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Sovietams teikiamos 
geresnės sąlygos 

Maskvai reikia dvigubai daugiau maisto 
VVashingtonas. — Prezidento 

Busho administracija, arba vy
riausybė, norėdama pagreitinti 
maisto siuntimą Sovietų Sąjun
gai, šią savaitę sušvelnino 
sąlygas paskoloms, kad bankai 
lengviau galėtų padėti Sovie
tams pirktis jiems reikalingų 
gėrybių. 

Naujos sąlygos yra tik dviem 
šimtam milijonų dolerių pasko
lai likusiems šiems fiskaliniams 
metams, kurie jau baigiasi šį 
pirmadieni, bet Washingtonas 
nori, kad paskolos tos garanti
jos galiotų ir naujiems 1992 
fiskaliniams metams. Šis pra
n e š i m a s buvo p a s k e l b t a s 
praėjus į a n t r a d i e n į , kai 
nebeveikė akcijų bi rža . 
Ana l i s t a i a i šk ina , jog ta i 
padaryta norint išlaikyti kainas 
padedant Sovietams, nors jos 
turėtų padidinti Vidurio vakarų 
ūkininkų pajamas. Žemės Ūkio 
reikalų sekretorius E. Madigan 
pranešė, jog jo departamentas 
garantuos 100^ paskolas pagal 
eksportų garantijos programą ir 
padidins palūkanas plačiai var
tojamoms prekėms. Departa
mentas duoda Sovietams 1.9 
bilijonų paskolos garantiją dar 
šiais metais, tačiau bankai jau 
yra pasižadėję išduoti kitas 
paskolas ir negali šiais metais 
duoti minėtus 200 mil. dol. 

L a b a i ge ros sąlygos 
Sekretorius Madigan pasakė, 

jog sąlygos lengvinamos todėl, 
kad situacija Sovietų Sąjungoje 
yra bloga. Žemės Ūkio produk 
tai bus duodami Sovietams ir jų 
respublikoms. Respublikonų 

partijos Atstovų rūmų Žemės 
Ūkio komiteto narys Thomas 
Coleman mielai sutiko su tomis 
sąlygomis ir kad tos pačios 
sąlygos turi būti suteiktos ir 
kitais fiskaliniais metais. Pra
džioje Sovietams buvo žadėta 
1.6 bil. dol. šiais metais, kad 
galėtų pirkti kviečių, kukurūzų 
ir kitų produktų, bet kai 
nepasisekė perversmas Maskvo
je, tai prez. Bushas dar paskyrė 
iš anksto 315 mil dol. iš 1992 
metų kreditų į šių metų sąs
kaitą. Todėl Sovietai naudosis 
papildomai šia suma ir dar pra
džioje suteikta 1.6 bil. dol. 
suma. 

Bado nebus 

Pradedant kitu antradieniu, 
dar kiti 185 milijonai bus duoti, 
o ateinantį vasarį jie gaus 400 
mil. dol. Sovietų Sąjunga taip 
pat paprašė Europos Bendruo
menę ir Ameriką suteikti dar 
14.7 bilijonus dolerių maisto 
p roduk tams p i rk t i , nes 
sumažėjo jų alyvos eksportas 
509c, o tai reiškia, kad jie neturi 
užsienio valiutos nusipirkti grū
dams. Šiemet jų grūdų derlius 
sumažėjo 10 milijonų tonų. Kai 
nebėra sovietinio komunizmo ir 
subankrutavo jų sistema, Mask
va išdrįso t iesiog kreiptis 
pagalbos iš Vakarų. Praėjusią 
savai tę , Rusijos delegacija 
Tokyo mieste prašė 15 bil. dol. 
pagalbos ir pažadėjo grąžinti 
Kurilų salas. Tačiau nemanom, 
kad šį kartą būtų badas Sovietų 
Sąjungoje, kaip kad buvo Stali
no laikais, sako Baltieji rūmai. 

„Katalikų pasaulis" 
išeivijos lietuviams 

Vilnius , 1991 m. rugsėjo 25. Austral i jos l ietuviškų 
(LIC) — Gautas iš „Katalikų Pa- laikraščių ir žurnalų redakci-
sau l io" redakcijos Vilniuje joms, kurios mums siuntinėja 
kreipimasis i išeivijos skaityto
jus ir spaudą, kurį čia pateikia
me. 

Po ilgų religinės spaudos 
draudimo dešimtmečių Lietu
voje pradėję leisti pirmutinį 
žurnalą „Katalikų pasaulį", 
labai norėjome juo dalytis su 
brangiąja mūsų Išeivija. Todėl 
daugeliu adresų siuntinėjome 
nemokamai, džiaugėmės sulau
kę prenumeratorių per Lietuvių 
Katalikų Religinę Šalpą Brook-
lyne. Šiais metais smarkiai 

savo leidinius, ir asmenims, 
siunčiantiems mums knygas. Iš 
dėkingumo siusime ir žymie 
šiems mūsų sponsoriams: prela
tams Algimantui Bartkui. An
tanui Bungai, Jonui Kučingiui, 
Jonui Pe t roš iu i , Londono 
marijonams ir Australijos St. 
Peters Lietuvių Bendruomenei. 

