė-Norvaišienė Teresė-Regina. 
Malonėki te pa tys , ar juos 
žinantys atsiliepti adresu; Dr. 
Regina N o r v a i š i e n ė , P.O. 
Box 892, Upland , C A 91786. 

(sk) 

x Pasaulyje garsė ja 14 me
tų amžiaus smuikininkas Vil
helmas Čepinskis. Jis atvyks
ta į Chicagą ir rugsėjo 29 d. 3 v. 
p.p. koncertuos Chicagoje, Jau
nimo centre. Prašoma koncerto 
bilietus įsigyti iš anksto. Bilie
tai Vaznelių parduotuvėje ir 
Margučio raštinėje. 

x Kun. J u o z a s Vaišnys šį 
sekmadienį, rugsėjo 15 d., 12 
vai. Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje atnašaus padėkos šv. 
Mišias, L ie tuva i a tgavus 
nepriklausomybę. Po pamaldų. 
1 vai. p.p. Gražinos ir Jono 
Stankūnų restorano sode bus 
Lietuvių klubo gegužine ir 
džiaugsmingas pabendravimas. 
Visas gautas pelnas bus ski
riamas Lietuvai. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas ir valdybos 
rinkimai bus rugsėjo 17d., ant
radienį, 7:30 vai. vak. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapi jos 
salėje. Visi nariai prašomi bū
tinai dalyvauti. 

x Antanas Van Reenan, pa
skaitininkas, rašytojas ir moky
tojas, skaitys paskaitą Worth 
viešojoje bibliotekoje, 6817 W. 
l l l t h St. Worth, 111., rugsėjo 18 
d., trečiadieni, 7 vai. vak. Visi 
kviečiami paskaitoje dalyvauti. 

x Kazimieras Alkevičius iš 
Grand Rapids, Mich., grąžino 
laimėjimų šakneles su 102 dol. 
auka. Sumą sudėjo paremti 
„Draugą" visa Alkevičių šeima: 
Marija Alkevičienė. lietuviško 
meno, lėlių ir juostų mėgėja, 
duktė Rita, kuri yra baigusi 
Grand Valley State universi
tetą, kuriame jos tėtis yra dėstęs 
chemiją, antroji duktė Loreta, 
šių metų pavasar į gavusi 
diplomą ka ip gailestingoji 
sesuo-niursė, Matas ir Silvija 
Alkevičiai, gyv. Meksikoje, o 
taip pat prisidėjo auka ir Tadas 
Alkevičius, Grand Rapids, 
Mich. Alkevičių šeimai, kuri 
supranta lietuviškos spaudos 
reikšmę, jos sunkumus tariame 
nuoširdų ir didelį ačiū už dosnią 
auką. 

x Gražina Denk iš Luverne. 
Minnesota, grąžino laimėjimų 
šakneles su 22 dol. auka. Po 20 
dol. atsiuntė: H. Schanel. Wood 
Dale, 111., Valentina Gūdis, 
Chicago, 111.. V. J. Žemaitis iš 
North Riverside. 111. Visiems ta
riame ačiū. 

x Dipl. t e i s in inkas Algir
das Budreckas iš Chicago, 111., 
,,Draugo" garbės prenumerato
rius, lietuviškos spaudos ir 
veiklos rėmėjas , p ra tęsė 
p r e n u m e r a t ą v iener iems 
metams su 50 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x Dr. D. Giedra i t i s , Michi-
gan City, Ind., Pius Domeika. 
Webster, N.Y., Ben Serapinas. 
Oak Lawn, 111.. grąžindami lai
mėjimų šakneles, kiekvienas 
paaukojo po 30 dol. Labai dėko
jame. 

x NAUJAS ..ŽAIBO" NR. 11! 
Miltų 10 sv.. cukraus 10 sv., ry
žių 6 sv.. aliejaus 64 oz.. 8 
O'Clock pupelių kavos 39 oz., 
mėsos konservai: 2 dėž. kumpio 
(1 kg), 2 dėž. liežuvio drebučiuo
se (0.65 kg). 2 dež. vištienos sa
vo sultyse (0.65 kg). Pilna kai
na $100. Bus pristatyta bet ku
rioje Lietuvos vietovėje per 10 
darbo dienų. „ŽAIBAS" 9525 
So. 79th Ave., Hickory Hills. 
IL 60457 - tel . (708) 430-8090. 

