
THE LI3RARY O? COKGRE ' J 
REFERENCE DEPAIttV.KNT 
liEHTALS DIVISIOH 
VA£H!INC?OK, DC 20' 

(G PATI S ) 

-THE LITI-ILJ/MVII/VIM WORLD-WIDB OZXlL 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 

TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Vol. LXXXII Kaina 35 c. ANTRADIENIS - TUESDAY, RUGSĖJIS - E TEMBER 17. 1991 L 

Valstybės sekretorius 
Bakeris Pabaltijo 

valstybėse 
Įteikė mūsų respublikų vėliavas ir 
priminė Sovietų skolas užsieniui 

Vilnius. Rugsėjo 14 d. — JAV 
Valstybės sekretorius James A. 
Baker III aplankė visas tris 
Pabaltijo respublikas, pažadė
damas jų vyriausybėms padėti 
įsijungti j tarptautines orga
nizacijas, kad jos greičiau galė
tų atsipalaiduoti nuo Sovietų 
Sąjungos, kartu pažadėdamas ir 
nedidelę ekonominę paramą. 

Pabaltijo vadai, kaip praneša 
„The New York Times" dienraš
tis, pasakė aiškiai Bakeriui jog, 
nežiūrint laimėtos nepriklau
somybės, 100,000 sovietinių 
kareivių tebėra Pabaltijo terito
rijoje ir d a r nėra tv i r to 
susitarimo, kada jie pasitrauks. 
Bakeris pareiškė šių respublikų 
vadams, jog VVashingtonas yra 
pasiruošęs suteikti 14 milijonų 
dolerių p a r a m ą dar šiais 
fiskaliniais metais, kuri turės 
būti padalinta tarp tų tų trijų 
respublikų. Pabaltijo vadai 
tikėjosi gauti daugiau, bet jų 
svarbiausias klausimas šio susi
tikimo metu buvo saugumo 
reikalai. 

Paba l t i eč ių a t s a r g u m a s 
Amerikos pareigūnai pasako

jo žurnalistams, jog Pabaltijo 
prezidentai ragino sekretorių 
Bakerį padaryti viską, ką tik jis 
gali. kad pagreitintų jų priė
mimą į Jungtinę Tautų organi
zaciją, kuri jau ruošiasi ju 
priėmimui . Taip pat buvo 
prašyta paramos, kad galėtų 
įsijungti į Tarptautinį pinigų 
fondą. Pasau l in į banką ir 
Europos A t s t a t y m o banką 
pilnais nariais. Sakoma, kad 
Pabaltijo vadai, nežiūrint jų 
žmonių trumfališkos nuotaikos, 
vis dar bijo. kad Maskvoje 
įvykęs perversmas gali pasi
sukt i ir k i t a k ryp t imi ir 
pakenkti jų nepriklausomybei. 
Bakeris jiems pranešė, jog VVa
shingtonas jau buvo pasiruošęs 
ir veikė . kad Pabal t i jo 
respublikos būtų priimtos į 
Jungtines Tautas ir į Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
konferencija. Jis pažadėjo, jog 
Amerika veiks, kad tos respub
likos būtu įjungtos į visas kitas 
'arptautines sąjungas, kurios 
gali būti naud ingos toms 
respublikoms. 

Ka r iuomenės išvedimas 
Šis JAV Valstybės sekreto

riaus vizitas Lietuvoje. Estijoje 
ir Latvijoje buvo pirmas, kai tos 
trys respublikos buvo Stalino-
Hitlerio susitarimu prijungtos 
prie Sovietų Sąjungos. Savo 
nepr ik l ausomą veiklą jos 
pradėjo, kai tik prez. Gorba
čiovas paskelbė savo „peres-
t ro ika" ir paga l iau dabar 
pasie';ė savo tikslą. Perversmas 
taip pat padėjęs jų sąjūdžiui. 

Sovietų oficialūs pareigūnai 
išsireiškė amerikiečiams ir pa 
baltiečiams. jogjie gerai supr.m 
ta. kad Sovietu daliniai turės 
pasitraukti iš Pabaltijo kraštų. 
bet jie primine, jog vyksta 
pasitraukimas iš Lenkijos ir 
Vokietijos ir kad jiems trūksta 
patalpų ir virtos kur tuos karius 
apgyvendinti. Jie pasakė Bake 
riv.ii ir Pabaltijo prezidentam-, 
jog jie nori visus dalinius išvesti 
iš užsienio kraštu iki 1994 metu 
sausio, ir kas Pabaltijui yra 
nepriimtina. Bakeris į tai rep 

likavo: „Kuo anksčiau jūs tai 
padarysite, tuo jums patiems 
bus geriau". 

Pabalti jo vėliavos po 51 metų 
Bakeris penktadienio naktį 

pra le ido St. Pe te r sburge , 
vesdamas pasitr.nmus su jo 
meru Anatolijumi Sobčiaku. Ir 
tik po to pradėjo savo vizitą 
Pabaltijos sostinėse. Jis kiek
vienam Pabaltijo respublikos 
prezidentui įteikė tos respublikos 
tautinę vėliava, kuri Valstybės 
departamente kabėjo 51 metus, 
kai Amerika per visus tuos 
metus t as vėliavas išlaikė 
n e p r i p a ž i n d a m a Pabalt i jo 
okupacijos. Sekr. Bakeris kiek
vienam Pabaltijo prezidentui 
pasakė tuos pačius žodžius, kad 
džiaugiasi, galėdamas būti lais
voje ir nepriklausomoje Lietuvo
je, Latvijoje bei Estijoje ir kad 
visa tai buvo pasiekta drąsių to 
krašto žmonių, padedant ir 
Amerikai. Žurnalistai mini, jog 
Bakerį nesutiko minios žmonių. 
Gal tik Vilniuje buvę prie Parla
mento keli šimtai lietuvių, kai 
jis atvyko. Užsienio žurnalis
t a m s at rodo, jog šal tokas 
Bakerio sutikimas buvęs dėl to, 
kad Amerika buvo 37-oji vals
tybė, po Mongolijos, kuri taip 
vėlai pripažino Pabaltijo vals
tybes, nežiūrint formalaus So
vietų okupacijos nepripažinimo. 

Mūsų Opera sugrįžo iš 
laisvos Lietuvos 

Valstybės sekretorius James Baker III įteikia Estijos . bes vėliavą prezidentui Arnoldui 
Ruuteliui. dešinėje, atvykęs į Taliną. Ši valiava 51 metus JAV Valstybės departamento 
fojė kartu su kitų valstybių vėliavomis. 

Sovietams antrą kartą uži
mant Lietuvą, devyn: olikmetis 
Valdas Adamkus turėjo apleisti 
Lietuvą. Keturis metus i - -̂ y -
venęs Vokietijoje, jis 1949 m. at
vyko į JAV. Adamkus yra bai
gęs civilinę inžineriją Illinois 
Technologijos Institute ir nuo 
1969 m. dirba JAV valdžios 
gamtosaugos įstaigose". 

Dip lomat i škas a t sakymas 
Kai buvo paklaustas Estijos 

min. pirm. Edgar Savisaar, ar 
jis galėtų atvirai pasakyti esąs 
patenkintas JAV neskubėjimu 
jų pripažinti, atsakė: „Mes 
esame patenkinti ta išmintimi 
ir balansavimu, kuriuo Ameri
ka pripažino Pabaltijo nepri-
k lausosmybę" . Pabaltiečiai 
gerai suprato tą faktą, kad 
Amerika nespaudė Gorbačiovo 
pripažinti jų nepriklausomybę, 
rašo tas pats dienraštis, ir tik 
tada pripažino, kai daugelis 
pasaulio valstybių jau buvo su
te ikus ios pr ipaž in imą ir 
pradėjusios užmegzti diplomą 
tinius ryšius. 

Estų žurnalistas Ule Grun 
Taline pasakė užsienio žurnalis
tams, jog ,,per paskutines dvi 
savaites t iek daug svarbių 
asmenybių atvyko pas mus. kad 
dabar mes sakome, jog tik 
karal ienės atvykimas būtų 
ypatinga žinia". Bakeris visur 
matė barikadas, saugojančias 
parlamento rūmus nuo Sovietų 
kareivių. Pabaltijo vadai švel
niai jam pasakė, jog malonu 
buvo išgirsti, kad Amerika ski
ria pinigus padėti Pabaltijui, 
t ač iau dar ne viskas yra 
piniguose, kaip pareiškė Latvi
jos ministeris pirmininkas Ivars 
Godmanis. Taip pat pranešama, 
jog JAV Valstybės sekr. James 
Bakeris priminęs Pabaltijo va
dams, kad jie turėtų būti taip 
pat kartu dalinai atsakingi ir už 
Sovietu Sąjungos skolas už-ie 
nitri. 

— L i e t u v o s Respublikos 
Aukščiausioji Taryba dar karta 
priėmė nutarimą, kad Lietuva 
gerbs ir sąžiningai vykdys visus 
įsipareigojimus, nustatytus 
1950 metu lapkričio 4 d. Euro 
p.)s /mokaus teisiu ir pagrin 
diniu laisvių gynimo konvenci 
įtįe 

Valdas Adamkus — kandidatas 
pasiuntinio pozicijai 

Chicago. — Valdas Admakus. Landsbergio broliu Gabrielium 
kurs šiuo metu yra JAV Gamto- Valdas Adamkus karo metu 
saugos Vidurio Vakarų regiono leido pogrindinį rezistentų 
vyriausias pareigūnas, yra stip laikraštį 
riausias kandidatas būti paskir
tu JAV ambasadorium Lietu
vai, rašo P. Davis Szymczak 
,,Chicago Tribūne" rugsėjo 16 
laidoje. 

Su Adamkum dėl šio posto 
runtyniauja Linas Kojelis, kuris 
dabar vadovauja savo įsteigtai 
firmai U.S. Baltic Foundation. 
Washingtone, ir Anna Kondra-
tienė, kuri dabar yra aukš ta 
pareigūnė JAV Butų ir miestų 
plėtimo departamente. 

Chicago Tribūne korespon
dentas rašo savo pranešime 
spaudai, jog apie juos rašė Lie
tuvių Informacijos Centro Nevv 
Yorke vedėja Gintė Damušytė ir 
kad LIC vedėjas Washingtone 
Viktoras Nakas girdėjęs, kad 
Adamkus ir Kojelis yra pagrin
diniai kandidatai. 

Toliau P.D. Szumczak taip 
aprašo Adamkų:,,Adamkus, 64 
metų, y ra plačiai žinomas 
Lietuvoje, kur apie jį buvo 
plačiai rašoma ryšium su jo 
veikla gamtosaugos srityje. Nuo 
1981 m. jis yra JAV Gam
tosaugos Administracijos Vidu
rio Vakarų regiono, kuris apima 
šešias valstijas administra
torius. 

„Nuo 1972 m. jis beveik kas
met lankosi savo gimtinėje Lie
tuvoje pagal JAV-Sovie tų 
Sąjungos sutartį, pasikeisdamas 
gamtosaugos mokslininkų ži
niomis. Adamkus yra prez. 
Vytauto Landsbergio vaikystės 
draugas, kur abu žaisdavo kar 
tu savo gimtajame Kaune. Sn 

LIETUVOJE 

Maratonas Lietuvoje 
Vilnius. — Europos centras — 

Vilnius . Tokiu pavadinimu 
buvo surengtas antrasis mara
tonas. Stipriausieji, kurie iš 
Vilniaus rajono Bernotų kaimo 
(čia yra Europos geografinis cen
tras) bėgo iki ..Žalgirio" sta
d iono ir įveikė k las ik inę 
maratono distancija 42 km. 195 
m. Laimėjo klaipėdietė Kristina 
Ramanauskaite, atbėgusi per 2 
vai. 55 min. 50 sek. Kitas 
l a i m ė t o j a s buvo v i ln ie t i s 
Česlovas Kundrotas, atbėgęs per 
2 vai.. 18 min. ir 49 sekundes. 
Bėgime daly va v< maždaug 300 
dalyvių. 

— Lietuvą, Latviją ir Estiją 
pastarosiomis dienomis pripaži
no Kinija. Kolumbija. Peru. 
Vietnamas, Šiaurės Korėja. In
dija, Afganistaną.-. Kuvveitas. 
Iranas ir kelios kitos arabu 
valstybės. 

— Padėkos diena Lietuvoje 
įvyko ne tik Šiluvoje, daly
vaujant kardinolui Vincentui 
Sladkevičiui ir prezidentui > 
Vytautui Landsbergiui, o ir 
Vilniuje, bet ji buvo švenčiama 
ir kiekviename mieste ar mies
telyje rugsėjo 8 d. Kardinolas ir 
prezidentas pasirašė Lietuvos 
paaukojimo Nekaltosios Merge
lės Marijos Širdžiai aktą. 
Šiluvoje buvo pasižadėta klau
syti Dievo įsakymų, prie jų 
priderinant ir valstybinius. 

— Vokietijos Bundestago na
riai sveikino Padėkos šventėje 
lietuvius su nepriklausomybės 
atgavimu ir tarptautiniu pri
pažinimu. Kalbėjo jo pirminin
kė Rita Suessmuth. Sveikino ir 
Danijos Užsienio reikalų minis
teris Uffe Ellemanas-Jensenas. 
Jie taip pat dalyvavo ir Padėkos 
dienos iškilmių užbaigime, 
kuris vyko su šv. Mišiomis Vil
niaus Arkikatdroje. o po to 
mitinge Katedros aikštėje. 

— Prelatas Alfonsas Sva
r i n s k a s , kuriam Lietuvos 
Bažnyčios vadovybė leido kan
didatuoti į Parlamento narius, 
praėjusio sekmadienio rinki 
muose Šilalės rajone laimėjo 
66T balsų ir buvo išrinktas į 
Lietuvos parlamentą. Buvęs 
Šilalės rajono parlamentaras 
mirė. tad jo vieta kurį laiką 
buvo tuščia. 

— Lietuvos parlamentarai vis 
aktyviai svarsto įstatymo ..Dėl 
piliečių nuosavybes teisių atsta
tymo į nekilojamąjį tur tą" 
projektą. 

Chicago. 1991 rugsėjo 12. — 
Žmonės laimėjo, t a n k a i 
pralaimėjo. Tai ryškiai pa
jutome, atskridę į Vilniaus 
aerouostą, kuriame iš karto pa
jutome milžinišką skirtumą nuo 
prievarta įjungtos respublikos 
valdovų kadaise užkrautos 
tvarkos. 

Lietuvių Operos n a r i u s 
pasitiko jau Lietuvos Respub
likos muitinės tarnautojai ir 
pasakė, jog mes esame šiandien 
— rugpjūčio 26 — pirmieji, ku
riems bus antspaudojami lais
vos Lietuvos antspaudai mūsų 
pasuose. Niekas nė nebandė 
tikrinti sunkiųjų lagaminų, tik 
paskutiniuosius vežant, paklau
sė, kas yra tose didžiulėse 
dėžėse, kurių iš viso buvo 13. O 
tai buvo „Draugo'' spaustuvėje 
supakuotos „Lietuvių" operos 
programos, kurias mūsų Opera 
vežė Lietuvos Operos teatrui 

' būsimiesiems spektakliams. 
Atidarę vieną dėžę. padovano
jome muitininkams po progra
mą. Operos narius pasitiko 
Operos teatro vadovybė, sol: ;tai 
ir choristai su gėlėmis. Liudui 
Aškiniui buvo pavesta mus 
globoti, kuris per visą laiką tas 
pareigas atliko pavyzdingiau
siai, visada ir visiems sus-
pėdamas padėti, aprūpinti pra
šomais reikmenimis ar gėrybė
mis. 

Žudikų urvas 
Pirmoji savaitė praėjo Vilniu

je, nes teko repetuoti priešpiet 
ir po pietų, o kai liko laisvo 
laiko tarp repeticijų, čikagiškiai 
lankė įvairias Lietuvos sostinės 
vietoves. Jie matė nuverstus 
nuo pjedestalų komunistų sta
bus, užtvertą Gedimino gatvę, o 
toje vietoje, kur buvo baisusis 
Saugumas — didžiuliai rūmai — 

— Vilniuje ką tik pasibaigė 
pasiruošimas dalyvauti Mask
voje vykstančioje Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
konferencijoje. Eltos pranešimu, 
čia dalyvavo įvairių šalių 
atstovai ir išnagrinėjo, kaip 
Tarybų Sąjungoje laikomasi 
tarptautinių normų. Paaiškėjo, 
jog iki šiol žmonėms net buvo 
trukdoma susipažinti su įstaty
mais, administracinėmis taisyk
lėmis bei procedūromis, kurio
mis reglamentuojamos žmogaus 
teisės ir neleidžiama gauti 
informacijų. 