Visiems kitiems mūsų bičiu
liams maloniai siūlome žurnalą 
užsisakyti: sumokėti paprastu 
paštu 35 dol.. oro paštu 56 dol., 
JAV dolerius Lietuvių Katalikų 

padidėjo spaudos išlaidos, juo Religinei Šalpai Brooklyne-Li-
thuanian Catholic Religious Aid. 
351 Highland Blvd.. Brooklyn., 
NY 11207. USA) arba atsilygin
ti lankantis Lietuvoje. 

labiau siuntinėjimo. Esame 
priversti taupyti. Todėl nuo 
1992 m. pradžios nemokamai 
siuntinėsime tik po vi«ną egz. į 
Venezuelą, Kolumbiją, Urug
vajų, Braziliją, Boliviją, Čilę, 
taip pat toms JAV. Anglijos ir 

„Katalikų pasaul io" 
Leidykla ir redakcija 

Praėjusio pirmadienio demonstracijų vaizdas Gruzijos sostinėje Tbilisi mieste už prezidentą Zviad 
Gamsachurdiją su jo atvaizdu. Tuo pačiu metu opozicijos demonstrantai okupavo Gruzijos televizi
jos patalpas. 

Ukrainoje 
ekonominė krizė 

Tačiau priimami nauji įstatymai 
Kijevas. — Neseniai pasiskel

busi nepriklausoma respublika, 
Ukraina pergyvena šiuo metų 
labai rimtą ekonominę krizę, 
nes šią žiemą gali tekti suvar
žyti maisto pirkimą, įvesti 
maisto korteles, praneša Kijevo 
Spaudos biuras. 

aią miormciją suteikė, jog 
einama prie absoliučios krizės 
kai kuriose ekonominio gyve
nimo sektoriuose, Ukrainos 
deputatas Volodymyr Filenko 
po ypatingos Aukščiausiosios 
Tarybos sesijos rugsėjo 12 d. „Ir 
ši ekonominė situacija rimtai 
grasina mūsų nepriklausomybei 
ir mūsų demokratijai", pasakė 
minėtos Tarybos pirmininkas 
sesijoje deputatams. „Nuo spalio 
1 d. nebebus pinigų, nebebus 
net iš ko išmokėti atlyginimus 
žmonėms", sakė Ukrainos Par
lamento pirmininko pavaduoto
jas V. Hryniov. Prekėmis pasi
keit imas esąs labai mažas, 
nedaug tegal ima parduot i 
pagaminamų produktų ir 
t rūksta pinigų algoms. Pinigus 
duodavo Centras Maskvoje, o 
dabar ir jis nebeturįs jų. Kai 
kur i e fabrikai sus tabdė 
pristatymą ir dabar reikia viską 
daryti jau susitarimo būdu. Šių 
metų gale galimas maisto racio-
nalizavimas. 

Blogiau negu Lietuvai 
Po įvairių pasitarimų deputa

tė Larysa Skoryk pareiškė, jog 
vykdomas boikotas iš Sovietų 
prezidento Michailo Gorbačiovo, 
o taip pat ir iš Rusijos preziden
to Boriso Jelcino. „Centras ir 
Jelcinas susijungė ir boikotuo
ja Ukrainą, nes Ukraina tikrai 

Pasveikinimas 
Lietuvai 

M a s k v a . Rugsėjo 10 d. — 
Maskvos ir visos Rusijos 
patriarchas Aleksiejus atsiuntė 
prez. Vytautui Landsbergiui šio 
turinio pasveikinimą: 

Didžiai gerbimas ponas pirmi
ninke, prašau priimti nuošir 
džius sveikinimus Lietuvos Res
publikai atgavus valstybine 
nepriklausomybę ir savarankiš
kumą. Tikiuosi, kad tarp mūsų 
respublikų, tautų bus užmegzti 
ir plėtosis geros kaimynystės 
santykiai. Reiškiu įsitikinimą, 
kad naujomis būties sąlygomis 
Lietuva bus tikrai demokratiš
ka , k les t in t i vals tybė. 

nori būt i nepr ik lausoma" , 
sakė ji. „Ekonominė blokada 
bus sunkesnė Ukrainai negu 
kad buvo Lietuvai". Vakarų 
kraštai nepripažįsta Ukrainos ir 
ji atsidūrė labai blogoje padė
tyje. Ukrainos Aukščiausios Ta
rybos pirmininkas Leonidas 
Kravčukas atvyko j Kanadą ir 
ieško paramos. 

U k r a i n o s min i s t r a s pir
mininkas Vitold Fokin atšaukė 
visus pasitarimus ir išvyko į 
Maskvą psitarimams su Centru 
ir Rusijos Respublikos vado
vybe, įskaitant ir Rusijos min. 
pirm. Ivan Silajev, kuris yra ir 
naujai sudarytos Ekonominės 
tarybos vadovas. Ukra ina i 
reikia maždaug 17 milijonų tonų 
grūdų, o ji tegalėjo nusipirkti 
tik 10 milijonų tonų. Kadaise 
buvęs „duonos aruodas" turės 
importuoti grūdus iš Lenkijos ir 
Vengrijos, kurios jau pradėjo 
parduoti savo derlių. 