(ski 
x Baltijos r e s to rane ge ras 

l ie tuviškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
b e r t s Rd., tel . 708-458-1400. 

(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 , I L 60629, t e l . 
312-436-7772. 

<sk) 

Islandijos, pirmosios prpažinusios Lietuvos nepriklausomybę, konsulas su pabaltiečių jaunimu. 
Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PAGALIAU LAISVE 

Sveika nepriklau.^ nia Lietu
va. Toks pasveikinin.as pasitiko 
mus rugsėjo 2 d. sukančius iš 
127 gatvės į Lietuvių centrą 
Lemonte. 

Po nepavykusio perversmo 
Sovietų Sąjungoje radėjome 
tikėti, kad jau dab; r Lietuva 
greitai bus laisva, nepriklau
soma valstybė. Klausydamiesi 
žinių, girdėjome, kad demokra
tinės pasaulio valstvbės viena 
po kitos pradėjo pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
atnaujina diplomatinius ryšiui 
su Lietuvos vyriausybe. 

Gyvenantys šiame Krašte lau
kėme, kada Amerikos prezi
dentas irgi pripažins Lietuvos 
nepriklausomybę. Ir rugsėjo 2 d. 
prezidentas G. Busr. paskelbė 
pasauliui, kad JAV pripažįsta 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Seniai ir nekan: ;ai laukta 
žinia žaibo greit u TU pasklido. 
Atrodo, kad girdi ir jauti 
lietuvius tariant - pagaliau. 

Lietuvių centras paskubomis 
ruošiasi šią brangią dieną 
paminėti kaip galima gržiau ir 
iškilmingiau. Laiko iki vakaro 
nedaug, o darbo daug. Gerokai 
prieš 7 vai. vakaro pradeda 
važiuoti automobiliai į centrą. 
Žmonių būrys; vis gausėja. 
Džiaugiamės. Minėjimas — 
šventė bus lauke. Prieš centrą 
daug vietos, tilpsime visi. Vieni 
sėdėsime, kiti stovėsime. Tele
vizijos antro kanalo skaičia
vimu susirink^ 1700 žmonių. 
Žmonės sveikina vieni kitus ir 

džiaugiasi, kad tėvynė laisva. 
Ne vienam suspindi akyse ir 
džiaugsmo ašara. Pagaliau po 
tiek vargų, kančių, baimių, per
sekiojimų ir gyvybės aukų 
mūsų broliai ir sesės nusikratė 
pavergėjo. Lietuva įsijungė į 
laisvų t au tų šeimą. 

Per daug nevėluodamas, Lie
tuvių centro valdybos pirmi
ninkas R. Domanskis pradėjo 
iškilmingąją programos dalj. 
Pirmininkas sveikino visus, šį 
istorinį vakarą susir inkusius į 
džiaugsmo šven te . L ie tuva 
laisva ir nepriklausoma. Džiau
giamės jų ir mūsų laimėjimu. 
Rimas kviečia pakelt i Lietuvos 
vėliavą (Amerikos vėliava jau 
pakelta) ir solistę L. Burbienę 
pagiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Vėliavos pakėlimas la
bai jaudinantis. Centro admi
nistratorius R. Kronas iš savo 
sodybos atvežė didelę, aukštą 
eglę. V. Umbrasas su keliais 
pagelbininkais iš jos padarė 
l ie tuviškai vė l iavai s t iebą. 
Anksčiau Amerikos ir Lietuvos 
vėliavos kabėjo a n t vieno stie
bo. Sį vakarą garbės sargyboje 
stovi keturi uniformuoti skau
tai ir dvi mergaitės tautiniais 
drabužiais. Vakaro tylumoje 
skamba Lietuvos himnas, o 
skautai labai pamažu nuo 
žemės kelia tą stiebą su tri
spalve. Štai stovi baltas eglės 
medis su iš Lietuvos atvežta 
vėliava. Lietuvoje ji plevėsavo 
Gedimino k a l n e . Vėl iavą 
atsivežė dr. R. Povilaitis. Labai 
gražų, didelį ąžuolo lapų, 
geltonų gėlių ir raudonų rožių 