Vokietijos 
pasiuntinybės 

Pabaltijo kraštams 
Bona. rugsėjo 6. — Pagal 

žinią paskelbtą Demtschkmd 
Sachruhten. jau yra paskirti 
Vokietijos pasiuntiniai į tris 
Pabaltijo valstybes. Rygoje bus 
Hagen Graf Lambsdorff. buvęs 
pasiuntiniu Washingtone. Tali 
ne — Henning von VVistinghau-
sen, buv. generalinis konsulas 
St. Petersburge. o Vilniuje — 
Gottfried Albrecht, iki šiol 
dirbęs centre. Bonoje. 

Esą susiduriama su patalpų 
trūkumais, pavyzdžiui Rygoje 
buvęs Vokietijos pasiuntinybės 
pastatas yra raudonosios armi 
jos užimtas ir tebenaudojamas. 
Taline pasiuntinybes namai 
buvo sunaikinti karo metu ir iki 
šiol neatstatyti, o Vilniuje — tik 
žemes sklypų tebuvo galima iš 
sinuomuoti. 

kabėjo lenta su statistiniais duo 
meninis, kiek buvo nukankinta, 
nužudyta ir išvežta lietuvių ir 
skersai gatvę didelis užrašas: 
„Čia buvo KGB — Lietuvos žu
dikų urvas". Prieš tą „urvą" 
nebestovėjo prieš sava i t ę 
nuverstas Lenino paminklas, 
ka ip tik žvelgiąs į savo 
saugumiečius; dabar tik vaikai 
žaidžia ant jo griuvėsių. O toliau 
— dešinėje buvo matyti visiškai 
cemento blokais uždaryta Gedi
mino gatvė, kad nepravažiuotų 
sovietų daliniai prie Parlamen
to rūmų. paliekant t ik vienam 
žmogui šalia praėjimą. Ir dabar 
aplink visą Parlamentą tebe
stovi tie patys sustiprinimai ir 
vielos. 

„Lietuvių" p remjera 
Pagaliau įvyko Lietuvoje Pon-

chiellio operos „Lietuviai" pir
moji premjera, ka ip buvo 
skelbta, rugpjūčio 31 d., daly
vaujant ir išeivijos Lietuvių 
Operos Chicagoje sąstatui. Jos 
libretą į lietuvių kalbą buvo 
pradėjęs verst i pr ieš pa t 
užpiūstant Lietuvą raudonajam 
marui,poetas Stasys Santvaras, 
bet nebegalėjo net įpusėti. Šios 
operos libretą jis išvertė tik 
1980 m. Bostone. Ma.. kai po 

didelių pas tangų Lietuvių 
Operos valdyba, padedama 
Romos lietuvių, įskaitant ir 
tuometinį Vatikanui Lietuvos 
pasiuntinį Stasį Lozoraitį, gavo 
leidimą šią operą atkurti sceno
je su Italijos vyriausybes pada
linio prisiųstomis visomis gai
domis. 

Spektaklis praėjo pakilioje 
nuotaikoje, nežiūrint tenoro 
bronchito, kuris savo partiją 
atliko beveik deklamuodamas. 
Antrasis spek tak l i s buvo 
nukeltas penkiom dienom vė
liau, kad Virgilijus Noreika 
galėtų pasveikti. Čikagiškiai 
solistai — Margarita Momkienė. 
Jonas Vaznelis ir J u l i u s 
Savrimas dainavo puikia i . 
Choras, kurj sudarė jungtinis 
mūsų ir Vilniaus Operos, kaip 
sake klausytojai, dainavo pasi
gėrėtinai. Chicagos žmonės tik 
pasigedo Tautos himno prieš 
pradedant spektaklio uvertiūrą. 
Mat. pas mus visame kon
tinente įprasta, kad pradedant 
sezoną, jis pradedamas su tos 
valstybės himnu. Po spektaklio 
publika sustojusi ilgai plojo ir 
menininkus tiesiog ..apvertė" 
gėlėmis. Spektaklį dirigavo 
Alvydas Vasaitis. 

Publikai išsiskirsčius, Alek
sas Lauraitis. Chicagos žmonių 
keliones vadovas, visus ap
dovanojo šampanu teatro erd
viose fojė patalpose. Jis kelionę 
puikiai suorganizavo ir 
išrūpino, kad LOT lėktuvu kom
panijos vadovybė leido be at
skiro mokesčio nuvežti operos 
spektakliu programas. Iš viso 
skrido 82 žmonės iš Chicagos ir 
jos apylinkių. 

'Bus daugiau' 

tį„ia,s v, - Klimais blokais, o anl m matyti laba, dauft užrai*. kas taro d kokio Lietuvos miesto 
•tvykr>Kinti««oParlamenta Kairėje pus.,- matyti kryhus. prie kūno kasd.en vis naujos * f e 
dedamos h n e * * * * žvakutės hrvusiuju «*T*ryi* atminmui Cra dažna, matyt, -ukh.pe žmones. 
kurk rm !*»•• ir gieda giesmes, prašydami Visagalio ,r toliau globot, L.etuva 

Vvtauto Butkaus nuotrauka 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 17 d.: Robertas. 
Pranciškus. Matvinas. Nar
cizas. Sigute 

Rugsėjo 18 d.: Mingaila. 
Aura. Galmante. Irena. Jorūnė. 
Stefanija 

ORAS C H I C A G O J E 

Saule teka 8:31. leidžiasi 6:59. 
Temperatūra dieną 73 L. 

naktį 55 I. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ. 6515 So. California Ave. , Chicago, 111. 60629 

JOXAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

SEPTYNIARIOPAS NUO 
VĖŽIO ATSITOLINIMAS 

Klausimas. Mano sesuo valgo įr smulkiai — ne razavai maltų 
viską kas papuola, ką dabar miltų gaminiais, be vaisių-dar-
daktarai nepataria valgyti J i ž o v i ų maitinimasis? Trečdalis 
stora, bet sveika ir juokiasi iš 
manęs liesos, nevalgančius 
viščiuko odos, trynių, grietinės 
ir geriančios t ik nugriebtą 
pieną. Ji sako. kad toks pienas-

• • • — i 

nuo vėžio mirčių rišasi su žmo
gaus maistu, kurį jis, kaip 
minėjau riebų, švelnų, apsi
eidamas be vaisių-daržovių, 
valgo. J a u dabar fakta is 

pamazgos, o be grietinės vai- įrodyta, kad liesas ir rupus -
gis-šiaudai . Kur: mudviejų stambiai maltų miltų su gausa 
elgiamės saugiai saugodamosi vaisių-daržovių maistas žymiai 

sisakykime nesveikų įpročių 
sparčiau, tik pradėkime nuo vė
žio net septyneriopai šalintis 
kuo toliau. 

PIRMAS nuo vėžio pabėgi
mas: įvairaus — nevienodo 
maisto valgymas. Nė viena 
maisto rūšis nesuteikia visas 
žmogaus kūnui re ikal ingas 
maisto dalis. Todėl labai svarbu 
valgyti įvairiopą maistą, kaip 
vais ius , daržoves, s tambia i 
maltų grūdų duoną (plytą ar 
Latvian bread) ir tokius ja-
v a i n i u s (cereals), l iesą 
paukš t i eną ir tokią žuvį 
žirnius, pupas-pupeles ir liesus 
pieno gaminius. 

ANTRAS nuo vėžio 
pabėgimas-normalaus kūno 
svorio pasiekimas ir tokio jo 
išlaikymas. Nutukimas didina 
pavojų su laukt i daugel io 
negerumų, įskaitant širdies 

ma8 namuose, gatvėje ir darbe, 
nenutukimas ir pas gydytoją 
reguliarus apsilankymas. 

Kokių nuostabiai gerų pasek 
mių susilaukiama,kūno turimas 
jėgas naudojant vėžio gydymui, 
ap rašo William A. 
McGarey,M D. knygoje Healing 
Miracles 'Harper and Row, 
Publishers, San Francisco). 
Vienuolikmetis j apon iukas 
susirgo ga.vos vėžiu. I kraują 
buvo leidžiami vaistai jį dar 
daugiau susirgdino, jo plaukai 
nuo galvos nusmuko. Jo motina 
išgirdo apie naudą žalio maisto 
(raw food) naudą vėžio gydyme. 
Kas antra diena ji susmulkin
davo dešimt pintinėlių (crates) 
šviežių, nevirtų daržovių) 
morkų, salierų, kopūstų, kale ir 
kt.) gerai nuplovus ir nusausi
nus kiekvieną jų. Ksdien penkis 
jų ji sumaldavo (juicer) ir sugir-

negerumų, )SK.auam suuics *•** 
l igas , pakeltą kraujospūdį, dydavo SUnką vaikui. Nors 
cukraligę ir kai kurias vėžio vaikas nenorėdavo visos sunkos 

nuo kurio 
mama dar 

nuo krūties vėžio 
krūtyje mūsų a.a 
jauna pasimirė? 

A t s a k y m a s . Yra didelė 
galimybė, kad jos juokas gali 
ašaromis virsti, nes t ikra i 

tolina vėžį nuo taip mintančio 
žmogaus. 

0 vėžiu sirgti ar jo neturėti 
yra d a ž n a i t a s pats, k a s 
linksmai gyventi ar liūdnai 
amžiams akis užmerkti. Todėl 

juokiasi t ik paskutinis. Mat su dabar visi nuo vien kalbų — jos 
vėžiu nėra juokų. Neverta jo y r a t u š č i a s dalykas, visi 
šauktis vėžišku maistu, kada jis p r adėkime griebtis reikiamų 
ir nešaukiamas-nelaukiamas į d a rbų v ė į į 0 apsaugos srityje, 
krūtį ir kitur įsiraito ir ne retai Todėl dabar visi, oi visi lietu-
tik su karstu esti išnešamas. yį^ dabartinėje mityboje ap 

Žmogaus sveikumą apspren- s u e įdėliai, ypač tokių pensi-
džia ne vien jo išvaizda, bet m m c ų neišskiriant, susipažin-
mediciniški faktai: jo medici- \[me s u n u o vė z į 0 saugančiu 
niško apžiūrėjimo ir kraujo maistu. Apsauga nuo vėžio yra 

Trisdešimt penki procentai nuo vėžio mirčių rišasi su žmogaus valgomu 
maistu. Štai tie sargai, mus saugą nuo vėžio: stambmenomis gausus, liesas, 
su daugybe vaisių-daržovių maistas, stambiai maltų miltų duona ir tokie ja-
vainiai. Žmogus yra žolvalgis — tokiais mes, sekdami Vydūną, galime tapti 
ir nuo vėžio gana gerai apsisaugoti. 

tyrimų duomenys-kiekis rie
bumo, saldumo, rūgštumo... Vi
sada laimi tik tas, kuris bėga 
ligai už akių. nes ne visas 
gautas negeroves net ir šių 
dienų medicina pajėgia sutvar
kyti. 

Sesers storumas jau yra r im 
tas negerumas. Kai ji protinga 
būdama dar ir išmintingumo 
nestokos, tik tada pajėgs vėžio 
saugotis pagal dabartinės medi 
cinos nurodymus besielgdama. 
O jie yra štai kokie. 

Daugiau trečdalio nuo vėžio 
mirčių rišasi su maistu, kurį 
žmogus valgo. Vėžiškos žinios 
kaskart gausėja ir apsaugą nuo 
vėžio liečiančios naujienos mus 
džiugina. Blogas dalykas, kad 
mes negalime pakeisti savo 

geriausia priemonė jo išvengi
mui. Tai visi ir naudokimės ją
ja. Japoniška išmintis mums 
primena tiesą, kad geras yra tas 
gydytojas, kuris gydo susirgusįjį, 
geresnis yra tas, kuris pasitin
ka ligą, o geriausias yra tik toks 
gydytojas, kuris žmogų apsaugo 
nuo susirgimo. 

Didele dalimi pats žmogus 
gali taip saugotis, jei jis yra 
pakankamai išmintingas: jei jis 
nerūko, negirtauja, neištvirkau
ja, nepersivalgo riebiais, minkš
tais — be sėlenų, be stambenų 
valgiais, kaip ta vatinė duona, 
kaip tie „lietuviški" gardūs-
taukuose mirksta ir neišmin
tingo lietuvio gomurį tenkiną, 
o širdį žudą valgiai... 

Čia ir prieiname kur yra šuo 
l igu is tos į vėžį l inkusios pakastas: neišmintingai besiel-
prigimties. Džiugi žinia, kad giantiems mūsiškiams nepadės 
žmogus gali padėti sau ir savo 
šeimai saugotis nuo vėžio. 

Jau susekta daugelis vėžį su 
keliančių veiksnių. Net 80'* 
visų vėžių gali rištis su mūsų 
gyvenamąja aplinka ir su mūsų 
maistu, gėrimu, rūkymu ir tik 
su nedidele dalimi to. ko žmogus 
negali sukontroliuoti: tai šeimos 
paveldėtas polinkis susirgti 
vėžiu. 

Dėl to nereikia per daug 
nusiminti, nes mes galime net 
801 vėžio gavimo galimybių 
pažaboti-sukontroliuoti sava 
išmintinga elgsena. Kai mes im 
sime žmoniškai elgtis — vien 
dorybės keliu eiti: nerūkyti, 
negirtauti, riebalais choleste 
roliu gausiu maistu nepersival
gyti ir oro bei aplinkos neteršti 
— mes sau ir mūsų šeimoms ge 
rokai sumažinsime vėžio gavi
mo pavojų. 

Jau visi žino. kad rūkymas ar 
tina vėžį Bet kiek iš mūsiškiu 
girdėjo tyrinėtojų susektą tiesa, 
kad įvairių rusių vėžiais susir 
gimo galimybe didina ir riebus 

nė geriausi-sveikiausi patari 
mai; nepadės net ir 4 bilijonai 
dolerių dabar išleidžiamų iš-
tvirkėlių-narkomanų savais 
neleist inais elgesiais prisi
šauktų ligų tvarkymui; nepadės 
rūkoriams, girtuokliams, rieba
lais persivalgantiems ir mažai 
vaisių-daržovių naudojantiems 
mūsiškiams ir ne mūsiškiams. 

Kol tokie nesugrįš į sveiko 
gyvenimo kelią, tokiems patar
ti gaila žodžių, kaip lenkai sako, 
nes tokie patarimai j iems 
prilygsta vėjo pūstelėjimui. 
Todėl visi lietuviai kelkimės su 
prisikėlusia Tėvyne sveikam gy
venimui, idant pajėgtume mūsų 
Gimtam kraštui kuo greičiau
siai visapusiškai tvarkytis. Pūz
drais virtę tokios pareigos mes 
neatliksime. 

Mūsų saujele, bet tik sveiki 
būdami , mes. kaip tie žydai 
saviškiams, tenai galėsime 
lengvinti jų ant kojų atsisto
jimą, savas santaupas reikiamai 
investuodami. Užtai tik į svei-
katon attrimima greičiau, tik at 

rūšis. 
TREČIAS nuo vėžio 

pabėgimas-l ieso mais to 
valgymas. Liesas maistas ne tik 
gyvulio ir pieno riebalais, bet ir 
augal iniais aliejais mažina 
pavojų susirgti vėžiu krūtyje, 
prosta toje , storojoje ir 
išeinamojoje žarnose. Liesas 
maistas gyvuliniais riebalais ir 
negausus cholesteroliu (tai yra 
be gyvio vidaus organų, raume
nų ir kiaušinio trynių) tolina 
širdies ataką, smegenų sugedi
mą ir kojų nepanešimą. 

KETVIRTAS nuo vėžio pabė 
gimas-pakankamas krakmolo, 
sėlenų (bran) ir stambmenų 
(fiber) valgymas. Čia dabar 
amerikiečiai, ypač pensininkai 
mažai valgo krakmolinių ir 
sėlenomis-stambmenomis gau
saus maisto. Sveikatos žinovai 
pataria amerikiečiams valgyti 
daugiau krakmolinių ir stamb
menomis bei sėlenomis gausaus 
maisto, kaip vaisiai, daržovės, 
bulvės, pilnų grūdų duona, toks 
ragaišis ir javainiai, pupos, pup
elės ir žirniai. 