Nauji į s ta tymai 
Ukraina šiuo metu priėmė 

kelis ekonominius įstatymus: 
vienas iš jų yra pervedimas visų 
sąjunginių įmonių Ukrainos 
teritorijoje savo ministrų kabi
neto žinion, o kitas — garantuo
jami visi užsienio investavimai 
Ukrainoje. Savo Prezidiumui 
suteikė teises tartis su kitomis 
respublikom.s įvairiais klausi
mais. Ukraina diskutuoja savo 
sienų muitinių klausimą ir 
Informarcijos įstaigos suorga
nizavimą bt pilietybės įsta
tymo priėmimą. 

Ukrainos sąjūdžio vadas Ivan 
Drach paneigt- :eisę pasirašyti su 
Maskva sutartį savo AT pirmi
ninkui Leonidui Kravčukui. 

Po to, kai Lietuvoje Šveicarijos užsienio reikalų departamento am
basadorius J. Stahelino, kairėje, ir Užsienio reikalu ministro pavaduoto
jas Gediminas Šerkšnys pasirašė deklaraciją dėl diplomatinių ryšių 
atstei(rimo Vilniuje. 

Ultimatumas 
Aukščiausiajai 

Tarybai 
Vilnius. 1991 m. rugsėjo 25. 

(LIC) — ..Tassas" šiandien 
paskelbė šią 7 nią apie kylančią 
įtampą Vilnims krašte. Verti
mas iš rusų xalbos. 

„Vilniaus k'ašto išlaisvinimo 
armija" Liet vos Aukščiausia
jai Tarybai įteikė ultimatumą, 
kuriame sakoma: Jeigu iki š.m. 
lapkričio 1 ' nebus priimti 
ati t inkami pareiškimai apie 
Vilniaus kra-to gyventojų teisę 
laisvam referendumui, mes. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Maskvoje šios savaitės 
pradžioje susirinko žinomi re
formų politikai ir svarstė, kaip 
sudaryti centrinę Vakarų sti
l iaus politinę partiją, kuri 
galėtų pakeisti Komunistų 
partiją ir būtų toliau Sovietų 
Sąjungos pagrindine politine 
jėga. 

— U k r a i n o s dabar t inė 
vyriausybė pranešė norinti 
uždaryti vis gerai neveikiančią 
Černobylio branduolinę jėgainę 
iki 1995 metų. 

— Austrijos-Vokietijos pa
sienyje buvo suareštuotas rytinės 
Vokietijos šnipų vadas Markus 
Wolf ir atvežtas į Karlsruhe. Jis 
buvo ieškomas Vokietijoje už 
krašto išdavimą ir buvo 33 me
tus špionažo tinklo viršininku. 

— Londone turinti savo pa
grindinę įstaigą Tarptautinė 
Amenstijos organizacija pradėjo 
apklausinėt i ir i š t i r t i Los 
Angeles policininkų brutalų 
elgesį, kai buvo žiauriai sumuš
tas vienas žmogus. Ši organiza
cija turi visame pasaulyje maž
daug 1.1 mil. žmonių, kurie 
atlieka stebėjimus žmogaus 
teisių pažeidimo srityje. 

— Washingtone Kansas sen. 
Nancy Kassebaum norėjo 
pravesti įstatymo papildymą, 
kad būtų sumažintos subsidijos 
menams iš 143.5 milijonų dole
rių į 126.1 mil. dol., bet Senate 
pralaimėjo. Senatas nubalsavo 
palikti minėtą sumą pinigų me
nams 67 balsais prieš 27 balsus. 

— JAV Kongreso nariai per 
vienerius metus išrašė 8.331 
čekį, kurie nebuvo padengti, 
pranšė auditoriaus įstaiga, 

— Britanijos pilietis Jack 
Mann. 77 metų amžiaus, ir vie
nas seniausių pagrobtųjų vaka
riečių, buvo išleistas į laisvę 
Libane. 

— S a l v a d o r o kairieji 
sukilėliai sutiko įsijungti į 
policijos pajėgas, o tai laikoma 
ženklu, kad gali prasidėti po
kalbiai užbaigti civiliniam ka
rui . 

„Vilniaus krašto išlaisvinimo 
armijos" patriotai. į kurios eiles 
įeina didžiosios slavų liaudies — 
Rusijos. Lenkijos ir Baltarusijos 
sūnūs ir dukros, pradėsime ka
rinius veiksmus prieš Lietuvos 
ginkluotąsias formuotes lenkų 
nacionalino-teritorinio krašto 
teritorijoje. 

Reikalauja pasitraukti 
Gruzijos prezidentą 

Jo ultimatumas 
Tbilisi. Rugsėjo 25 d. - Vėl 4 

žmonės buvo nušauti ir 5 su
žeisti, įvykus susirėmimui tarp 
kovotojų už demokratiją ir tų. 
kurie palaiko išrinktą, bet 
nuolat vis daugiau į diktatūrą 
žengiančią, Gamsachurdijos vy
riausybe Gruzijos respublikoje. 