Illinois senatore J ty Barr Topinka kalba I.»monto lietuviams 
nepnklausomybės fc ,tės proga. N u o f r_ J < T a r n u l a i č j o 

vainiką atnešė ir padėjo prie 
vėliavos taut iniais drabužiais 
pasipuošusios moterys ir mer
gaitės. Tai prisiminimas ir pa
gerbimas žuvusių už Lietuvos 
laisvę. Atrodo, kad vakaro 
žaroje ir medžių šešėliuose gir
disi aidas: „Oi neverk, motinėle, 
kad jaunas sūnus eis ginti bran
giosios tėvynės"... Jų parodyta 
drąsa ir kraujo auka rado daug 
pasekėjų. Tą vainiką supynė ir 
padovanojo M. Umbrasienė. 

Pakėlus vėliavą ir padėjus 
vainiką, R. Domanskis pakvie
tė Misijos kapelioną kun. L. 
Zarembą tar t i žodį. Tai padėkos 
malda Aukščiausiam. Šį vakarą 
buvo daug sveikinimų. Kong-
resmanas H. Favvell, konsulas 
V. Kleiza, Vliko vicepirmi
ninkas dr. L. Kriaučeliūnas, 
Balfo pirmininkė M. Rudienė, 
valstijos senatorė B. Topinka, 
Est i jos konsu l e G. Karu , 
La tv ių k u n i g a s Liepkalns, 
Pasaulio Lietuvio redaktorius 
B. Nainys, LB Lemonto apy
linkės pirmininkas K. Sušins-
k a s . Ho t l ine a t s tovas J . 
Lendraitis. Visi kalbėtojai iš
reiškė didelį džiaugsmą, kad 
pagaliau Lietuva, Latvija ir 
Estija nepriklausomos. Už tą 
laisvę reikia dėkoti Dievui, 
t a u t o s d i d v y r i a m s , kur ie 
nepailso ir niekada nesuabejojo 
jos prisikėlimu. Priminė, kad ir 
mes, po platų pasaulį išsi
blaškiusi tautos dalis, nelei
dome laisvojo pasaulio vadams 
pamiršti, kad mūsų tauta dar 
v i s paverg ta . Prašėme ja i 
padėti, reikalui esant, labai su
tartinai važiavome demonstruo
t i . Ko t au ta Lietuvoje negalėjo 
padaryti, bandėme mes išeivijoj 
j a i padėti. Užtat šį vakarą 
džiaugiamės visi kartu. 

Pas iba igus sve ik in imams 
p i rmininkas pakvietė visus 
pasiimti šampano stiklus ir su
giedoti Lie tuvai „Ilgiausių 
metų". Ilgesingai skambėjo 
linkėjimų žodžiai ramioje vaka
ro aplinkoje. Mintimis skridome 
į kraštą, kur žengėme pirmus 
žingsnius, kur tarėme pirmus 
žodžius. Prisiminėme, kaip buvo 
skaudu apleisti jį. O čia kur 
ėjome, ką darėme, ką galvo
jome, žinojome, kad mums tėviš
kė viena, nedaloma ir nepakei
čiama. Dar ilgai skambėjo ilgesį 
ir tėvynės meilę primenančios 
dainos. Niekas neskubėjo namo, 
nes taip gera būti kartu, dalin
t i s tuo dideliu džiaugsmu ir 
žinoti, kad esame tos pačios tau
tos vaikai. 

Labai daug prie šios šventės 
pasisekimo prisidėjo centro 
administratoriai D. Gylienė ir 
R. Kronas. Garsiakalbių sis
tema — E. Račiūno. Visus 
išalkusius vaišino K. Bačinskas 
— Bacino Pizza savininkas. 

Cent ro valdyba dėkinga 
visiems, kurie dalyvavo ar kuo 
nors prisidėjo prie šio minėjimo 
— šventės. 

B ronė Nainienė 

IS ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— A. a. Juozas Valiulis, 68 
metų amžiaus, mirė Montrealy-
je liepos 25 d. Palaidotas iš Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčios 
Cote des Neigęs kapinėse. 
Nuliūdime Ottawoje liko brolis 
ir sesuo Lietuvoje su šeimomis. 