PENKTAS nuo vėžio pabėgi-
mas-mažai saldumynų valgy
mas. Visų mėgiamas saldus 
maistas gadina visų, ypač vaikų 
dantis. Saldus maistas dažnai 
esti ir riebus, todėl tukinantis 
ir mažai turintis vitaminų ir 
mineralų. Todėl patys liauki
mės saldumynais besigardžiavę 
ir savo vaikus atpratinkime nuo 
nesveiko per saldaus maisto. 

ŠEŠTAS pabėgimas nuo vėžio 
— tai be druskos apsiėjimas. 
Sūrus maistas gali didinti krau
jospūdį, ypač kai Šeima yra 
paveldėjusi hypertensiją. Nesu
tvarkytas kraujospūdžio pakili
mas gali pr iar t int i širdies 
ataką, kūno paralyžių (stroką) 
ir inkstų ligas. Tos negerovės 
lygiai blogos kaip ir vėžys. 

SEPTINTAS nuo vėžio 
pabėgimas-negėrimas svaigalų. 
Nustok juos gėręs, jei iki dabar 
juos ragavai, nuo parengimuose 
visada esamų barų nesitolinai ir 
tik jiems, ne ten kur reikia, savo 
kišenę tuštinai. Čia negalimas 
lietuviui patarimas „gerti su 
saiku", nes dažnas mūsiškis 
maukia kaip smakas svaigalus, 
svaiginas kaip tikras pijokas ir 
baigia savo ir taip jau svyruo
jančią sveikatą paskubomis. 

Tokie maukl ia i sulaukia 
daugelio negerovių: vėžio burno
je, gerklėje, stemplėje ir kepe
nyse. Ypač pavojus didėja rū
kant iems gė r ikams . Nors 
alkoholis tukina, bet jis neturi 
vitaminų ir mineralų 

išgerti, bet motina sugirdydavo. 
Taip pat ji jam duodavo valgyti 
virtus rudus ryžius, sojos pu
pelių varškę (curd) ir kartais 
girdydavo šviežia obuolių 
sunka, kad jis gautų kiek 
saldumų. Vaikas negavo nei 
mėsos, nei pieniško maisto. 
Nors kiti šeimos nariai protes
tavo, bet motina savo pasiekė. 

Po mėnesio vaikas kiek pasi
taisė, o po aštuoniolikos mene 
sių didelis galvoje auglys visai 
pranyko. Vaiko gydytojai pa
tikrino jo sveikatą ir nerado nei 
pėdsakų buvusio tumoro-vėžio. 
Vaikas pradėjo lankyti mokyklą 
ir sportuoti. 

Aprašomas toje knygoje kitas 
atsitikimas žąsies kiaušinio 
dydžio gerybinio auglio rieba
linio (Fatty tumor) pagijimas, 
moter i ške i valgant po 40 
migdolų (almond) kasdien. Po 
keliolikos mėnesių tas riebalinis 
auglys visai išnyko. Kartais ji 
gerdavo vynuogių sunką, nes 
buvo skaičiusi, kad guzas 
greičiau nykstąs naudojant tuos 
du dalykus. 

Iš Washingtono The National 
Cancer Institute praneša, kad 
60 procentų vyrų vėžių ir 4 0 1 
jų pas moteris atsiranda pri
klausomai kas valgoma (dietary 
habits,1 Tas kovai su vėžiu in
stitutas pataria vengti riebalų 
ir paruošto (processed) maisto ir 
gausaus valgymo mėsos, o 
valgyti gausiai žalios spalvos 
daržoves, šviežius vaisius ir žuvį 
su paukštiena be odos. Taip pat 
tas institutas pataria gausiau 
naudoti vitaminus A ir C 
gaunamus su maistu, o taip pat 
seleną (selenium), kuris saugo 
žmogų ir nuo per ansktyvaus su-
senėjimo, ne tik nuo vėžio. 
Selenas randamas grūdų sėle
nose, mielėse, svogūnuose, 
pomidoruose ir piene. Jo yra ir 
kiaušiniuose, bet tik baltymai 
jų naudot in i , todėl apie 
kiaušinių trynius visi lietuviai 
užmirškime, jų nė vardo nemi
nėkime, jei norime senoviškai 
tvirtais, lietuviškais ąžuolais 
būdami talkinti sau, savo šei
mai ir prisikėlusiai Tėvynei. 

Vitamino A daug yra šitokia
me mums naudotiname maiste: 
morkose, pomidoruose, špina 
tuose, geltonos ir tamsiai žalios 
spalvos vaisiuose ir daržovėse, 
persikuose, abrikosuose ir . 
petražolėse. O vitaminu C 
gausus yra šis maistas: vaisiai, 
daržovės, pomidorai, bulvės, 
kitaip dar vadinamos netur 
tingo žmogaus apelsinais. 

Kol dar laikas visi pradėkime 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Kennebunkport, Me. 

FLEITA IR BARITONAS 
KONCERTAI 

Instrumentalinis koncertas, 
sujungtas su vokaliniu, sudaro 
savotišką įspūdį. Mūsų siela 
pasilsi klausydama fleitos. Mat-
thew Marvuglio, tleitistas, dėsto 
Barkley School of Music ir kon
certuoja. Jis tur i naujo metodo 
instrumentą, kuris y ra pa
d id in t a s ir kompl ikuotas 
palyginti su fleita. Marvuglio 
tonas yra dainuojantis, malonus 
ausiai klausytis. Pertraukos 
nebuvo, trys veikalai buvo 
atlikti iš eilės, kas sukaupė 
klausytojų dėmesį i r leido 
įsijausti į fleitos grožį. 

Benediktas Povilavičius, daug 
kartų girdėtas, turi gražų balsą. 
Rugpjūčio 4 d. koncerte Pran
ciškonų vasarvietėje instru
men tas skambėjo pu ik i a i . 
Valdydamas savo balsą, jis 
sukeldavo j a u s m u s , kur i e 
pagaudavo klausytoją. 

Benedikto aksominis balsas 
liejosi salėje ir kalbėjo į susi
rinkusius. Ludvig Van Beetho-
ven „In ųuesta tomba obscura" 
nuteikė klausytojus tamsia 
dvasia. Tamsią nuotaiką nu-
šviesino A. Kačanausko „Vai 
gražu" ir St. Šimkaus „Anoj 
pusėj Dunojėlio" praskambėjo 
kaip šviesos spindulėlis gimtą
ja kalba. Trys arijos atliktos 
lietuvių kalba „Siela pritvino 
sopulio" — ariją iš operos Simon 
Boccanegra — G. Verdi. 

Benedikto Povilavičiaus graži 
dikcija ir aiški lietuvių kalba 
daro įspūdžio klausytojams. 
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Meilė daro žmogų panašų į 
Dievą, o pavyduliavimas — į 
žvėrį. 

Pirožnikov 
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P O E Z I J O S VAKARAS 

Rugpjūčio 8 d. 8 v.v. televizijos 
kambaryje įvko poezijos vaka
ras. Pats kambarys buvo pakeis
tas į gražų teatralinį kambarį 
Sofijos Kazlauskienės rūpesčiu. 

Pirmoje dalyje buvo skaitoma 
poezija anglų kalba. Poetai M. 
Tarabilda, l ietuvių ki lmės 
amerikietis, skaitė savo giliai 
psichologinius veikalus. Prieš jį 
pirmą kartą pasirodė Joe Lands
bergis, mūsų rašytojo Algirdo 
Landsbergio sūnus. Jo eilė
raščiai pasižymi plačiu žodin
gumu ir yra n u k r e i p t i į 
ekologiją, žemės ir augalų 
meilę. 

Antroje dalyje, kuri buvo 
atlikta lietuvių kalba, Regina 
Kosauskienė, gimnazijos 
mokytoja iš Lietuvos, skaitė A. 
Miškinio „Dainą apie Lietuvą'7, 
B. Brazdžionio „Šaukiu aš tave" 
ir „Mano protėvių žeme", K. 
Bradūno ..Protėvių malda" ir 
..Amžinajam lietuviui", L. And-
driekaus ..Ramybės valanda" ir 
pabaigai nežinomo autoriaus 
„Partizanai". 

Malonu buvo klausytis jos 
gražaus estetinio skaitymo. 
Poezijos vakaras praėjo didinga 
nuotaika. Pabaigoje dalyviai 
buvo pavaišinti vynu ir lengvu 
užkandžiu. Susirinkę pasidalino 
savo mintimis ir nuoširdžiai 
pasikalbėjo prieš išsiskirdami. 
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rm antr . penkt 12-3 v p p . ketv 2-7 v v 
Reikalu; esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd.. Hlckory Hllls. IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Chicago. IL 
Te l . (1-312) 476-2112 

:'c. S 79tn Ave . Hickory Hilts. IL 
Tai (708) 598-8101 
V.il pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviška) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 t t St. 

Tai. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Paloa Vision Center. 7152 W. 127th St 
Palos Hg's. m Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (7081 448-1777 

DIDĖJA MIESTO 
P A J A M O S 

Iš visų veikiančių Chicagos 
taminų ir mineralų. T^Z^AIT^"neturėdami mieste 24.700 automobilių pa-
Meskit iš galvos pasakėles, vezio kratytis dar jo neturėdami m e surinkta 

kad stiklelis gena lauk skle- F*r išmintingumo^sigijuna .r statvmo skaitliukų 
rūkyti, gerti pahovima ir rožę širdies ir smegenų ligas 

Tai tik savo gėrimo pasitei
sinimas. Gal apie tai čia ir 
nereikėtų priminti, jei lietuvis 
dviem stikleliais dienoje būtų 
patenkintas. Bet kur tu rasi tokį 
mūsiški baro lankytoją net ir 
dvigubais padidinamaisiais 
st iklais aps i rūp inės tokių 
beieškodamas. 

Žinoma, būti sveikam reikia 
kur kas daugiau negu sveiko 
maisto. Sveikata palaiko dar ir 
kasdieninis darbavimasis-
mankšta. nerūkvmas. saugu 

vegetarišką mitybą. Tik tada 
mūsų parengimuose linksmi 
nimasis nevirs liūdesiu. Jei jau 
nuožmusis žmonių kankinto-
jas-žudikas keičiasi, geresnėn 
pusėn verčiasi, tai lietuvis tuo 
labiau gali tolti nuo vėžio save 
nagan suimdamas ir tik sveikai 
gerti ir valgyti, kaip čia nu 
rodyta pradėdamas . 

Bet lietuvis netiki, kad jis 
gaus vėžį, todėl jis ir neklauso 
čia minėto septyneriopo patą 
rimo. nes jam gaila skirtis su ta 

statymo skaitliukų surinkta 
1.03 milijono dol. 1991 metais 
iki šiol jau surinkta 10.3 mili
jono dol Tai yra 46.4 procento 
daugiau negu 1990 Viso to 
priežastis yra naujai įrengti 
skaitliuku automatai, geresnė 
jų priežiūra ir d idesnis 
mokestis. 

Tel kabineto Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 :ki 8 vai vak 
šskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michlgan Ava.. Sulte 324 Ir 

5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave . Justice. IL 

Tel. (1-312) 565-2960 .veikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGCS 

4 7 0 0 W. 95 St. 
Oak L a w n , IL 60453 -2533 

M t 708-836-3113 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. Cermak Rd. 
Westchester . IL 60153 

T o l . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 W 71st Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2 7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2 7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

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

Kalbame įietuv.skai 
6165 S. Archer Ava. įprie Aust:") 

valandos pagal susitarm -j 
Tai . (1-312) 585-7755 

boka, stikliuku, torto gabaliu
ku... -Jo nusiteikimu, tik kitas 
tegul laikosi tokių patarimu. O 
be reikiamo teisingo nusiteiki 
mo nėra jokios teigiamos ap 
saugos nuo vėžio. 

Kab. te l . (1-312) 585-0346: 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv '?-4 

6 9 antr 1?6 penkt 10 12 16 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Rez. (708) 442-6287 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS ŠIRDIES l IC.OS 

7722 S. Kedzle Ava . . 
Chicago. IH. 60652 

Pirm antr ketv .r penk' 
(itq,i l susitarimą 

A R A S ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Canter-

Nepervtlte Campus 
l6?0 E. Ogden Ava.. Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tai. 1 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166: 
Namų (708) 381 3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 We«t 63rd Straat 
Vai pirm antr ketv ir pe-ikt 3 6 

šeštadieniais pagai susitarimą 

. 



Vasara jau baigiasi 

ATSIDARO 
LIETUVIŠKŲ 

MOKYKLŲ DURYS 
Lietuviškos mokyklos kelias 

labai dažnai ne rožėmis nuklo
tas. Spaudos draudimo laikais 
savamokslės motinos prie rate
lio mokė vaikus skaityti. Tą 
naminę mokyklėlę skulptorius 
A. Rimša jamžino skulptūroje 
.,Vargo mokykla". Ta ,.Vargo 
mokykla" ir išliko išeivijos 
mokyklų simboliu. 

Pokarinė ateivių banga iš 
Vokietijos lagerių su savimi 
atsivežė ir lietuviškos mokyklos 
meilę. Sunkiausius ir neįpras
tus darbus dirbdami ir dar 
nespėję apsitvarkyti, jie suska
to organizuoti lietuviškas mo
kyklėles. Kadangi visa veikla 
dažniau sukosi apie lietuviškas 
parapijas, tad prie jų ir buvo 
glaudžiamasi. Ne visur jos buvo 
išskėstomis rankomis sutiktos. 
Daug kur jos turėjo praeiti tikrą 
vargo kelią. Buvo ne tik 
patalpų, bet ir vadovėlių trūku
mas. 

Pirmieji metai buvo tikrai 
sunkūs. Jeigu visko trūko, tai 
bent nebuvo stokos entuziazmo. 
Tuomet lietuviškos gyvenvietes 
spietėsi apie savas bažnyčias, 
tai beveik visi krūvoje gyveno. 
Tada šeštadienio rytais vaikai 
būriais į šeštadienines mo 
kyklas traukė. Tuomet buvo 
beveik nepatogu apie namus 
slampinėti, kuomet visi vaikai 
į mokyklą ėjo. Mokytojai, visą 
savaitę sunkiai dirbę, šešta
dieniais rinkosi į klases perduo
ti lietuviško žodžio ir rašto 
meilę. Tėvai į mokyklas ve
džiojo, o motinos dar turėjo 
rūpintis, kad vaikai turėtų tau
tinius rūbus. Pirmaisiais metais 
visko trūko, išskyrus ryžto. 

Kuomet sąlygos pradėjo ge
rėti, mokinių skaičius ėmė 
mažėti, kadangi lietuviai išsi
sklaidė po platesnes apylinkes 
ir nebegyveno kompaktiškai. 
Vaikai,matydami. kad kiti iš jų 
bloko vaikai šeštadieniais į 
mokyklą neina, jau pradėjo 
ožiuotis. Čia tai prisimename, 
kad turėtume vaizdą lietuviškos 
mokyklos nueito kelio. Apie 
lietuviškų mokyklų reikšmę ir 
jų atl iktus darbus, manau 
negalėtų būti skirtingų nuo 
monių. Lietuviškam gyvenimui 
jau vadovauja tie. kurie išėjo iš 
lietuviškų mokyklų. Taip pat ir 
mokyklose jau dėsto tie, kurie 
prieš daugelį metų jas lankė Iš 
jų išėjo ir tie, kurie dabar pa
deda Aukščiausiajai tarybai 
Vilniuje. Kiti buvę auklėtiniai, 
mūsų reikalams atstovauja Wa 
shingtone. Ne visas mūsų jau
nimas nuėjo grynai materialis 
tiniais keliais. Jų tarpe yra ir 
daug idealizmo, bet labai dainai 
vyresnieji nenori į pensiją išeiti. 
Ypač. kuomet reikia mūsų 
reikalams NVashingtone atsto 
vauti, tai turėtų tik tie. kurie 
čia baigė aukštąsias mokyklas. 

Mūsų lituanistinės mokyklos 
yra nuėjusios tolimą kelią. Jos 
jau nepasitenkina vien tik 
vaikų darželiais ir pradžios 
mokyklomis. Nekalbant jau 
apie aukštesniąsias mokyklas, 
kurios veikia beveik visose 
didesnėse lietuvių kolonijose. 
Bent Chicagoje turime ir Pe 
dagoginį institutą Čia reikėtų 
kiek sustoti ir pažymėti, kad jo 
rektorius ir dalis lektorių taip 
pat yra šio instituto absolventai 
Šis institutas parengia pradžios 
ir viduriniųjų mokyklų moky 
tojus visai išeivijai Mes ypač 

galime didžiuotis, kuomet mūsų 
jaunimas, nuvažiavęs į Lietuvą, 
kalba neblogiau lietuviškai už 
vietinį jaunimą. Tai yra vis 
auklėtiniai mūsų lituanistinių 
mokyklų. 