Reikalauja a t iduot i g ink lus 
Panašaus pobūdžio susirėmi

mai jau vyksta vis dažniau 
Gruzijoje. Susiorganizavo žymi 
gruzinų dalis, kuriems nepa
tinka prez. Gamsachurdijos val
dymas specialiais įsakymais, 
nors jis aiškina, kad kitaip šiuo 
metu neįmanoma suvaldyti nie
kad demokratijos nepažinusius 
žmones. Po šių susirėmimų tarp 
vadinamųjų naujųjų sukilėlių, 
kurių jau yra ir kariškių dali
niuose, ir policijos dalinių, kurie 
palaiko Gamsachurdiją, jis pa
skelbė sukilėliams ultimatumą, 
sakydamas, kad tai yra pasku
tinė proga jiems pasiduoti. 

Gruzijos sostinės komendan
tas Jemal Kutateladze valdžios 
kontroliuojamoje televizijoje 
įsakė visiems piliečiams atiduo
ti ginklus iki ketvirtadienio 
saulės nusileidimo. Į tą įsakymą 
reaguodamas, naujųjų sukilusių 
demokratų vadas T. Ketovani iš 
tautinių dalinių grupės, pasakė 
žurnalistams: * Gamsachurdiją 
paskelbė karą Gruzijoje". Tbilisi 
ligoninė pradėjo prašyti kraujo 
iš žmonių ir atleisti iš ligoninės 
tuos, kurių liga ar sužeidimai 
nėra kritiški. 
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tą. Kitoje pusėje, kur yra Gam
sachurdijos patalpos, jas saugojo 
tūkstantis policininkų, sargybi
nių ir ginkluoti civiliai gruzinai. 
Pranešama, jog Garnsachurdijos 
šalininkai tebekontroliuoja tele
vizijos perdavimo bokštą ir nau
jieji sukilėliai negali perduoti 
savo programos. 

P r e z i d e n t o ka l t in imai 
Šia proga AP žinių agentūra 

primena, jog caristinė Rusija 
1801 m. buvo pris i jungusi 
Gruziją, kur i t ik nuo 1918 iki 
1921 metų buvo nepriklausoma. 
O paskui vėl buvo rusinama. 
Šiais metais, labai spaudžiama 
Sovietų Gruzija apsijungė ir 
gegužės mėnesį išsirinko savo 
vadovu Gamsachurdiją, kuris 
buvo Sovietų kal intas ir nedve-
jodams pasisakė už Gruzijos ne
priklausomybę. Gruzija turi 5.5 
mil. gyvnetojų, iš kurių t ik 
trečdalis nėra gruzinų tautybės. 
Prez. Gamsachurdiją uždarė 3 
opozicijos laikraščius ir uždrau
dė jų vadams dalyvauti televizi
jos ir radijo programose. Smerk
damas Bushą, kad nepripažįsta 
jo valdžios, jis apkaltino ame
rikiečius reporterius, kad jie yra 
„Kremliaus agentai". Jis pasali
no universi teto rektorių ir 
nežinia kada leis vėl veikti 
un ive r s i t e tu i . Uždraudė ir 
Maskvos televizijos laidas. Prieš 
10 dienų areštavo svarbiausią 
opozicijos po l i t iką Georgi 
Chanturią. Praėjusį šeštadienį 
gatvės riaušėse buvo sužeista 60 
žmonių. Vienas iš protestuotojų, 
apsipylė save benzinu ir suside
gino praėjusį sekmadienį. Žmo
nių nuotaikos įtemptos ir de
monstracijų metu reikalauja 
Gamsachurdijos pasitraukimo. 

Pavojuje televizijos 
p rogramos 

Žurnalistai rašo, jog Gruzijos 
saugumo pajėgos yra pasidali
nusios maždaug pusiau tarp 
Gamsachurdijos šalininkų, ku
rie balandžio mėnesį paskelbė 
Gruzijos nepriklausomybę nuo 
Sovietų Sąjungos, ir tų, kuriems 
nepatinka Gamsachurdijos dik
tatoriški polinkiai, kai jis buvo 
išrinktas prezidentu ir perėmė 
krašto vairą į savo rankas. Nau
jieji sukilėliai turi savo rankose 
tautinės saugumo armijos sto
vyklą Tbilisio priemiestyje. Jie 
prieš porą dienų paėmė savo 
kontrolėn valstybinę televizijos 
ir radijo stotį ir kai valdžios 
pajėgos norėjo ją atsiimti, tai 
maištingieji kariai, kurių buvo 
200, ir žmonės apgynė tą pasta-

— Vermonto valstijos demo
kratas sen. Patrick Leahy 
pasisakė viešai prieš teisėjo C. 
Thomas patvirtinimą Vyriau
siojo Teismo teisėju, nes nepa
tinka jo tyla abortų klausimu. 
Jo apklausinėjimas baigėsi pra
ėjusį penktadienį ir dar šią 
savaitę turėtų Senatas balsuo
ti, ar patvirtinti jo nominaciją 

— S e n a t a s p a t v i r t i n o 
įstatymą, kuriuo pratęsiami 
nedirbantiems išmokėjimai dar 
papildomam 20 savaičių laikui, 
nežiūrint , kad p rez iden ta s 
pažadėjo tą įstatymą vetuoti. 