— A. a. Jus t ina Jurgickie-
nė, 86 m. amžiaus, mirė Mont-
realyje liepos 29 d. Iš Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčios 
palaidota Cote des Neigęs 
kapinėse. Nuliūdime liko duktė 
ir sūnus su šeimomis. 

— T o r o n t o choras „ A r a s " 
veiklą pradės rugsėjo 17 d. Jam 
vadovaus muz. Linda Mar-
cinkutė. Choras žada išleisti 
dainų plokštelę. 

— St . Catharines, Ont., lie
tuviai ir kiti pabaltiečiai padarė 
rugpjūčio 23 d. liūdno 1939 
metais Ribbentropo-Molotovo 
pakto minėjimą, kad su juo 
susipažintų jaunimas ir vietos 
gyventojai. 

— VVinnipego. Man., lietu
viai liepos 14 d. surengė pirmą 
gegužinę Galinaičių-Dieli-
ninkaičių ūkyje Woodlands apy
linkėje. Dalyvavo prel. Justinas 
Bertašius ir atlaikė šv. Mišias. 
S. Dielininkaitinė ir G. Galinai-
tienė paruošė puikias vaišes. 
Padėjo dirbti I. Galinaitytė Heil-
mann, R. Biežytė, V. Daubarai-
tė, R. Galinaitis, M. Timerman-
nas, J . Madden ir kt. 

L I E T U V O J E 

— Mažosios Lietuvos dele
gacija lankėsi Vokietijoje birže
lio 6-21. Grupę sudarė: vadovas 
Viktoras Petraitis, kun. Kurtas 
Moras, metraštininke Rūta Pur-
vinaitė, „Keleivio" redaktorius 
Vytautas Gocentas bei meninė 
redaktorė dail. Ieva Labutytė ir 
kt. Aplankė Vydūno, Erdm. Si
monaičio, kun. V. Gaigalaičio ir 
kitų žymiųjų mažlietuvių ka
pus, prie kiekvieno pasimeldė ir 
padėjo iš Lietuvos atvežtus vai
nikus. Birželio 15 ir 16 delegaci
ja svečiavosi Vasar io 16 
gimnazijoje. Birželio 16 Huet-
tenfeldo evag. bažnyčioje 
kunigai K. Moras, Fr. Skėrys ir 
M. Klumbys laikė iškilmingas 
pamaldas. Pamokslą pasakė 
kun. K. Moras. Huettenfele ir 
apylinkėse besilankančius lietu
vininkus keturias dienas globo
jo kun . Fr. Skėrys. 

DOVANOS VAIKAMS 

JAV LB Švietimo taryba in
formuoja, kad Lietuvos našlai
čiams ir moksleiviams sėk
mingą vajų papildė šie gera
dariai: Stasys ir Genė Sulos, 
Santa Monica, CA, A. Mare-
lionis, Chicago, Valerija Virba-
lienė, Chicago, Stasė Gri-
tėnienė, Melrose Park, EL, Jonas 
Jankauskas, Chicago, Marija 
Ringienė, Chicago, H. ir M. Ma
cijauskai, a.a Juozo Daunoro 
atminimui per Sofiją Plenienę, 
Chicago, Salomėja Daulienė, 
Chicago. Genovaitė Viskan
tienė, Chicago, Virginija Mačiu
lienė. Palos Park, IL, JAV LB 
Brighton Parko apylinkė per 
p i rm. Salomėją Daul ienę, 
Chicagos Kr. Donelaičio litu
anistinė mokykla per direktorių 
Julių Širką, Chicagos Hancock 
mokykla per mokyt. Nijolę 
Gierštikienę, Ryco Packaging 
Corp. per Anatole Ciglerį, 
Omaha, NE, JAV LB Socialinių 
reikalų taryba ir Vilniaus 
k r a š t o lietuvių sąjunga, 
Chicago. Jūsų visų gražios ir 
prasmingos dovanos bus visad 
su meile kartojamos Lietuvos 
vaikučių lūpose. — K. 

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 
$?Mač 9 v r iki 1 vai d 