Galime pagrįstai didžiuotis, 
kad dabartinis Vytauto D. uni
versiteto rektorius Kaune yra 
vargo mokyklos auklėt inis , 
prieš pat emigraciją spėjęs 
užbaigti Hanau gimnaziją 
Vokietijoje. To pat universiteto 
profesorių eilėse yra ir Pedago
ginio instituto absolventas, 
kuris vėliau buvo šio instituto 
lektorius ir etnografinio teatro 
vadovas. Kuomet pradėjome 
apie aukštąjį mokslą rašyti, tai 
nereikėtų užmiršti ir Lituanis
tikos katedros, kuri veikia prie 
Illinois universiteto Chicagoje. 
Katedroje lituanistiką studi
juojančių yra net iš Lietuvos. 

Jau minėjome, kad pradžioje 
buvo labai didelis trūkumas va
dovėlių Dabar ši spraga yra 
kiek aptvarkyta. JAV LB-nės 
švietimo taryba jau daug metu 
rūpinasi naujų vadovėlių paren 
gimu. Prie jų išleidimo 
prisideda Lietuvių Fondas, be 
kurio paramos daug projektų 
liktų neįgyvendintų. Tad tie. 
kurie remia fondą, kartu remia 
ir lietuvišką švietimą. Švietimo 
taryba eina karu su gyvenimu, 
tad dabar rengia ne t ik 
vadovėlius, bet ir kasetes, 
kurios gali būti labai naudingos 
ypač mažesnių kolonijų mokyk
loms. Vadovėlių rengimas irgi 
yra nes iba ig iant i s da rbas , 
kadangi prieš daugelį metų pa 
rengti vadovėliai jau nebetinka. 
Šeimos yra nebe tos, bet gerokai 
pasikeitusios. 

Šiaip ar taip auklėjimo pa 
grindas yra šeima. Seniau 
vaikai į mokyklas ateidavo su 
lietuvių kalbos pagrndu ir 
nemažu žodynu, kadangi buvo 
iš lietuviškai kalbančiu šeimų. 
Dabar padėtis yra radikaliai 
pasikeitusi. Yra labai daug 
šeimų, kur namų kalba yra 
anglų. Tad jie mokosi visiškai 
svetimos kalbos. Labai gerai, 
kad tokie tėvai leidžia vaikus į 
lietuvišką mokyklą. Bet būtu 
dar geriau, jeigu namuose šiek 
tiek lietuviškai pakalbėtų, nes 
mokykla per 3-4 vai. didelių ste
buklų padaryti negali. Tad dėl 
to ir reikia parengti tokius va
dovėlius, kurie tiktų ir tokiems 
vaikams. 

Su atgimimo banga Lietuvo
je ir išeivijoje padidėjo dėmesys 
lietuviškiems reikalams Vaikai 
ir vėl didžiuojasi, kad jie yra 
lietuviukai Praėjusiais metasi 
veikė 28 lituanistinės mokyklos 
su 210 mokytojų ir 1.135 
mokiniais Reikia tikėtis, kad 
šiais mokslo metais padėtis gali 
net šiek tiek pagerėti. Mokinių 
skaičiaus mažėjimo pasku 
tiniais metais nebuvo pastebėta. 
Yra įvairiais būdais atvykusių 
šeimų iš Lietuvos su mokyklinio 
amžiaus vaikais. Bet. kiek ra
šančiajam žinoma, i mūsų gyve
nimą nesijungia ir mūsų 
mokykloms dėmesio nerodo. Ju 
dėmesio centre yra Balfas. 
Lietuvos dukterys ir Lietuviu 
Fondas. Ši pastaba nėra tai 
koma visiems naujai atvyku 
šiems, bet tik tiems, kurie telpa 
į šia kategoriją Reikia žinoti, 
kad be lietuviškos mokyklos ne
gali būti pilnutinio lietuvio. 

J . Ž. 

Advokatė Regma Narušienė su Lietuvos Aukščiausiosios ta'jbos pirmininku Vytautu Landsbergiu Chicagoje. 
Nuotr. Julijos Izokaitytės 

REIKĖS IŠEIVIJOS PAGALBOS 
LIETUVAI 

Pokalbis su adv. Regina Narušienė 

Savo tėvui aš esu skolingas už Daug išmokau pas savo moky 
gyvenimą, tačiau savo mokyto tojus, dar daugiau pas savo 
jui esu skolingas už gerą. pado draugus, daugių daugiausia pas 
rų gyvenimą. savo mokinius. 

Aleksandras Makedonietis Talmudas 

Neseniai iš kelionės Lietuvon 
sugrįžo advokatė Regina Naru
šienė. Ji mums pažįstama kaip 
Lietuvių Bendruomenės vei 
kėja. JAV LB Visuomeniniu 
reikalų tarybos narė rvšiams su 
įstatymdaviais. Gegužės mėnesį 
ji vadovavo komitetui, kuris 
ruošė Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninko Vytauto Landsbergio 
viešnagę Chicagoje. Šiuo metu 
ji daug rūpinasi antruoju ..Dar 
bas Lietuvai'" suvažiavimu, 
kuris įvyks Washingtone rug
sėjo 19-22 d. Greitai įvyk
siančiame JAV LB tarybos 
suvažiavime ji kandidatuos i 
JAV LB pirmininkės pareigas 

Į advokatę Reginą Narušienę 
kreipėmės keliais klausimais, 
kurie sukasi apie dienos aktu
alijas ir įspūdžius iš kelionės 
Lietuvon. 

— Šiuo metu J A V Kong
reso nariai y ra vasa ros ato
stogose. Ar leisti j iems ramiai 
ilsėtis, ar l ie tuviams reikia 
belstis į jų dur is kokiais nors 
reikalais? 

— Niekada negalime sustoti 
dirbti Yra ypač svarbu pasima 
tyti ir pasikalbėti su Kongreso 
nariais mūsų visų apylinkėse, 
ne tik VVashingtone. Yra leng
viau juos čia pagauti. Susitiki 
muose jie nori žinoti, kajų vals

tijų ir kongresiniu distriktu 
žmonės mano ir kas jiems rūpi 
Mes turime prašyti MFN statu 
so Lietuvai atnaujinimo, teisės 
Lietuvai dalyvauti SEED pa 
šalpos programose, techninės ir 
finansinės paramos Lietuvai. 

— Iš v iso k a i p vys tos i 
ryšiai su JAV Kongreso na
riais? Ar jie gerai informuo
ti apie Lietuvą ir lietuvių rū
pesčius? 

— Mūsų Asta Banionytė la 
bai stipriai ir puikiai mums at
stovauja Washingtone. J i 
kiekvieną dieną, kalbasi su 
Kongreso nariais. Bent kas dvi 
savaites nuneša su LB sava
noriais kongresmenams žinias 
apie Lietuvą ir mūsų pagei
davimus. Ji taip pat informuo
ja mus ir apylinkes apie tai. kas 
vyksta Lietuvoje ir JAV Kong 
rese, ir paruošia LB VRT veik 
los įvertinimo raportus, kad įey 
vendintume savo pasiryžimus. 

— Prieš metus J ū s buvo te 
p a g r i n d i n ė s u v a ž i a v i m o 
„Darbas Lietuv ai" organiza 
to re . Ka ip ^uaudoje gir
dėjome tok« suvažiavimas 
bus ir šįmet. 'Ugsėjo 19-22 
dienomis. Ko norima tok iu 
suvažiavimu pasiekti ir k a m 
jis ski r iama-

— Mes norime iš karto ap
lankyti labai daug Kongreso 
narių, pasikalbėti su jais apie 
mūsų naujus planus ir padėkoti 
jiems už ligšiolinę paramą. 
Norime susipažinti su naujais 
State Department pareigūnais, 
kurie dabar seks Lietuvos 
reikalus. Tas štabas padidės ir 
perims techninius klausimus iš 
Sovietų Sąjungos skyriaus, pa
vyzdžiui, skundus dėl vizų ir 
pašto siuntinių. Laukiame iš 
Lietuvos svečių, kurie mums 
suvažiavime galės paaiškinti , 
ko Lietuva prašo iš mūsų ir ką 
JAV Lietuvių Bendruomenė 
turėtų ir galėtų bandyti įvykdy
ti. Taip pat atšvęsime JAV 
pripažinimą Lietuvos valdžios. 
Yra svarbu ne vien tik džiaug
tis, bet ir diskutuoti mūsų atei
ties darbus ir projektus Kvie
čiame v i sus a k t y v i s t u s ir 
žmones, kurie nori prisidėti prie 
darbo Lietuvai Ypačiai lau
kiame JAV LB apylinkių atsto
vų ir LB tarybos narių. 

— Praėjusi gegužės mėnesį 
Chicagoje viešėjo V y t a u t a s 
L a n d s b e r g i s . J ū s vadovavo
te jo v iešnagės komi te tu i . 
K o k s b e n d r a s v i e š n a g ė s 
įspūdis? Ar ji tu rė jo i t akos į 
C h i c a g o s p l ač i ą j ą v i s u o 
m e n ę ? K o k i a j o s n a u d a 
Lietuvai? 

— Mūsų tikslas buvo priimti 
prezidentą Vytautą Landsbergį 
ne vien tik kaip mūsų tautietį 
ir draugą, bet kaip mūsų gimto
jo k r a š t o prezidentą. Mes 
norėjome, kad Amerikos žmonės 
jį pažintų ir per j j susipažintų su 
pačia Lietuva. Jis buvo 
matomas per visus televizijos 
kanalus ir girdimas per radiją. 
Taip pat kalbėjomės su Chi
cagos Sun-Times ir Chicago Tri
būne dienraščių redakcijomis. Jį 
p r i ėmė kardinolas Joseph 
Bernardin ir Chicagos miesto 
meras Richard Daley. Landsber
gis susitiko ir su Illinois valstijos 
gubernatorium Jim Edgar ir 
senatorium Alan Dixon. Paro
dėme mūsų. lietuvių, gausą ir 
s t i p rumą . Labai g raž ia i 
užmezgėm ryšius su Chicagos 
žydais, kurie sutiko mums 
padė t i . Lenkų konsulas 
Chicagoje pr iėmė Vytau tą 
Landsbergį , ka ip Lietuvos 
prezidentą, ne vien tik kaip pri
vatų svečią. Norėjome parodyti 
(ir įrodėme), kad Lietuva yra 
normal i , nepriklausoma ir 
veikianti valstybė. Prezidentas 
visur buvo priimtas iškilmingai. 

— J ū s visai nesenai grįžo
te i š kelionės į Lietuvą. 
Kokius bendrus įspūdžius 
parsivežėte? Kokios žmonių 
nuotaikos Lietuvoje? Kaip 
žmonės žvelgia į ateitį? Kaip 
susitvarko su karinėmis pa
j ė g o m i s , kurios a tvež tos 
Lietuvon? 

— Labai buvau sužavėta 
Lietuvos žmonėmis. Jie buvo 
pasiryžę būti laisvi. Niekas jų 
nesustabdys Sovietų kareiviai 
yra matomi po visą Vilnių ir 
Kauną, bet mūsų tautiečiai į 
juos nežiūri, tarsi jų ten nebūtų. 
Jei Sovietai norėjo išgąsdinti 
lietuvius ir manė juos jėga 
paveikti , tai sovietams tas 
nepas isekė . Lie tuvia i yra 
stiprūs ir ryžtingi žmonės. 

— Kokios š iuo metu di
džiausios Lietuvos proble
mos i 

— Turėti pinigų ir techninės 
pagalbos Lietuvos atstatymui. 
Reikia sutvarkyti pašto proble
mą ir įvesti modernią telefono 
sistemą. Sunkiausia yra su 
mūsų žemės ūkiu. Jam reikia 
daug pagalbos. 

— Kaip s p r e n d ž i a m a s 
žemės ūkio pertvarkymas? 
Ar yra daug naujų ūkių? Ar 
senuosius kolūkius tebetvar
ko ir senieji tvarkytojai? 

— Ūkio pertvarkymas pra 
sidėjo. Kiekvieną dieną yra 
naujų ūkių. bet jiems padėtis 
dar šiek tiek baugi. Reikalinga 
t inkamų traktorių, technikos, 
medžiagos ir įrankių pastatyti 
pastatus ir daug kitokios visoke 
riopos paramos. Senuosius 

kolūkius tebetvarko senieji 
tvarkytojai . Lietuvos Res
publikos žemės ūkio ministe
rijos duomenimis 1990 metų 
spalio pradžioje buvo 1343 
kolektyviniai ūkiai (878 kolū
kiai, likusieji — tarybiniai 
ūkiai). 

— Kokios pagalbos reikia 
naujies iems ūkininkams? 
Kuo čia galėtų prisidėti išei
vija ir Amerikos fondai? 

— Yra gana daug didelių 
projektų — štai ruošiamasi Vie
vio kombinuotų pašarų ga
myklos rekonstrukcijai. Pro
jekto vertė arti dviejų milijonų 
dolerių, iš kurių trijų šimtų 
tūkstančių dolerių įnašą yra 
pažadėjusi JAV pašarinių grūdų 
ta ryba . Naujiesiems ūki
ninkams reikalinga jų skalės 
ūkiams pritaikytos technikos: 
pat ikimų mažesnio dydžio 
traktorių, specializuotų įrankių, 
kurie palengvintų ūkio darbą. 
Reikalinga ir informacija, kuri 
nėra lengvai prieinama. Štai 
Lietuvos Žemdirbystės instituto 
bibliotekoje yra sukauptas 
didelis žemės ūkio žinių 
lobynas, kurį reikia atskleisti 
respublikos žemdirbiams, bet 
taip pat ir papildyti Vakarų 
šalių žemės ūkio informacija. 
Čia ypač svarbi kuo pilnesnė 
informacija apie leidinius, kad 
iš jų visumos jiems būtų galima 
a ts i r inkt i re ikal ingiausius , 
vertingiausius. Todėl, pavyz
džiui. Žemdirbystės instituto 
bibl iotekai reikia leidinių 
kopijavimo apara tų , per
sonalinio kompiuterio, žemės 
ūkio leidinių abstraktų mašini
niame nešėjuje. Man bibliotekos 
vedėja Birutė Ruzgienė davė 
devyniolikos 1990-91 metais 
įvykusių pasaulinių mokslinių 
renginių žemės ūkio klausimais 
sąrašą. Bibliotekai būtų labai 
pravartu turėti tų tarptautinių 
suvažiavimų pranešimų tezes. 
Taip pat davė ir gana kuklų 26 
knygų anglų ir vokiečių kalba 
sąrašą — jos bibliotekai būtų la
bai naudingos. 

— Ar komunikacijos ryšiai 
su Lietuva pakankamai geri? 
Ar yra galimybių pagerinti 
pašto ir telefono ryšius? 

— Paštą turime pagerinti. 
Lenkai siūlė pervežti mūsų 
paštą t r auk in iu į Vilnių 
kiekvieną dieną. Amerika po dr. 
Tomo Remeikio paprašymo 
sudeda mūsų laiškus jau į atski
rus maišus. Prezidentas Lands
bergis norėjo dar pažiūrėti, gal 
ir per kitą kraštą būtų galima 
mūsų pasta atvežti. < Tiesa, nusi 
pirkau ir atsivežiau Lietuvos 
pašto ženklus, kurie Lietuvoje 
jau vartojami'. Yra kelios 
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Kai prisimename Nemuną, atrodo, jog tai bvcm 
pati didžiausia ir gaivalingiausia upė, su ni> uo 
nepalyginama. Norėdami ka nors nepaprasto išrūks
ti, sakydavo: ..Platus kaip Nemunas", arba „džiaugs
mas Nemunais išsiliejo". Jis tikrai buvo gaivahr.cas. 
kuomet ledus nešė. Ledų lytys vartydavosi, daužy-
davosi, krantus versdavo, vienos ant kitu Iipd • -• • ir 
sudarydavo ledo kalnus. Panemuniu gyventu; ži
noma, išskyrus vaikus, ledonešos nelaukdavo. r>- a p 
tvindydavo laukus, kelius ir sodybas: tvoras ir med tus 
išvartydavo. Kauniečiams tai buvo lyg sa\ • -ka 
pramoga. Ypač, jeigu tai pasitaikydavo savaite 'is. 
Žmonių prisirinkdavo daugybe prie Vytaute I ir 
..cimbruvkoje" (taip buvo vadinama Nemuno kr:" įnė 
žemiau Vytauto bažnyčios). Bendrai tai buvo kain čių 
mėgstama vieta pavaikščioti, pasėdėti. į Nemuną ir 
plaukiojančius laivus pasižiūrėti. Ledams einan* bū
davo didingas ir šiurpus vaizdas, visiems nemok 'tas 
spektaklis. 