Vengrijos delegacija 
Vilnius. Rugsėjo 10 d. — Šios 

dienos vakare, kaip pranešė 
Eltos informacijos biuras, at
vyko Vengrijos didžiausios, val
dančiosios partijos — Vengrijos 
demokratinio forumo ir Vengri
jos verslininkų rūmų delegaci
ja, kurioje buvo parlamento 
deputatų, ekonomistų bei vers
lininkų. Vizito tikslas — pra
tęsti abiems pusėms naudingus 
po l i t i n ius ir e k o n o m i n i u s 
ryšius. 

Delegacijos vadovas Huba 
Kozmą pasakė, kad jie pasiryžę 
artimiausiu metu Vilniuje ir 
Budapešte atidaryti prekybos ir 
ekonominių ryšių atstovybes, 
kurios turėtų padėti sukurti 
bendras bar ter inės prekybos 
įmones ir spręsti kitus ūkio 
klausimus. 

Delegacija susitiko su kai 
kurių Respublikos ministerijų ir 
departamentų bei Prekybos rū
mų a t s tova is . Delegaciją į 
L ie tuvą lydėjo Vengri jos 
lietuvių bendruomenės pirmi
ninkas dr. Vytautas Grinius. 

K A L E N D O R I U S 

Rugsėjo 27 d.: Vincentas 
Paulietis. Adalbertas. Daugilė. 
Danyla, Kovaldas. Tautrimas. 

Rugsė jo 28 d.: Vaclovas. 
Saliamonas, Vientautė. Visgir
de. Tautvydas. 

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

Saulė teka 6:42. leidžiasi 6:41. 
Tempera tūra dieną 64 1.. 

naktį 47 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. rugsėjo mėn. 27 d. 
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IV PLS ŽAIDYNĖMS 
PASIBAIGUS 

ATEINANČIOS ŽAIDYNĖS 
- 1995 METAIS 

LIETUVOJE 

Praėjusios IV PLS žaidynės 
buvo puikios ne tik sportiniu at 
žvilgiu, jos buvo didingos ir 
į spūdingos vals tybiniu , 
p a t r i o t i n i u ir socialiniais 
atžvilgiais. Daug buvo kultu 
rinių renginių, o nemažiau 
socialinių ir mokslinių. 

Liepos 29 d. Kūno Kultūros 
i n s t i t u t e vyko mokslinė 
konferencija, kurioje buvo 
kelios paskaitos ir diskusijos 
Lietuvos Kūno Kultūros ir Spor 
to istorijos problemomis. Juk 
turime jau ne vieną leidinį, 
kalbantį apie Nepriklausomos 
Lietuvos ar išeivijos sporto 
istoriją, tačiau jau laika? turėti 
vieną visuotinę lietuvių sporto 
istoriją, kurioje tilptų visų !aikų 
ir visų kraštų lietuviškas spor 
tas. Tas reikalas jau pradėtas ir 
numa tomas grei t ir gerai 
atlikti. 

Liepos 31 d. Kūno Kultūros 
rūmų auditorijoje susirinko 
buvę sportininkai ir mėgėjai 
„Veteranų sąskrydžiui". Po 
kelių pranešimų ir pasisakymų, 
buvo nutar ta įsteigti vetera ų 
sąjungą su pagrindiniu komi
tetu ar valdyba Lietuvoje ir 
atstovais visuose kraštuose, kur 
reiškiasi bet koks lietuviškas 
sportinis judėjimas". 

Kitą dieną visi veteranai 
dviem au tobusa i s išvyko 
ekskursijon. Pirmas sustojimas 
— Kryžių kalnas. Apžiūrėjus, 
susikaupus ar pasimeldus, buvo 
prikaltas ir kryžius mirusių 
sportininkų atminimui. Iš ten 
išvyka pasuko i Baltijos kelią, 
kur iame dar ta ip neseniai 
tūkstančiai lietuvių, latvių ir 
estų pasauliui demonstravo 
savo laisvės siekimą. Čia buvo 
sustota prie paminklo žuvu
siems nuo komunizmo sporti
ninkams. Šis paminklas yra 
netoli Šilų gyvenvietės. Visi tos 
gyvenvietės ūkininkai ir pir 
mininkas pasitiko ir pasveikino 
atvykusius sporto veteranus su 
duona ir druska. Prie paminklo 
uždegę žvakutes, padėję gėles ir 
sugiedoję „Lietuva brangi", visi 
pasuko apžiūrėti gražiai įreng 
tos gyvenvietės. Ten vyko vaišės 
ir vietinių paruošta programa. 

Liepos 31 d. buvo dar vienas 
svarbus įvykis — tai Lietuvos 
Sporto muziejaus atidarymas. 
P. Majausko pas tangomis 
gautos nemažos patalpos ir jau 
išstatyta, bent laikiani. nemažai 
eksponatų. Oficialiai muziejų 
atidarė Kauno miesto meras V. 
Čiurinskas. Sveikinimo žodį 
tarė JAV išvykos organizacinio 

komiteto pirmininkas Valdas 
Adamkus. Pranas Bem.eckas, 
buvęs ŠALFAS s gos centro 
valdybos pirmininkas, įteikė 
„Išeivijos sporto istoriją", o 
Vytautas Grybauskas, kaip Š. 
Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinių treneris, įteikė du 
trofėjus, laimėtus išvykose į 
Pietų Ameriką ir Australiją. 