Vienąsyk taip bežiūrint tą gaivalinga gamto- sti
chiją, per žmones perbėgo kažkoks šurmulys v įsi 
sužiuro į vieną pusę. Ant ledo lyties, pačiame N< mo 
viduryje, buvo šunytis Ant tos lyties jis blašk - *n 
ir ten, o aplinkui kunkuliavo vanduo. Ledo !vt\ s IM 
iškildavo, kitos panirdavo. Nei tas šunytis, nei žiu vai 
nieko padaryti negalėjo. 

Ir čia aprašysimu jaunų vyru likimas buvo toks pat. 
kaip to šunyčio: buvo patekę ant ledo lyties gaivalingoje 
upėje, ir nebuvo galima nei nušokti, nei išplaukti. Buvo 
srovės nešami, ir likimas nebuvo ju pačių rankose. 
Vienintelė jų kaltė buvo ta i . kad jie buvo gimė 
aštuonioliktaisiais. Tie. kurie gimė Lietuvos laisvės 
aušroje, turėjo mirti jos saulėleidyje. O jie mirti neno
rėjo! Jie buvo dar tokie jauni., norėjo gyventi ir mylėti, 
kad kabinosi už kiekvieno šapo ar šiaudo, kad srovė 
nenuneštų, kad ledai nepanardintų. Ar jų kaltė, kad 
jie kabinosi? O aštuonioliktieji juos lydėjo, lyg koks 
prakeikimas! 

Už spygl iuotų vielų 

Šalta, šonai skauda, ant narų šiaudai vos lentas 
uždengia Nežinia, kas ant jų anksčiau čia gulėjo. Pa
bunda Algis, blogų sapnų kankinamas. Atrodė, kad jis 
krenta i prarają, kurios dugne vaizdas lyg ant to kelio. 
Išsišiepė užmušti arkliai ir kareiviai kruvinais veidais 
Bandė už kažko užsikabinti, kabinosi, kabinosi, bet 
slysta iš rankų, ir jis krenta. Bekrisdamas dar spėjo 
šūktelėti, aplinkui gulėjusieji pabudo Pabudęs guli. 
atrodo, kažkas jam per nugarą ropinėja .. nejaugi9 

Guli... tikrai jaučia keista jausmą, per nugarą ropinėja 
Po pusryčių, kurie susidėjo iš kavos (jeigu taip buvo 

galima drumzlina vandenį vadinti* ir duonos riekės, 
nutarė apsižiūrėti. Nusivelka marškinius ir pradeda 
ieškoti... Aišku. yra. Užmuša viena, kita Tą pat pra 
deda ir kiti daryti, ir kiti muša. Iš kur jos atsirado, 
gal tuose šiauduose peru būta? hiaip nei čiužinių, nei 
antklodžių nėra Iš viso neaišku, kuriam tikslui tie ba 
rakai tarnavo Atrodė, kad įie ne bolševikų statyti, len 
tos jau daug kur papuvę Išeitu, kad iš lenkų laikų 
išlikę Gal buvo čia kokia darbo stovykla9 Gal kokius 
barakus bolševikai norėjo stovyklai panaudoti 

Gretimame barake, kuris buvo už lentų tvoros, irgi 
lietuviai. Greičiausiai ir jie iš Varėnos, tik dar neaišku, 
koks dalinys. Jokių ryšių nėra. be to. kokia nauda ka 
nors sužinoti. Nei vieni, nei kiti nieko neturi Rūkalų 
seniai jau nebėra, o apie maistą — tai ne kalbos Liepos 
mėnuo... saulė šviečia, o šalta ir drebulys visus krečia 
Aišku, kad žiemos tuose barakuose Begalės išgyventi 
Greičiausiai ir neteks žiemos sulaukti, jau dabar pra 
deda šonkauliai rodytis. Dabar bent laikas greičiau 
slenka, yra užsiėmimas Vyksta soclenkty nes, kas dau
giau užmušti sugebės Kažkas sugalvojo pavadinimą 
— ..ruskaja pechota"'rusų pėstininkai >. Tai ir vyksta 
karas su tais ..rusų pėstininkais" Barakuose jokių švie
sų nėra. tamsoka Būtu geriau saulėkaitoje tai 
atlikinėti, bet prisibijoma vokiečiu Jeigu pastebės, tai 
gali ir visus barakus sudeginti Pradedama vokiečių 
bijoti. Po barakus jie nevaikščiojo, gal prisibijojo tų 
..rusų pėstininkų" Bendrai vokiečiai mažai tebuvo 
matomi, nors jų balsai girdimi. Rodėsi, jie normaliai 
kalbėti nemokėjo, bet visą laiką lojančiai. Gal kam 
kokius įsakymus tokiu būdu perduodavo. 

Keletas tų vyruku, kurie vokiškai mokėjo, tapo lyg 
administratoriais Jie galėjo ir prie virtuves prisisukti, 
nors ir ten kepsniu nebuvo, bet vis daugiau tirštimų. 
Visų mintys dabar sukosi apie nieką kita. bet apie 
tirštimus Deja. ju nebuvo! 

Kiekvienas barakas turėjo savo ..gruppenleiter" 
(vyresnuį>. tai buvo vis iš tų vertėjų arba jų draugu tar 
po. Algis irgi vokiškai šiek tiek mokėjo, bet ne tiek 
kad galėtų vertėjauti Tu vyresniųjų nei teisės, nei p;i 
reigos nebuvo labai dideles Tik tiek. kad ji* rwkgė vn 
tuvėje. 0 tai buvojau labai svarbu Del to tu tirštimu 
ir kruopų sriuboje taip mažai tebuvo 

(Bus daugiau1 
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RALFAS SVEIKINA 
LIETUVĄ-LIETUVA 
SVEIKINA BALFĄ 

VYTAUTAS KASNIŪNAS 

Mūsų vilčių išsipildymas ir 
didysis džiaugsmas, išsiliejęs 
Baltijos keliu, apvainikuotas 
1990 metu kovo 11 dieną, o 
Lietuva- atstačius nepriklau-
somybę, Pasauliui parodytas 
didvyriškas pasiaukojimas 1991 
metais sausio 13 dienoje ginant 
nepriklausomybe Simboliškai 
nuskambė jo varpa is 1991 
metais rugsėjo mėnesi, kai 
ruošėmės švęsti Marijos gimimo 
diena ir Taul sš nte. Tradici
niu įprat imu išsitiesė milijonai 
ranku širdingiems sveikini
mams, iš lūpų sklido ne tik 
lietuviški žodžiai, bet ir įvairių 
kalbų babilonas. Rodos, tėviš
kėse išsities- 50 metų sunkią 
naštą nešė bažnyčių bokštai. 
Tiek Lietuvoje, tiek visame 
pasaulyje pasklido varpų garsai, 
tikintieji meldėsi kartodami 
rugsėjo 8 dienos psalmės < 145.71 
žodžius: ..Amžiais jis laikos 
teisybes, gina reikmes nekaltų 
prispaustųjų, alkaniems parūpi
na duonos. Kalinius iš pančių 
Viešpats vaduoja". 

47-tuosius veiklos metus mi

nėdamas Bendrasis Amerikos 
lietuvių fondas, sutartinai vie
ningai veikdamas, sveikinda
mas Lietuvą, gali pasididžiuoti 
ir pas idž iaugt i tos pačios 
psalmės žodžiais: „Alkaniems 
parūpindamas duonos, našlaitį, 
našlę globodamas" ir dėkodamas, 
nes „Viešpats sergėjo svetim 
šalių žingsnį". 

Sklinda žodžiai ir iš Lietuvos 
sveikindami Balfą, kad jam 
padedant, kalėjimuose, Sibire 
kentėję lietuviai, sergantieji ir 
išbadėję, ne tik išgelbėjo savo 
gyvybes gavę vaistus ir įvairias 
gėrybes, bet taip pat ir dvasiš
kai stiprėjo jausdami, kad jie 
nėra užmiršti, kad jais rūpinasi 
geroji tėvynainio širdis. 

Kai Amerikos lietuvių visuo
meniniame gyvenime kai kada 
garsiais šauksmais, tik ant 
pakopų užsilipusiųjų vienybės 
žodžiai skmbėjo. Balfas liko vie
nintelė organizacija, kuri jungė 
visus lietuvius be skambių vie
nybės šūkių. Visus rišo artimo 
meilė — įvairių bažnyčių lanky
tojus, spalvingų poli t inių 

• Atkelta iš 3 ps!> 
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Amerikos firmos, kurios domisi 
padėti Lietuvai įruošti naują 
telefonu sistemą. Manau, kad 
telefono ryšius bus galima 
net rukus pagerinti 

— Kaip dėl informacijos 
a p i e M a s k v o s į k v ė p t ą 
s m u r t ą Lietuvoje? Ar y r a jos 
p a k a n k a m a i anglų ka lba? 

— Lietuvos vyriausybė yra 
paruošusi anglų kalba ..Chroni 
cle of Oflenses Gmimitted by 
the l 'SSR against Lithuania" 
Gerai ir išsamiai dokumentuo
ti tie visi smurto įvykiai. Mes 
turė tume įsigyventi į tas kan
čias, kad galėtume suprasti ir 
pagerbti mūsų tėvynės žmonių 
aukas . Lietuvoje susitikau su 
Darium Šilu <iš Chicagos). Jis 
dirba prezidentui Landsbergiui. 
Daro vertimus iš anglų kalbos 
< i r iš l ietuviu i anglų! ir 
suplanuoja Amerikos Kongreso 
nariu ir JAV atstovų priėmimus 
Lietuvoje. Jo darbas labai atsa
kingas. 

— Kaip vyks ta d a r b a s par
l a m e n t e ? Ar teko bū t i Aukš
č i a u s i o s i o s t a r y b o s posė
dyje? Kokios ten nuo ta ikos? 

— A p l a n k i a u v ieną ilgą 
sesiją, net ir ta sesiją nufilma
vau. Jie tuo iaiku diskutavo pri
vatizacijos įstatymą. Sesija buvo 
pravesta labai tvarkingai, nors 
nuomonių buvo labai skirtingu 

— Ar t eko . b ū n a n t Lietu
voje, susi t ikt i su Aukšč iau
s ios ios t a r y b o s p i rmin inku 
V y t a u t u L a n d s b e r g i u ? 
Kok ios jo įžvalgos į dabar t i 
ne pol i t ine padėt į? 

— Pasikalbėjau su prezidentu 
Landsbergiu. Jis buvo ką tik 
grįžęs iš Vokietijos ir už keliu 
dienu išvyko į Maskvą aptarti 
su Rusijos prezidentu Boris 
Jelcinu sutartį tarp Rusijos Fe
deracijos ir Lietuvos Respub 
likos. Tuo laiku buvo pavojus ir 
pačiam Landsbergiui, ir mūsų 
vyriausybei. Sovietai vis pro
vokavo mūsų žmones Aš atve 
žiau jam JAV LB Visuomeninių 
reikalų tarybos vardu jo viešna
gės Chicagoje n u o t r a u k ų 
albumą, ir vaizdajuostę, kurioje 
buvo įrašyti visi jo pokalbiai 
Amerikos televizijoje. 

— Po viešnagės Lietuvoje 
n a m o sugrįžus — k a i p a t rodo 
m ū s ų v e i k l a A m e r i k o j e 
L i e t u v o s labui? Ką gera i 
d a r o m e , ką reiktų pager in t i? 
K o k i e p a g r i n d i n i a i užda
vin ia i ateityje? 

S u p r a t a u , kad l ie tuvia i 

tėvynėje dirba labai sunkiom 
sąlygom. Kai kada mes per 
daug ir per greitai juos kri 
t ikuojame. Daugiau mums 
reikia juos paremti. Tuo laiku 
buvo svarbu spausti Bushą per 
Kongresą pripažinti Lietuvos 
valstybę, Bushas to vengė 
visokiausiais būdais. Grįžau 
pas i ryžus , kad, kai tik 
Kongresas grįš į Washingtoną. 
reikės dar stipriau spausti mūsų 
senatorius ir Kongreso atstovus 
mums padėti , nes Bushas 
visiškai nenorėjo net dėmesio 
kreipti į Lietuvą. Bet viskas, ži
noma, pasikeitė. Lietuva atgavo 
politinę laisvę, bet dabar jai 
reikia pagelbėti atgauti eko
nominę laisvę nuo Sovietų 
Sąjungos. Turime pagerinti jų 
gyvenimą. Šis darbas reikalauja 
mūsų visų jėgų. Reikia fi
nansinės paramos, patarimų ir 
kitokios pagalbos. Mes visi 
galime ir turėtume Lietuvai 
padėti. Su mūsų pagalba Lietu
va atsistatys. 

— J ū s ir dr. Tomas Remei
kas dalyvavote Baltųjų rūmų 
informaciniame susi t ikime 
su Amer ikos baltų vadova is 
praėjusį trečiadienį rugsėjo 
11 dieną. Ar teko pasimatyt i 
su prez identu Bushu? 

— Prezidentas priėmė savo 
..Ovai Office" tris Pabaltijo vals
tybių pasiuntinius: Lietuvos 
charge d'affaires Stasį Lozoraitį, 
Latvijos charge d'affaires Ana-
tol Dinbergs ir Estijos 
generalinį konsulą generolą 
Ernst Jaakson. Tada atėjęs į 
Baltųjų rūmų Roosevelt Room 
kreipėsi į mūsų grupę. Prezi
dentas mums pareiškė: 1. JAV 
siūlys ir palaikys Pabaltijo vals
tybių priėmimą į Jungtines 
T a u t a s JT generalinėje a 
samblėjoje; 2. Pabaltijo valsty
bių vyriausybių užšaldytos pini
gines nuosavybės bus palais
vintos ir joms sugrąžintos; 3. 
JAV siekia veiksmingu eko
nominių santykių (pavyzdžiui. 
Most Favored Nation) su Pa 
baltijo valstybėmis: 4. JAV 
skatins tarptautines organiza 
cijas. kaip International Mone 
tary Fund ir VVorld Bank. inte-
gruoti Pabaltijo valstybes į jų 
s t r u k t ū r a s ir 5. Ta ip pat 
rekomenduos Pabaltijo valsty
bes SEED programoms ir Peace 
Corps. 

„Draugo" skaitytojų vardu 
dėkojame advokatei Reginai 
Narusienei už pasikalbėjimą. 

įsitikinimų teisėjus. 
Baltas ap ie 30 milijonų 

dolerių išleido, padėdamas, 
gelbėdamas varge esančius 
tėvynainius, bet kurioje pa
saulio dalyje begyvenančius. 
Didžioji da l is buvo skirta 
Lietuvai. Nei geležinė uždanga, 
nei KGB agentų ištiesta siena, 
negalėjo sustabdyti paramos 
siuntimo. Doleris savo ypatinga 
galia rado kelius, per storas 
gyvas ir negyvas sienas pasida
rydavo reikalingus plyšius. 

Balfas tar tum įsikūnijęs pir
mininkės Marijos Rudienės eitu 
idealistiniu keliu, kad ne gar
siomis kalbomis reikia labdaros 
darbą dirbti, ne dirbtinai išgal
votais šūk ia i s ir didžiais 
skelbimais garsintis, bet surasti 
artimo bendradarbiavimo su 
Balfo rėmėjais bei veikėjais, 
ieškoti kelių, kad siunčiama 
parama pasiektų reikalinguo
sius. Pirmas Balfo pasirinktas 
kelias laisvėjančioje Lietuvoje 
buvo ryšys su Politinių kalinių 
ir Tremtinių draugijomis, kad 
jie, labiausiai nukentėję, pir
miausia gautų re ika l ingą 
paramą. Ki tas ke l ias y r a 
asmeninis. Pagalba siunčiama 
inval idams, s e rgan t i ems , 
seneliams, vaikams, nuodugniai 
išsiaiškinus, kad pagalba tikrai 
yra reikalinga. 

Atidarykime Balfo centro 
duris ir pamatysime, kaip 
vyksta darbas, paskaitykime 
gautus laiškus, tiek prašymus, 
tiek padėkos ir patirsime, koks 
didelis, k a r t a i s skubiai 
„karštas"' labdaros darbas vyk- —-— • 
domas. Atskleiskime iždininko 
knygas ir sužinosime, kokios visi į Balfo rudens sėją. pavasarį 
dideles aukotojų sumos išlei- džiaugsimės derliumi. 
džiamos labdarai. Įdomus vie- Dabar, kai Lietuva laisva ir 
nas iš šimtų laiškų. Iš Žemai- nepriklausoma, kai tomus 
tijos viena šeima su 6 vaikais prirašėme ir mylias juostų 
buvo išvežta į Sibirą. Nuo bado užrašėme bekalbėdami, moky-
išsigelbėjo jie ir kiti gavę iš darni ir ragindami, kad tėvynė 
Balfo taukų siuntas. Tik prieš vienybėjegy.entų, neužmirški 
kelis mėnesius paskutinis sūnus me, kad ir m ris reikia įsijungti 
su šeima grįžo į Lietuvą Balfas į vienybes kelia Vienybės 
padėjo jiems įsikurti, pasiųs- mums reiki, kaip žemės, oro ir 
darni siuntinius. Vienas Balfo dangaus. 
rėmėjas pasiuntė pinigus, kad O kai nutils sveikinimo 
pasiruoštų rudens sėjai. Jie žodžiai, džiaugsmą išgyvendami 
rašo: „Kai pavasarį sužaliuos jį vainikuokime darbu ir 
laukai, pastatysiu galulaukėje rūpesčiu, kaip geriausiai galime 
kryžių, dėkodamas Dievui ir vieningu susitarimu padėti lab-
Balfuf. 

Balfą lanko aukotojai, atneš
dami gerus drabužius bei kitas 
gėrybes. Veria duris ir at
vykusieji iš Lietuvos, kurie 
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• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalbą 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida 

Lietuvos spon . žaidynėse eisena su JAV atstovais V. Grybausku ir V. 
Adamkum Nu° t r A - Juozapaičio 

daroje. Tokioje dvasioje ir yra 
Balfo sveikinimas Lietuvai. 

Tūkstančiai Balfo darbuotojų 
ir rėmėju, kelios dešimtys 
skyrių, visi Amerikos lietuviai, 

drabužių sandėlyje pasirenka, sutartinai atidarę bendro lab 
kas jiems reikalinga. Sandėlyje daros darbo duris 1944 metais, 
savanoriškai dirba didelis būrys nutiesę vieningą kelia ir juo ėję 
idealistų vyrų ir moterų, 
sudarydami siuntinius. Seselės 
kazimierietės paaukojo apie 
100.000 vertės vaistų ir 
medikamentų, kurie oro paštu 
buvo pasiųsti Tremtinių draugi-

47 metus, ištvermingai tęsia 
darbą, ne- mūsų veikla yra 
labai reikalinga, ypatingai ji 
bus reikalinga nepriklausomos 
Lietuvos prmame dešimtmety
je. Gyvenkime viltimi, rugsėjo 

jai. Kas savaitę išsiunčia kelias 8 dieno- maldose išsakytais 
dešimtis s iun t in ių . Dabar pranašo Izaijo žodžiais: ,.kai 
sudaromas vėl naujas siuntinių išdegę smėlynai tvenkiniu virs, 
konteiner is . K a s tik tur i išdžiūvusi žemė-vandens šalti-
a t l iekamų gerų drabužių, niais'*. Lietuva atsigaus, augs. 
švariai išvalytų, prašom atnešti klestės ir žydės, tik mes širdimi 
į Balfą. Ruoškimės didžiajam ir meile būkime su ja. Balfas 
rudens vajui. Vienus lankys laukia jūsų visų paramos ir au 
aukų rinkėjai, kiti aukas siųs kų Lietuva laukia Balfo pa-
įprastu pašto keliu. Išeikime ramos 

D- l 
BELL BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kadzia Ava . 

Chlc-go, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Nam^ pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui i.amų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba Hatuvlškai 
• Nuolaida pensininkams 

QntU9£ 21 
Rf UMART, INC. 

6602 S. Pulaski, 
Chkago, • 60629 

312-767-0600 

3 MLS 

„ B U D " BUDRAITIS 

Asmeniškai patarnau)a įvairių nuosa
vybių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose Suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

Bus 312-585-6100 
res. 312-778-3971 

£9 MLS 
ŠIMAIT IS REALTY 

Viktoras Šimaiti*, Realtor 
Irena BJInstrubienė, 

Heaitor Assoc 
M-MScvybių paidavimas. Income Tau 

S953 S. Kadzia Ava. 
t ei . 4 3 6 7878 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10°/O -20°a—30% pigiau mokėsit 

ui ..v<0(audąnuo ugnies ir automoDiuo 
l l i JS . 

CHICAGOS ŽINIOS 
COLLEGE KURSAS 

Northvvestern universitete 
kursas, pavadintas Choosing a 
Life, yra pagrindinė parama 
pradedant iems studentams, 
tačiau kai kurie profesoriai 
mano, kad tai yra tik pigus aka
deminis pasisakymas. 

T R O F Ė J U S ATVYKSTA 

Chicagos Bulis formaliai gaus 
savo čempionato trofėjų iš Na
t ional Baske tba l l Players 
Associat ion sekmadienį, 
Chicagos H y a t t Regency 
iškilmėse. Laukiama 1,800 
svečių. 

MOKESČIAI PRIKLAUSO 
MIESTUI 

Apskaičiuota, kad 60,000 
Chicagos gyventojų perka auto-
mobil ius priemiesčiuose ir 
nemoka mokesčių miestui, o 
taip pat neperka Chicagos 
miesto ženklų. Trečiadienį City 
Council nu ta rė užbaigti tą 
netvarką. 

FOR RENT 

IŠNUOMOJAMAS NAMAS 
9328 S. Major (2 bl. į vakarus 
nuo Central). Labai švarus: labai 
erdvus; 3 mieg kamb.. labai didelis 
šeimos kamb . nauji kilimai Centr. 
oro vėsinimas Skambinkite: 
312-247-2791. Kalbėkite angliš
kai, palikite ..message". 

FRANK ZAPOLIS 
3 2 0 8 v 2 W e » t 9 5 t h Stret 
Te! . - ( 7 0 8 ) 424 -8654 

(312) 581 8 6 5 4 

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

tunu i ve igos miesto leidimą Dubu •• 
uiunevy Ctibu g eitai garantuotai ir sąi> 

312-77'. 3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Išnuomojamas erdvus 3 mieg. 
kamb. butas antrame aukšte, Mar-
quette Pk. apyl. Galima tuoj pat užimti 
Kreiptis: Jlm Campanella, 

312-774-8887 

Išnuomojama* šviesus, gražus 
„Gardan apt." butas 1 arba 2 
asmenims. Šiluma ir šviesa įskaityta 
[ nuomą. Kreiptis po 6 v.v. 

tai. 312-476-2929 

FOR SALE 

Parduodamas Aerofloto lėktų 
v o bi l ie tas iš Vašingtono 
Maskvą. Galioja iki 1992 
balandžio 13 d Kreiptis tel. 

312-767-1801 

m 

MID-AMERICA 
MORTGAGE 
CORPORATION 

^.> n 0 , , j e u - R ige. in.nos 6CS21 

HOME MORTGAGES 
SECOND MORTGAGES 
REFINANCES 

ASK ABOUT OUR 48 HOUR 
L OAN APPROVAL PROGRAM 

THOMAS J . VIERAITIS 
1 708 887 8200 

ii l ! . . . I s U t M I l f M I M S K I R K . M . K I . I O N S I - K 

GAISRO NUOSTOLIAI 

Gaisras, kurio metu sudegė 21 
žirgas Long Grove arklidėse, 
tyrimų duomenimis buvo sukel
tas nuo elektros įrengimų. 
Tellure Inc. arklidžių žirgų 
vertė siekia 100.000 dol. kiek
vienas iš jų. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI 
MIRUSIEMS PRISIMINTI 

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS 

Lietuvių jaunimas padeda Lietuvos nepriklau -nybės garbei vainiką Nuotr J. TamulaitMo 

A.a. Kazė Šlyterienė 
Pr. Šlyte ris 

A.a. R. Derenčius 
M. Derenčienė. A. Dirgėla, V. 

A. Karaičiai, R. Mingėla. 

A. a. E. Matulevičius 
I. Vebrienė, S. Jelionienė, T. 

Kazlauskienė. R. Dičius 

A.a. O. Gumauskienė 
V. Kliknienė. S. Jelionienė. V. 

Valantinas 
A.a. O. Daniusevičienė 

B. Vindašienė, dr. J. Jakševi 
čienė , S. Jelionienė 

A.a. M. Nivinskienė 
D. Noreikienė 

A.a. K. Valavičienė 
Dr. J . Jakševičienė, A. 

Umbrasienė, L. Luneckienė 

A.a. R. Nemickas 
Pr. Jokubauskienė 

A. a. dr. Vileišis 
E. E. Druskiai. A Vileišis 

A.a. B. Smotelienė 
Ellen Luken 

A.a. V. Orvyd ienė 
Č. B: činskieriė, B. Pabar-

čienė, J. Bluyar, V. Janaskas, B. 
lamulionis, R. Paulienė 

A. a. K. Vai tkevič ius 
S. Jelionienė 

A.a . dr. E . Giedra i t i enė 

K. G. Ai i ibi ožaičiai, A. Šaulys 

A.a. M. T o n k ū n a s 
! H Rudaitis, I. Vaitkus, L. 

Bildušienė 

A.a. J . D a u n o r i e n ė 
J . Daunoras, A. Venclovienė, 

B Prapuolei.ienė, S. Jelionienė, 
P T eonas, B. A. Klova, Helen Z. 
C] rter 

A.a. A. Kalvai t is 
I N. kalvaičiai 

A.a. B . Mar t ina i t i enė 
M. Martinaitis 

A.a. J o n a s D a u n o r a s 
H. Bagdonienė. S. Prialgaus 

kiertf, J N Semai, A. R Milą 
i» J Jakševičienė 

i 



Klaipėdos dramos teatro režisierius P. Gaidys pokalby su Ed. Šulaičiu. 
Nuotr. A. Stanevičiaus 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMY 

BĖS PRIPAŽINIMAS 
V Y T A U T A S Š E Š T O K A S 

Po ilgai t rukus io laiko, k a d a 
beve ik v isos d idž ios ios ir 
mažosios 38 valstybės pripažino 
L i e tuvos N e p r i k l a u s o m y b ę . 
A m e r i k o s p r ez . G. B u s h a s 
pagal iau su te ikė malone ir 
pripažino Pabalt i jo valstybes 

Statomas k laus imas , kode! 
taip ilgai lav.kė. 

Rugsėjo 2 d i e n ą prez. G. 
Bushas iš ryto gavo Gorbačiovo 
kabelinę te legrama apie Sovietų 
Sąjungos d e š i m t v a l s t y b i ų 
numatomą pas i rašy t i su ta r t į . 
Šioje te legramoje Gorbačiovas 
nė vienu žodžiu neužsimena 

apie numatomą su t e ik t i Pabal 
tijo vals tybėms nepr ik l auso 
mybę. Prez. G. B u s h a s ilgai 
l aukęs ir de spe ra t š i ka i nesu 
' a u k ę s iš Maskvos jokio a tsaky 
oio, pagal iau, d a u g i a u negalė
d a m a s atidėlioti , rugsėjo 2 d. 
paskelbė, kad JAV-ės suteikia 
Pabaltijo k r a š t a m s p i lną ne 
pr ik lausomybės pr ipažinimą. 
K i t ą dieną M a s k v a Gorbačiovo 
l u p o m i s p a k a r t o j o , k a d ji 
v i s i š k a i n e s i r e n g i a t i e m s 
k ra š t ams su t e ik t i p i lną laisvę. 

P ras l inkus porai d i enų Sovie 
tų Sąjungos p a r l a m e n t a s prane 

šė, kad g a l i m a s da lykas ne
užteks balsų, ku r i e pr ipažin tų 
Pabaltijo valstybių nepriklauso
mybę. 

Kyla k i t a min t i s , kodėl lietu
viai patr iota i nes i rengia dėkoti 
prez. G. Bushu i už pripažinimą. 
J u o l a b i a u , k a d P a b a l t i j o 
k ra š tu s p r i imt i į J u n g t i n e s 
Tautas pr is ta tė ne Amerika , bet 
Britanija ir Prancūzija. Lietuvių 
akcijos c e n t r a s Los Angeles 
r u g s ė j o 2 d i e n ą s u k v i e t ė 
viet ines televizijos s tot is (be 
CNN — Labor day) ir didelį 
lietuvių, la tv ių ir estų būrį į 
l ietuvių Šv. Kazimiero salę ir 
k i emą d ė k o t i A m e r i k a i ir 
prez.G. B u s h u i už Pabalti jo 
vals tybių pr ipaž in imą, ger t i 
šampaną, ir šokti , k a d pagal iau 
Amer ika j oms sute ikė nepri
k lausomybę, b ū d a m a 38 vals
tybė. Ar neger iau bū tų buvę 
s iųs t i t e l e g r a m a s į V i ln ių 
Lietuvos prezidentui V. Lands
berg iu i ir k i t i e m s min is te -
r iams, ku r i e buvo t ikriej i did
vyriai šio pr ipaž in imo iško
vojimui. 

Didžiausią padėką re ikė tų 
skir t i Is landijai , kur i , būdama 
mažiaus ia vals tybė, nepabūgo 
Gorbačiovo grasinimų ir pirmoji 
pripažino Lie tuvos vals tybės 
egzistenciją. Jos pėdomis pasekė 
mažas k r a š t a s Danija. Kodėl 
Islandija buvo tokia drąsi? Tas 
puikiai parodo, kad ne dydis, bet 
tautos pasiryžimas pagimdo did
vyrius. Amerika, būdama galin
g i a u s i a p a s a u l i o v a l s t y b ė , 
neišdrjso pasielgt i t a ip , ka ip 
padarė Islandija. Todėl ir lie
tuvia i , gyvendami Amerikoje, 
tur i įvert int i t ik ras valstybes i r 
t i k rus d raugus , ku r i e ne vien 

a tė jus re ika lu i , bet ir be jokio 
p a r a g i n i m o ateina tautai ir 
va l s tybe i į pagalbą 

L ie tuvos Respublikos prezi
d e n t a s V y t a u t a s Landsbergis 
dažna i i r įvairiomis progomis 
pabrėždavo, kad Amerika nieko 
neda ro Lietuvos išlaisvinimui. 
Todėl t u r ė t u m e įsisąmoninti jo 
žodžius i r kiekviena proga pa
rody t i savo veiksmais, kad 
t a u t a t i k tada gyvens, k a i jos 
s ū n ū s k rau ju išpirks laisvę ir 
nepr ik lausomybę 

Dažna i skaitome amerikietiš
k u s la ikrašč ius ir žurnalus ir 
m a t o m e iš Lietuvos tų tautiečių 
i r mo te rų veidus pilnus pasiry
žimo, drąsos ir nenugalimo noro 

laisvai gyvent i . P r i p a ž i n k i m e , 
k a d mes, daugelį m e t ų gyven
dami laisvėje, šį pasiryžimą j a u 
praradome. Todėl vyk ime į Lie
tuvą su ekskurs i jomis a r pa 
v i e n i a i ir p a s i s e m k i m e i š 
t ėvynės tos drąsos ir n e n u g a l i 
mo noro būt i t ik ra i s l i e t u v i a i s 
ir laisvai gyvent i . 

Lietuva ir š iandien y r a pas i 
r e n g u s i v i s i ems e v e n t u a l u 
mams. Geras pavyzdys yra iš č ia 
nuvykęs j aun imas , k u r i s d a u g 
t a lk in inkau ja Lie tuvos vyr i au 
sybei. T a u t a pr is ikėlė g y v e n t i , 
ir sausio a r rugpjūčio k rau jo 
aukos bus i r vėl d ienos n a u 
j iena, kada juos p a š a u k s t i k r i e -
jo Lietuvos sūnūs . 

D R A U G A S , a n t r a d i e n i s . 1991 m. rugsėjo men. 17 d. 