Rugpjūčio 2 d. Kūno Kultūros 
instituto auditorijoje įvyko Pa
saulio lietuvių sporto forumas. 
Jam pirmininkavo Lietuvos 
Tautinio olimpinio komiteto 
prezidentas Artūras Poviliūnas 
ir Kūno kultūros ir sporto de
par tamento direktorius A. 
Raslanas . Buvo pada ry ta 
keletas svarbių nutarimų. Pir
miausia , po gerų diskusijų, 
buvo atmestas — I mos Tautinės 
olimpiados dalyvių prašymas 
„Pasaul io l ietuvių sporto 
žaidynių" pavadinimą pakeisti 
į „Tautinę olimpiada". Žaidynių 
pavadinimas liks. o I ji Tautinė 
olimpiada liks kaip istorinė re
likvija. 

Antras, paties A. Poviliūno 
pasiūlymas buvo vienbalsiai 
pr i imtas , v i s o s P a s a u l i o 
lietuvių žaidynės vyks Lietu
voje. Lietuva yra visų lietuvių 
tėvynė, visų namai, tik Lietuva 
gali suruošt i tokio mas to 
sportinį įvykį ir ten kas 4 metai 
turi susirinkti viso pasaulio 
lietuviai sportininkai. Tad atei
nančios V šios PLS žaidynės 
įvyks 1995 metais Lietuvoje. 

O kad Lietuvos sportininkai 
turėtų progos išvykti į užsienį 
ir pamatyti pasaulį, buvo nutar
ta, kad į metines žaidynes 
Šiaurės Amerikoje ar Australi
joje būtų kviečiami Lietuvos 
sporto klubai ar pavieniai spor-
t minkai. 

PRIĖMIMAI, PADĖKOS 

Jau nekartą girdėjome, kad 
žaidynių dalyviai Lietuvoje 
buvo labai nuoširdžiai ir vai
šingai priimti. Atrodo, kad visi 
grįžo patenkinti ir su geriau
siais įspūdžiais. 

Tačiau Lietuva dar norėjo pa
gerbti ir padėkoti visų dele

gacijų vadovams ir garbės sve
čiams, nes žinojo, kiek pastangų 
ir darbo jie turėjo įdėti, kad at
gabentu savo sportininkus į 
Lietuva. Todėl ir pagrindiniai 
žaidynių organizatoriai suruošė 
visą eilę priėmimų puikiose 
viešbučių salėse, kur, dažniau
siai, ilgas stalas buvo apkrautas 
prašmatniausiais valgiais, o 
frakuoti padavėjai p i l s tė 
šampaną. 

Pirmasis toks priėmimas buvo 
Lietuvos Tautinio Olimpinio 

IV-jų PLS Žaidynių JAV lietuvių sportininkų išvykos oiganizacinio komiteto pirm. Valdas 
Adamkus įteikia sidabrinę lėkštę L i e t u v a organizae>n::> komiteto pirm. R. Ozolui. Viduryje — 
Vytautas Grybauskas , JAV org. komiteto vicepirm. 

Nuotr. A. J u o z a p a i č i o 

IV se PLS žaidynėse naują Lietuvos 
pasiekusi Nelė Savickytė (viduryje) su 
t ina PftiRockiene. 

rekorde šuolyje i aukštį (1 m 94 crnj 
tren«riti R Fšigickiu ir t renere Valen-

Nuotr T . Ž e b r a u s k o 

komiteto „Draugystės" viešbu
tyje. Jį sekė Kūno Kultūros ir 
Sporto departamento priėmi
mas: po jo Kauno miesto mero 
V. Č i u r i n s k o p r i ėmimas 
Kaune, tada Lietuvos vyriausy
bės priėmimas vėl Vilniuje. 
Š iame turėjo da lyvau t i ir 
prezidentas V. Landsbergis, jis 
staiga turėjo išvykti į Maskvą. 
Paskutinis buvo žaidynių or
ganizacinio komiteto. Čia visų 
delegacijų vadovai buvo ap
dovanoti įrėmuotais pažymėji
mais, o kai kurie dar ir Dariaus 
ir Girėno lėktuvo modeliais. 

Kai kurios delegacijos neno
rėjo atsilikti , tai ir jos savo 
ruožtu suruošė priėmimus. Pir
moji buvo Australijos delegacija, 
kuri pagrindinius Lietuvos or
ganizatorius ir kitų delegacijų 
atstovus sukvietė į „Lietuvos" 
viešbutį Vilniuje. Kanadiečiai 
p a n a š ų pr iėmimą suruošė 
Kaune. 