PABALTIJO JAUNIMAS 
K A Z Y S B A R O N A S 

Estijos j a u n i m a s skiriasi nuo 
Lietuvos ir Latvijos. Tą paste
bėjo V o k i e t i j o s d i e n r a š č i ų 
bendradarbiai , aps i lankę Pa 
baltijo vals tybėse. Ugro-finu 
kilmės a tža lynas mažai domisi 
politiniu gyvenimu. J is va id ina 
j iems a n t r a e i l ę rolę. E s t a i 
daugiausia domisi kel ionėm, 
kalbom, mada bei . .auksiniais 
vakarais" . 

Kodėl? Vokiečiai mano. kad 
Estijoje nebuvo tiek daug kruvi
nų žudynių, k a i p Lietuvoje ir 
Latvijoje, t ad gyvenimas paly 
ginus p laukė normalia vaga. 
Vilniuje ir Rygoje dar i»- daba r 
prie p a r l a m e n t o rūmų vis dar 
stovi didelės užtvaros, t uo t a r 
pu Tal ine jos j a u nuimtos. 

Estijos sos t inės senamiestyje 
matomas graž ia i ir vakar ie t iš
kai apsi rengęs jaunimas. Vokie 
Čio u ž k l a u s t a 18-metė rusė 
Elena ta ip a t sakė : Rusijoje 
gyventi nenor iu , kadangi Es 
tijoje gyven imas yra žymiai ge
resnis . N o r i u dar p a m a t y t i 
Vakarų pa sau l į " . Es t ė s at 
sakymas: l ink iu savo t au t a i 
vienas kito gerbimo ir punk
t u a l u m o . J a u n a s e s t a s 
spekul ian tas laukia tik Estijos 
paso. kuris su te iks j am teise 
bent deš imt metų padi rbė t i 
užsienyje. J a m pat inka Olandi 
ia. Be to, 20-metis spekul ian tas 

nor i taip p a t p a m a t y t i pasaulį, 
išmokti b e n t kele tą ka lbų ir 
vė l iau savo tėvynėje a t idary t i 
į m o n ę Škot i jo je s t u d i j u o t i 
norėtų estė Kar in , o jos draugas 
p a g e i d a u j a a t e i t y j e į s igy t i 
nuosavą namą, suku r t i šeima ir 
r a m i a i gyvent i . 

Rusas O l e g s a k o : , .Labai 
norėčiau d i rb t i už t i k r ą pinigą 
ir gerą a t lygin imą. Ga i la , kad 
neišmokau estų kalbos, kadangi 
mokykloje n iekas nereikalavo'". 

Gerai a p m o k y t a s poli tkari-
n inkas , gyvenęs t r i s m e t u s Es
tijos sostinėje, l aba i apgailes
t au ja Estijoje sus idar ius ią pa
dėtį , pa re ikšdamas , k a d rusai 
ir estai i lgai k a r t u gyveno, tad 
kodėl reikia j iems d a b a r skirtis. 

Vokietijos. Šveicarijos ir Aust
rijos spauda pranešė , kad visose 
Lietuvos k a t a l i k ų bažnyčiose 
buvo a t la ikytos padėkos Mišios 
už laisvę ir nepr ik lausomybę . 
Kauno vysk. S ig i t a s Tamkevi-
čius pamoksle pasakė , kad „visa 
lietuvių t a u t a t u r i pagrindą 
<grund) d ė k o t i D i e v u i už 
rad ika l ius p a s i k e i t i m u s mūsų 
kraš te" . \ L ie tuvos atei t į vys
kupas žiūri labai opt imist iškai , 
t a č i a u y r a p a v o j u s , k a d 
l ietuviai , ilgai n e m a t ę laisvės, 
n e p r i i m t ų v isko iš V a k a r ų 
pasaulio be jokios kr i t ikos . 

Rytprūsių vokiečių savaitraš

t is „Das Os tp reussenb la t t " ra
šo, kad Sov. Sąjungos, Lenkijos 
ir Čekoslovakijos vyr iausybes 
g e r o k a i , , p r i s p a u d ė " s a v o 
pareiškimu V. Landsbergis . J i s 
numato pas i t raukus iems vokie
čiams grąžint i jų nusavin tą 
nekilnojamąjį tur tą . Vokiečiai 
išeiviai t u r i grįžti į Lietuvą i r 
pr i imti Lietuvos pil ietybę. Tas 
liečia ne t ik Lietuvos vokiečius, 
bet t a ip pa t ir au tonominio 
Klaipėdos kraš to . Politinio sk . 
redakt . Ansgar Graw remias i 
1924 m. gegužės mėn. t a rp 
v a l s t y b i n e s u t a r t i m i i k o n 
vencijai sudary ta t a r p D. Bri 
tanijos. Prancūzijos, Itali jos. 
Japonijos ir Lietuvos, nurody
damas ne t sus i ta r imo 32 pas 
traipą. Atvykusiems Vokietijos 
p a r l a m e n t a r a m s V. L a n d s 
be rg i s p a s i ū l ė šį k l a u s i m ą 
į t raukt i į Vokietijos-Lietuvos 
pas i t a r imus . 

Vokietis toliau rašo. kad pilie
tybės k l aus imas tu r i būti iš
n a g r i n ė t a s iš te is inės ir poli
t inės pusės , kadangi 1989 m . 
lapkričio mėn. 3 d. p r i imto 
Lie tuvos pi l ie tybės į s t a t y m o 
7-toji pas t ra ipa sako, kad dviejų 
pil ietybių sav in inkas gali p ra 
šyti ta ip pa t Lietuvos pil ietybės 
ir i š imt ies kel iu ją gaut i . 

Pol i t inio sk. red. p r i m e n a 
vokiečių t r ė m i m u s iš Lenkijos. 
Čekoslovakijos, Rumunijos bei 
vokiečių bėgimą iš Sov. Sąjun
gos. Tuo t a rpu L ie tuva kviečia 
pas save vokiečius bendram dar
bui , bendrada rb i av imui euro
pietiškoje dvasioje. 

KraSto apsmiRr*; viršininko A Butkevičiaus raktinėje savanoriai Lietuvoje mėfrinn Amerikos lietu vi g dovanota kava 
Nuotr Martyno Vidzbelio 

A.tA. 
ALBERTAS ABARAVIČIUS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. rugsėjo 14 d., 5:30 vai. ryto, sulaukęs 59 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys; Alice Ann 

Abaravičius, Alane Lisak, žentas Robert; sūnus Albert Frank 
Abaravičius; motina Antanina Abaravičienė Lietuvoje; sesuo 
Dana Montvilas su vyru Jonu; dukterėčios: Dana Thoele su 
vyru David, Ruth Quint, Jane Montvilas, Genė Montvilas; 
sūnėnas John Montvilas su žmona Robyn ir du prosūniai: 
Jason Quint ir Shane Thoele. 

Velionis buvo sūnus a.a. Kazimiero Abaravičiaus. 
Priklausė Lietuvos Vyčiams. #112 kuopa: futbolo klubui 

„Lituanica". 
Kūnas pašarvotas antradienį, rugsėjo 17 d. ir trečiadienį, 

rugsėjo 18 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje. 
2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 19 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. 
ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukterys, žentas, sūnus , motina, sesuo ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus & Donald M. Petkus. 
Tel. 312476 2345. 

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ELENA PUŠKARSKIENĖ 

Jau suėjo trys metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą Žmona. Motiną ir Močiutę, kurios 
netekome 1988 m. rugsėjo 22 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jos niekada negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Užjos sielą šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, rugsėjo 
mėn. 21 d. 7:30 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose Mišiose ir kartu su mumis pasimelsti už a.a. 
Eleną 

Nuliūdę: vyras Mykolas, dukterys — Regina. Mary tė . 
Birutė. Eleonora i r anūkai . 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ALMA STANIŪNIENĖ 

Jau ~uėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylima Žmoną. Motina. Močiutę ir Seserį, 
kurios netekome 1990 m. rugsėjo 20 d. 

Nors laikas bėga. bet me - jos niekada negalėsime užmiršti 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Užjos sielą šy.-Mišios bus aukojamos rugsėjo mėn. 22 d. 
9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje 

Po Mišių Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse bus pa
šventintas a.a. Almos paminklas. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvaur. šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a.a Alma. 

Nuliūdę: vyras , sūnūs, mart i , anūka i ir sese rys . 

Mielam mūsų Globėjui 

A.tA. 
ANTANUI MACEVIČIUI 

miruH. nuoširdžiai už jauč iame vel ionio g i m i n e s i r 

ar t imuosius . 
Lietuvių Muzikos Šven tė s Čikagoje d a l y v i a i -

Lietuvos operos ir ba le to t e a t r o o r k e s t r o a r t i s t a i — 

A. Alekna. A. Burduhs. L. Daujotas, 
M Kumpys, G. Mikaila, A. Puidokas. 
Ž. Ramanauskas 

PADĖKA 
Ateina naktis. 
Saule jau nuslinko nuo kalnų 
Nuo miškų, nuo laukų... 
Saldžių sapnų ui m ik i. 
Diecs yr čia,' 

A.tA. 
Mylimam vyrui 

Inž. v.s.fil. Apolinarui Treiniui 
parapijos 
Mišias ir 

mirus, nuoširdžiai dėkoju Our Lady of Victory 
klebonui John A. Perry už maldas koplyčioje, šv. 
palydėjimą Į St. Frances Kavier kapines. 

Nuoširdi padėka inž. C. Mickūnui už pagalbą laidotuvių 
tvarkyme, A. R. Petručiams už paruošimą lietuviškų giesmių 
koplyčioje. 

Gili padėka sesėms ir broliams skautininkams už garbes 
sargybą koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse 

Dėkoju organizacijų atstovams už atsisveikinimą: Lietu 
vių Skautų sąjungos vardu v.s. fil. Petrui Moliui, Akademi 
nio Skautų sąjūdžio v.s. fil. dr. Jurgiui Gimbutui, Bostono 
skyriaus inžinierių vardu inž. Česlovui Mickūnui, Cape Cod 
Lietuvių Bendruomenės vardu pirm. Alfonsui Petručiui. 
šeimos vardu inž. Vytautui Kupcikevičiui ir ..Laisves Varpo" 
radijo valandėlės vedėjui Petrui Viščiniui. 

Nuoširdi padėka aukojusiems šv. Mišioms, už aukas Lietu
vių Fondui ir Lietuviškosis Skautybės Fondui velionio a tmi 
nimui. Ačiū organizacijoms ir Apolinaro Bechtel darbovietei 
bei artimiesiems už gėles. 

Širdingas ačiū visiems už užuojautas per spaudą, 
asmeniškai ir laiškais. Dėkinga lieku visiems už lankymą 
koplyčioje ir palydėjimą į Jo amžiną poilsio vietą. 

Jūs visi palengvinote mano skaudžias valandas. 

Žmona Genovaitė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C a l i f o m i a Avenue 
Te le fona i - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — (1-312) 927-1741-1 

4348 S. C a l i f o r n i a Avenue 
T e l e f o n a s - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metu 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 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\ la rquet te Funeral Home 
2533 VVesI 71-t Streel 

( hicago Il l inois 60h2»* 
M31ZM7V2345 

Hills I uneral Home 
10201 South Roberte Ko.id 
Paltis HilU Illinois r4W*>? 

-OH-nO-44^ 

Petkus (uneral Home 
1410 South 50lh \ \o iui r 

C kero Illinois M)ri?<l 
708-8M-2108 

IVtkus-Butkiis tuner.il Home 
144<-> South "stHh \ \ « n u r 

(. u pro. Illinois I M W 
708-6f>2-1003 

\ iMis lakkituvhj namus galite pasiekti 
skambindami M31ZHT76-2345 

\ M H O \ 1 H PI TKVS 
DONAI D V PI IKUS 

l>(>\ \ I P \ 1 PI I k i *. 

• 
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DRAUGAS, antradienis, 1991 m. rugsėjo mėn. 17 d. 

x Ate inant į t reč iad ien į , 
rugsėjo 18 d., bus kraunamos 
knygos į Lietuvai skirtą kon
teinerį prie Jaunimo centr. Jo 
persiuntimą finansuoja JAV* 
Lietuvių Bendruomenės „Dova
na Lietuvai". Lietuva vėl laukia 
knygų iš Amerikos, o Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centro 
pirmininkas profesorius Jonas 
Račkauskas, kuris vadovavo jų 
surinkimui, vėl tikisi talkos iš 
. . knygneš ių" . V i s uom ene 
gausiai aukojo knygų, o dabar 
re ikia keliolikos savanor ių 
pagalbos jas sukrauti į kon
teinerį. Kas gali paaukoti laiko 
ir jėgų šiai JAV Lietuvių 
Bendruomenės „Dovana Lietu
vai", kviečiami atvykt i prie 

x „Draugo" metiniam ban
kete ŠĮ sekmadienį, rugsėjo 22 
d., 4 vai. Martiniąue restorano 
pokylių salėje bus iškilmingai 
paminėta Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimas. Himnus 
sugiedos M. ir V. Monikai ir 
visa salė. Visi kviečiami 
dalyvauti šiame minėjime. 

x Šv. Antano parapijoje. 
Cicero, IL. šeštadienį, rugsėjo 
21 d.. 5 v.v. bus iškilmingos 
naujojo klebono kun. Matthevv 
Brophy. OFM. įvesdinimo pamal
dos ir po to priėmimas parapijos 
salėje. Nuo pavasario jau ei
damas klebono pareigas ir prieš 
tai dvejus metus šioje lietuviš
koje parapijoje buvęs asistentu, 
jis pasirodė nuoširdus lietuvių 
rėmėjas ir jų veiklos skatintojas 
parapijoje. Todėl l ie tuviai 
planuoja gausiai dalyvauti šiose 
iškilmėse. 

x Marąuette Parko Lietu
vių Namų savininkų organiz
acijos gegužine bus rugsėjo 29 
d., sekmadienį. Marąuet te 
Parke prie S. Francisco ir 71 
gatvės — toje pačioje vietoje, kur 
ir pereitais metais. Pradžia 12 
vai. dieną. Bus geras lietuviškas 
maistas, dovanų paskirstymas 
ir kiti įvairumai. Norintieji 
dalyvauti „Margučio'* koncerte 
turės laiko ne tik užkąsti, bet ir 
pavalgyti. Blogam orui esant, 
gegužinė vyks parapijos salėje. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

x Marąuette Parko mo
kyklos Motinų klubo susi
rinkimas bus rugsėjo 23 d., pir
madienį, mokyklos salėje. 

x Stasė Semėnienė, „Drau 
go" banketo rengimo pirmi
ninke, grįžo iš ilgesnių atosto
gų, kurias praleido Kanadoje. 
Vėl visa širdimi ir rūpesčiu ji ki
bo į darbą, kad šis banketas 
gerai pavyktų . . .Draugo" 
banketo reikalu prašome skam
binti Stasei: 312-582-6500. 

x Ričardas Gavelis, auto
r ius erot in io bestseler io 
„Vilniaus pokeris", skaitys savo 
kūrybą šį penktadienį, rugsėjo 
20 d. 7:30 v.v. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. 6500 S. 
Pulaski Rd.. Chicago. IL. Ren
gia Santara-Šviesa. 

(sk) 
x Baltijos restorane geras 

lietuviškas maistas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
berts Rd., tel. 708-458-1400. 

(sk> 
x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 10! 

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

(sk) 

x Tik $1.75 už svarą iki 100 
svarų ir $1.50 virš 100 svarų 
ir jūsų siųstas kalėdinis siun-
tnys bus pristatytas be muito 
į bet kurį Lietuvos kampelį. 
Nuolaida galioja iki lapkričio 10 
d Atlanta Import-Export, 
2719 W. 71 St., Chicago, IL 
60829, tel. 312-434-2121. 

(sk) 

x Broniaus Juodelio pa 
stangos padėti Lietuvai yra 
plačiai aprašytos „The Doings" 
laikraščiuose, kurie jau 96 
metus eina Chicagos vakari
niuose priemiesčiuose. Apie jį 
rugsėjo 4 d rašė Alice Hencin-
ski, dažna šių laikraščių bendra 
darbe. B. Juodelis yra Lituanis 
tikos tyrimo ir studijų centro 
vicepirmininkas. 

x Albertas Zalatorius ir 
Eugenijus Ignatavičius iš Vil
niaus, lydimi vietinių prot. 
Violetos Kelertienės ir Henne 
tos Vepštienės, lankėsi Litu
anistikos tyrimo ir studijų cen
tre, kur susipažino su archyvais 
ir bibliotekomis. Zalatorius yra 
Vilniaus Pedagoginio instituto 
lietuvių literatūros katedros ve-

Jaunimo centro trečiadienį nuo dejas ir profesorius, rašytojas 
Ignatavičius vadovauja teatro 
sektoriui Kultūros ir švietimo 
ministerijoje. 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klda 

Oanglam* Ir taisoma 
visų rūsių stogus 

Tai. 312-434-96M arba 
312-737-1717 

9 vai. ryto. 
x Į Lietuvių tyrimo ir stu

dijų centrą iš Lietuvos atskri-
do muzikologė Danutė Petraus
kaitė. Adeodatas Tauragis ir 
Rūta Subatniekienė. J ie visi 
darbuosis centre ir r inks me 
džiagą savo studijoms paga1 

savo specialybes. Visi apgyven 
dinti svečių mokslininkų na 
muose prie Jaunimo centr. 

x Rugsėjo 20 d. b u s pirmo
ji vakaronė Jaunimo centre. 
Vakaronėje Ed. Šulait is rodys 
naujausių įvykių Lietuvoje vaiz 
dajuostę. Vakaronę rengia Jau 
nimo centro Moterų klubas ir 
kviečia visus dalyvauti. 

x Amerikos Lietuvių Ro 
mos Katalikų Federacija šau 
kia tarybos konferencija ryšium 
su Ši luvos koplyčios Wa 
shingtone 25 metų minėjimu 
Konferencija bus spalio 12 d. 3 
vai. p.p. Katalikų universitete. 
Ganon salėje. Norintys daugiau 
informacijos gali kreiptis į tel . 
708-447-9319. Šia is me ta i s 
Katalikų federacija švenčia 85 
metų savo veiklos sukaktį. 

x Patikslinimas. Hot Line ir 
Mercy Lift veikia nuo 1990 m. 
kovo mėnesio. Šiuos du reiški
nius suorganizavo ne Lietuvių 
centras Lemonte, bet paskiri 
asmenys. Adv. R. Domanskis 
nėra Hot Line ir Mercy Lift pir-
m i n i n k a s . Už k la idą a t i 
t inkamų asmenų atsiprašome. 

x Lietuvių Fondas yra jau 
parėmęs daugiau, kaip t r im 
milijonais dolerių išeivijos litu
anistinį švietimą, kultūrą ir 
jaunimą. Rudens vajaus proga, 
paaukoję $10 L. Fondui gauna 
vieną svečio bilietą į banketą, 
kuris įvyks lapkričio 16 d. 
Martiniąue salėje. Aukas siųs
ti ir bilietus įsigyti adresu: L.F. 
3001 W. 59tb St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 
x KALĖDINIAI SIUNTI

NIAI I LIETUVA pristatomi į 
namus su nuolaida. Specia
lus susitarimas. Rūbai, mais
tas , vaistai BE MUITO. Ši nuo
laida galioja rugsėjo ir spalio 

mėn. Paskubėkit . Iš k i tur 
siųskite mums paštu arba UPS. 
TRANSPAK 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, te l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Parduodami AUTOM O 
BILIAI Lietuvoje papiginto 
mis kainomis su garantija. 
Transpak, 2638 W. 69 St.. 
C h i c a g o , IL 60629. te l . 
312-436-7772. 

x 55 S V A R U S MAISTO 
PRODUKTU pris tatome į 
namus LIETUVOJE: mėsa, 
olandiškas sūris, šprotai, alie 
j u s . k o n d e n s u o t a s p ienas , 
cukrus, miltai, ryžiai, kruopos, 
kava. arbata, prieskoniai — $95 
MĖSOS GAMINIAI aukščiau 
šios kokybės: Panevėžio file. 
žemaičių dešra, sprandinė. me
džioklinės dešrelės, servilatas. 
22 sv - $95. Mažesnis siun 
tinys - $65. TRANSPAK. 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629. tel. 312-436-7772. 

'sk> 

x Lietuvos Vyčių choro di
rigentas muz. Faustas Strolia 
ir naujai išrinktoji choro valdy
ba kviečia į chorą įsijungti visus 
Chicagos l i e tuv ius , kurie 
mėgsta lietuvišką dainą, kad 
sustiprėjęs choras galėtu ir 
tol iau ugdyt i lietuvišką 
muzikinę ku l tū rą išeivijos 
eilėse, tuo pačiu stiprinant ir 
pačią lietuvišką kultūrą. Repe
ticijos vyksta ketvirtadienio 
vakarais 7:30 vai. vak. seselių 
kazimier icčių vienuolyno 
patalpose. Kurie įsijungs, tikrai 
nesigailės, nes ras labai drau 
gišką atmosferą. 

x Lietuvių moterų rekolek
cijos Cenacle rekolekcijų na
muose Chicagoje šįmet vyksta 
spalio 4 6 dienomis. Rekolekci
jas praveda kun. Antanas 
Gražulis, SJ. svečias iš Lietuvos, 
ir Aldona Zailskaitė. turinti ma
gistrą iš teologijos ir patyrusi 
rekolekcijų pravedėja Buvu
sioms rekolektantėms jau yra 
išsiuntinėti registracijos laiškai. 
Norinčios informacijos a r 
registruotis skambina S. Kunst-
manienei 1-219-322-4062. 

x Elta. Lithuanian Informa
tion Bullet in. anglų kalba 
lietuviška informacija rugpjūčio 
8 nr.. išėjo iš spaudos. Yra daug 
informacijos apie Jelciną, Gor
bačiovą ir „Gorbymania", taip 
pat apie įvykius Lietuvoje ir 
pasaulyje. 

x A.a. Petro Jurkšto mir
ties metinėse, už jo sielą šv M-
šios bus aukojamos Tėvų Jėzui 
tų koplyčioje šį penktadienį, 
rugsėjo 20 d.. 8:00 vai. ryto. Pra
šau gimines, draugus ir pažis 
t a rnus p r i s imin t i velionį 
savo maldose. Liūdinti duktė. 

""* (sk) 

x „Gyvenimo dulkės", And
riaus Norimo novelių rinkinys, 
išėjo iš spaudos ir jau siuntinė
j amas Literatūros Mylėtojų 
Ta lkos nariams-rėmėjams. 
Kaina 8 dol. Gaunama ir ..Drau 
ge". 

(sk) 
x Pasaulio Lietuvių centro 

Derliaus šventė jau arti. Algis 
Tal lat-Kelpša žada visiems 
svečiams, atsilankiusius į Der
liaus švente, malšinti troškulį 
aprūpinant juos gaivinančiais 
gėrimais. Šventė bus šį šeš
tadieni, rugsėjo 21 d., 5 v.v. 
Visus kviečiame. 

(sk) 

x Kas galėtų perleisti kny
gutę jaunimui? „Kova su 
gaidžiu"? Tos knygutės ieško 
autorius Algirdas Gustaitis: jis 
neturi nė vieno egzemplioriaus 
Išlaidos bus apmokėtos. Siųsti 
autoriui: 7946 West 4th Street, 
L o s A n g e l e s , CA 90048, 

(sk) 

x DĖMESIO vykstantys į 
Nepriklausomą Lietuvą! Pi 
giai parūpinau liuksusinius kam 
barius privačiuose bei valdiš 
kuose viešbučiuose Vilniuje 
Kreiptis: 708-349-0348. 

(sk) 

Demonstracijose Clucagoa miesto centre už L ;etuvą. Nuotr. J . Tamula i č io 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VAIKŲ NAMELIAI 

PRADĖJO MOKSLO 
METUS 

Laimingų naujų metų! Tai 
išsireiškimas, kurį esame pri
pratę girdėti sausio mėnesio 
pradžioje, bet nemažam ir labai 
svarbiam būreHa: šioks sveiki
nimas t inka ir pirmutinėm 
rudens dienom - tai yra moki
nukam ir Mokytojams nuo 
mažųjų iki universitetinio am
žiaus, pradedant naujus mokslo 
metus. 

Chicagos ir apylinkių lietu
viai esame ypatingai turtingi 

x Jaunimo centre spalio 6 
d., sekmadienį koncertuos Bos
tono Vyrų sekstetas. Šios rūšies 
bus pirmas koncertas šį sezoną. 
Kviečia visus silankyti Jau 
nimo centro vadyba. 

x Marquet:e Parko Lietu
vių Namų -avininkų orga 
nizacijos labai svarbus nariu 
susirinkim;!- r>us rugsėjo 20 d., 
penktadieni 6:30 vai. vakare 
parapijos s ,'ėje. Yra tikros 
žinios, kad dalyvaus policijos 
komandier:us Harley Schinker 
ir bus svarstomi apylinkės sau
gumo reikalą Galimas ir alder 
mano Virgil Jonės atsilanky 
mas. Pasine ikite duodamiems 
klausimams Nariai ir svečiai 
kviečiami labai gausiai daly 
vauti. Po su-irinkimo-- kavutė. 

x Lietuvos Nepr ik lauso
mybės pasveikinimo sueiga 
šį sekmadienį, rugsėjo 22 d., 
vyks Lietuvių centre Lemonte 
šia tvarka: 11 vai. r. šv. Mišios 
Palaimint•> Jurgio Matulaičio 
misijoje, o 12 vai. — visų ketu
rių Chicagos skautų ir skaučių 
tuntu bendra sueiga. Visi dėvi 
pilnas išeigines uniformas. Sto
vyklavę ..Didvyrių žemės" sto
vykloje prašomi dėvėti stovyk 
lines kepure- Dalyve imas pn 
valomas. 

turėdami vietą, kur galime siųs
ti savi jauniausius lietuviukus 
ne tik mokytis skaityti ir rašyti, 
bet ir svarbių gyvenimo pamo
kėlių, pvz. tarpusavy sugyven
ti, savimi pasitikėti ir, žinoma, 
l ie tuviškai padainuot i , pa
deklamuoti ir pakalbėti. Ši 
jauki pastogė yra Lietuvių 
Montessori Kriaučeliūnų vardo 
Vaikų nameliai. 2743 W. 69th 
Street , Chicagoje, kur jau 
nemažas būrys jaunų auklė 
tinių dirba direktorės mokytojo1 

Marytės Ltz ir asistenčių 
Aldonos Pankienės ir Kristinos 
Genčienės globoje. 

Vaikų namel ius lanko 
vaikučiai nuo 2 m. 9 mėn. iki 5 
metų amžiaus. Čia vienoje kla
sėje mažieji koncentruojasi 
daugiau kasdieniniais gyve
nimo darbeliais ir džiaugiasi 
n u m a u d ę lėlę. nusku tę ir 
supjaustę morką, sustatę puikų 
kaladžių bokštą. Vyresnieji ima
si dar ir kitų darbelių, pvz. 
skaičiavimo, raidžių ir geo
grafijos. Nuostabu yra. kad 
vienoje klasėje tuo pačiu laiku 
vyksta tiek daug įvairių dar
belių, o klasėje ramu, vaikučiai 
susikaupę. Taip čia vaikučiai 
praleidžia 3-5 dienas savaitėje. 

nį, 7 v.v. pasidalinti idėjomis 
h mokslo metų pradžios įspū
džiais, o jei turi te draugų su 
mažamečiais va ikais , atsi
veskite ir juos. Vaikų namelių 
durys vis atviros naujiems 
veidams. 

Lidija Palukaitienė 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Virgiiųjos Kochanskytės 
poezijos rečitalis Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
bus rugsėjo 20 d., penktadienį, 
7 vai. vakare. Virginija Ko 
chanskytė, labai mėgiama Lie 
tuvoje dramos aktorė, yra iš 
garsėjusi kaip lietuvių poetu 
kūrybos deklamatorė-skaitovė. 
1989 „Poezijos pavasario ' 
šventėje Kochanskytė buvo pa 
skelbta geriausia deklama 
tore-skai tove Lietuvoje ir 
pripažintas jai laureatės vardas. 
Kochanskytė Amerikoje lankosi 
pirmą kartą. 

— Dr. Zigmas Brinkis, Juo
zas Kojelis ir Aleksas Kulnys 
buvo išrinkti į naują Lietuvių 
Frontu bičiulių Los Angeles 
sambūrio valdybą. Skirstantis 
pareigoms, pirmininko našta 
prisiėmė Zigmas Brinkis. Pirm 
ninko adresas: 2612 Aberdeen 
Street, Los Angeles, CA 90027 
Praėjusios kadencijos pirm! 
ninku buvo Mečys Šilkaitis. 

KANADOJE 
— Savanoris -kūrėjas ir 

šaulys Vladas Kazlauskas 
mirė birželio 16. Jis gimė 190? 
m. Dzūkijoje, Užubalių kaime 

Mokyt. Maryt Utz su vaikų namelių auklėtiniais 

KNYGOS J LIETUVA 

JAV LB krašto valdybos Švie-
nuo 9 v .r. iki 12 dienos arba gali t į m 0 tarybos suorganizuotas 
išbūti iki 2 v. p.p. Naujas Lietuvos našlaičiam? ir mokslei-
priedas Vaikų namelių pro- v iams konteineris, prikrautas 
gramoje: po pietų vyresniesiems mokykliniu priemonių, vadovė-
vaikučiams pristatoma ameri [ju> mokslo knygų, vaikučiams 
kietiško ..kindergartt n" lygio drabužėlių ir avalynės, žaislu, 
•noksiąs. prieglaudos seneliams drabužių. 

Tėvų komitetas (pirm. Juozas pin><adieni. rugsėjo 9 dieną, iš-
Aleksiūnas, vicepirm Aldona keliavo į Vilnių. Švietimo 
Trejo. ižd. Nora Gylienė, sekr. tarybos pirmininkė Regina 
Dana Mikužienė. renginiu vado Kučienė vra dėkinga visiems 
vės Rasa Aleksiūnienė ir Loret aukojusiems pinigus, mokykli-
ta Jučienė, ūkvedys Raimundas P P S priemones, knygas, dra 
Bartašius ir koresp. Lidija bužius ir kt. Taip pat dėkinga 
PalukaitienėI yra pasiruošęs Lietuvių centrui Lemonte ir 
; iuos metus padaryti kuo lai
mingesnius namelių vaiku
čiams ir jų pasišventusioms 
mokytojoms. Primenam tė-

administratoriui R. Kronui už 
pa ta lpas . JAV LB kraš to 
valdybos ..Dovana Lietuvai" 
fondui už persiuntimo išlaidą! 

veliams ateiti i Vaikų name- JAV LB Socialiniu reikalų 
liūs rugsėjo 23 d., pirmadie tarvbai . JAV LB Bright- i 

Alytaus apskr. Kaip savanoris, 
dalyvavo kovose dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Nuo 1920 m. 
priklausė Šaulių sąjungai. 
Velionis ta rnavo J u r b a r 
ko-Smalininkų muitinėje virši
ninku. Vėliau Kaune buvo 
prekybos departamento admi
nistratorius, kurį laiką ėjo Vi
daus reikalų ministerijoje refe
rento pareigas. Palydint velio
nį į Anapilio kapines Mississau-
goje. dalyvavo Lietuvos gene
ralinis konsulas Kanadoje Haris 
Lapas, velionies bendradarbiai, 
šauliai ir gausūs tautiečiai. 

ARGENTINA 
— Anastazija Žilytė Ru

dienė, 90 metų amžiaus, mirė 
pas savo dukterį ir žentą 
Eugeniją ir Vladą Mažeikus 
Venecueloje. Nuliūdime liko 
duktė su vyru Eugenija ir sūnus 
Argentinoje Ričardas, kuris 
buvo nuvykęs j laidotuves Vene-
cuelon. 

— Berisso Mindaugo drau
gija atšventė savo 60 metų 
sukaktį. Jai sėkmingai keletą 
metų vadovauja prof. Valentina 
Bukauskaitė Persico. Sveikino 
ta proga J. Mičiūdas. J. C. Nico 
lach-Kemesius. R. Stalioraitis. 
kun. A. Lubickas. J. Gaidimaus 
kas . Minėjimui vadovavo 
lietuviškai ir ispaniškai Luis 
Lemberis. Buvo ir meninė dal is 

Parko apylinkei ir p i rm 
Salomėjai Daulienei. Antanui ir 
Viktorijai Valavičiams ir vi 
šiems talkininkams krovusiems 
konteinerį. — K. 

nto lietuviai džiaugiasi Lietuvos nepriklausomybe ir vieSu H;> eelio valstybių pripažinimu 
Nuntr. J l »mu l« i č io 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

C hicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo ^ iki 7 vai v.ik 
Seštad 9 v.r iki 1 vai d 