Nenorėjo atsilikti ir „bied-
niausios", JAV išvykos orga
nizacinis komitetas. Kelių klu
bų ir pavienių asmenų pastan
gomis Elektrėnuose buvo su
r u o š t a s padėkos i r atsi
sveikinimo vakaras. Vakarui 
vadovavęs išvykos organi
zacinio komiteto vicepirmi
ninkas V. Grybauskas, pirmiau
siai padėkojo Janiui Grinbergui, 
Lietuvos org. štabo pirmininkui, 
su kuriuo per dvejus metus 
pasikeitė šimtais laiškų ir tele
fonų pokalbių. J a m įteikia 
kuklią dovaną. Ta pačia proga 
padėkojo Š. Amerikos sporto 
klubams ir jų vadovams už pa
stangas ir entuziazmą. Po to 
žodį ta r t i pakvietė išvykos org. 
k-to pirmininką Valdą Adamkų. 
Išreiškęs užuojautą žuvusių prie 
Medininkų šeimoms ir visai 
Lietuvai, V. Adamkus padėkojo 
žaidynių organizatoriams už 
milžiniškas pastangas ir įspū 
dingą šventę Įteikė sidabrines 
lėkštes crg k-to pirmininkui R. 
Ozolui, Taut in i^ Olimpinio 
komi te to p rez iden tu i A. 
Poviliūnui, Kūno Kultūros ir 
Sporto departamento direkto
riui A. Raslanui ir štabo pirmi
ninkui J. Grinbergui, o Kauno 
ir Vilniaus merams — po knygą. 

Dr. K. Savickus įteikė po 
3,725 dol čekį A. Poviliūnui, 
LTOK prezidentui, ir P. Ma
jauskui, Lietuvos Sporto muzie
jaus organizatoriui ir steigėjui. 
Po 500 dol. A. Poviliūnui įteikė 
Baltimorės LSK su pirm. A. 
Veliuona, jo žmona ir Laukai
čiu, ir Los Angeles „Banga" su 
pirm. A. Seku ir A. Kazlausku. 

Vakarą užbaigė „Armonikos" 
vadovas S. Liupkevičius su savo 
sukurta (žodžiai E. Drėgvos) 
žaidynių daina. 

V. G. 

Š A ' . F A S S-GOS METINIS 
SUVAŽIAVIMAS 

Metinis ŠALFAS s-gos suva-
živimas š.m. lapkričio 16 d. vyks 
C leve lande . Bus naujos 
ŠALFAS s-gos centro valdybos, 
Revizijos komisijos ir Garbės 
teismo rinkimai, IV-jų PLS 
žaidynių apžva'ga ir svarstomos 
ateities veiklos gairės. 

Futbojas Chicagoje 
DAR ŽINGSNIS TAURĖS LINK 

Po keleto metų pertraukos, 
„Lituanica—Liths" komanda 
šiais meta s vėl dalyvauja JAV 
mėgėjų taures varžybose, kurios 
pravedam >s vieno minuso sis
tema, kas reiškia — pralai
mėjusi komanda iš varžybų iš
krenta. „Liths" jau žaidė dvejas 
rungtynes ir dar neiškrito. J au 
laimėjo prieš „Albanian Stars" 
3:2 ir praėjusį sekmadienį, rug
sėjo 22 d., prieš Chicago 
vokiečių „Kickers" Elgin, IL, 
aikštėje 1:0. Ričardas Zdančius, 
naujausias mūsų komandos pa
st iprinimas iš Lietuvos, iš 
baudinio jkirto pergalės įvartį, 
ir komanda dar vienu žingsniu 
priartėjo prie JAV taurės. 

Pagal komandos vadovo Ged. 
Bie lskaus ir t renerio Don 
aiškinimą, supra tau , k a d 
rungtynės buvo gero lygio, 
kietos ligi paskutinės minutės 
ir beveik dramatiškos. Pats jų 
nemačiai: nes nebespėju laks 

ŠALFAS S-GA 
PRANEŠA 

Š. AMERIKOS 
PABALTIEČIU IR 

LIETUVIŲ PLAUKIMO 
PIRMENYBĖS 

1991 m. Šiaurės Amerikos Pa 
baltiečiu plaukimo pirmenybės 
vyks lapkričio 3 d., Trinity Re 
creation Centre, 155 Cravvford 
St., Toronto Ont. (tarp Bathurst 
ir Ossington gatvių. įvažiavi 
mas iš Queen St.). Vykdo -
Toronto Estų Plaukimo klubas 

Varžybų pradži.-i — 9:30 vai. 
ryto. Registracija — apšilimas, 
nuo 9 vai. ryto. 

Varžybos bus vykdomos šiose 
klasėse: Vyrų ir moterų (15 m. 
ir vyresnių*, Senjorų — 24 m. ir 
vyresni, Jaunių ir mergaičių — 
(13-14 m). Jaunių ir mergaičių 
— (11-12 m.), Jaunių ir mergai 
čių — (9-10 m.), Berniukų b<-' 
mergaičių — (8 m. ir jaun.). 

Pro,;: ?:na apima visus stilius. 
Šuolių į vandenį nebus. Am
žiaus klasifikacija nustatoma 
pagal dalyvio amžių varžybų 
dieną. 

Dalyvavimas atviras visiem0 

lietuviu, latvių ir estų plai: 
kikams. 

Dalyvių registracija iki lapkri
čio 1 d., pas PSF-jos Plaukimo 
komiteto vadovę: Mrs. Mai 
Kreem, 618 Davenport Rd.. 
Toronto. Ont. M5R 1K9 Tel. 
416-9246028. 

Lietuvių pirmenybės bus iš
vestos iš pabaltiečių. 

Smulkios informacijos praneš
ta visiems sporto klubams 
Klubams nepriklausą plaukikai 
informacijų gali kreiptis į bet 
kurį sporto klubą ar tiesiai i 
Mrs Kreem. 

Visi lietuvių sporto vienetai ir 
pavieniai plaukikai skatinami 
šiose varžybose dalyvauti. Lie
tuvių dalyvavimą koordinuos 
Kazys ^apočkinas 416 239 
7562" 

tyti po tolimus priemiesčius. 
Ateinančios taurės rungtynės 

turėtų būti prieš italų Maroons. 
Kada ir kur? — dar nežinoma. 
Jų pravedimas rudens sezono 
pirmenybių metu tikriausiai 
neprisideda prie futbolo žaidimo 
klasės pakėlimo bei klubu 
finansinio sustiprinimo. Daly
vavimas taurės varžybose — 
didelis neapsižiūrėjimas 

IR VETERANAI DAR GYVI 

„Liths" veteranų komanda 
atsijauninusi dviem nariais iš 
vyrų komandos — Algiu Kry-
geriu ir James Clark, praėjusį 
šeštadienį žaidė pirmenybių 
rungtynes Aurora II., prieš 
vietos „Kickers" komandą. Šį 
kartą ne tik žaidė, bet ir laimėjo 
aukštu rezultatu 7:1, ko dar iki 
šiol nebuvo, kad ir ilgame 
veteranų gyvenime. Įvarčius 
įkirto: Al Kryg°ris, J. Clark, B. 
Rogers po 2 ir veteranų vete
ranas Henry Jerrrgas — 1. 

Šį šeštadienį, rugsėjo 28 die
nos vakare, 5 vai., veteranų 
komanda žais Marąuette Parke 
prieš graikų „Falcons". 

Futbolo pasiilgusiems žiūro
vams bus tikra atgaiva. 

SAVAITGALIO 
RUNGTYNĖS 

Nors oras ir atvėso, bet „Li
tuanica — Liths" komandai bus 
karštas savaitgalis. Karštas dėl 
to, kad reikės žaisti dvejas pir
menybių rungtynes, būtent: 
penktadienio vakare, 8 vai., 
prieš vokiečių komandą „Green-
V»hite" Elmhurst priemiestyje, 
Majewsky Sports Complex, 
Elmhurst ir Willy Road. 

„Green-White" ypatingais ta
lentais nepasižymi, bet mūsiš
kiai neatsimena, kada prieš juos 
yra laimėję. „Liths" spaudžia, o 
jie įkertn pro įvartį ir taškus 
nusineša. Kai kas pradeda prie 
tarais tikėti- girdi, „Green-
White" turi „Liths" komandos 
paslapčių raktą... 

Jei tokį raktą jie turi, gali 
mums atidaryti duris į Major 
divizijos bedugnę. Bet vyrai 
sako: „ toks da lykas yra 
Balogna". 

RUNGTYNĖS LEMONTE 

Šį sekmadienį, rugsėjo 29 d., 
„Lituanica—Liths" komanda, 
vos spėjusi sumerkti akis po 
penktadienio nakties rung
tynių, vėl žais pirmenybių 
rungtynes prieš energingą italu 
komandą „Maroons". Rungty- I 
nės vyks Lietuvių centro 
aikštėje, Lemonte. Rezervas žais 
1 vai. po pietų, o pirmoji koman
da 3 valandą. 

Pavasarį prieš „Maroons" 
pralaimėta 0-1. Paskutiniu 
metu „Liths" komanda jau pen
kerias rungtynes apsiėjo be 
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pralaimėjimų, gal apsieis ir 
toliau. Vyrai t i k r a i ve r t i 
vispusiškos paramos. 

J . J . 

DR. VIJAY BAJAJ. M.O., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5049 (veikia 24 vai.) 

Pirm . antr., ketv , penkt nuo 12 iki 6 v v. 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEHIgott Ir Dr. Adam* 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Waat Ava., Oriand Park 
•i 700-349-0100 

10 W. Martin, Naparvllla 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 700-857-8303 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)246-0057; arba (700)240-0581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

0449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St I X . (706) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 vv . antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždarylaa. ketvd. 1-3 v p.p.. penktd 

ir šestd. 9 v r -12 v.p.p. 

6132 S. Kedzle Ava., Chicago 
(1-312) 770-0909 arba (1-312) 400-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LK3Ų SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRIS. oPHER CHIU, M.D. 

CESAR J . HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (700) 504-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

0132 S. Kedzle. Chicago. III. 
Tat. (1-312) 925-2070 

1105 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 505-2002 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm antr. penkt 12-3 v.p.p. ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir ( namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robart* Rd., Hlckory Hllla. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

?c< S 79th A "> Hickory HilK 
Tai. (708) 598-8101 
Vnl pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2010 W. 71 at St. 

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

Palo* Vision Cantar, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai . (708) 448-1777 

Tel. kabineto Ir buto: (700)052-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Av* . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulte 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago, IL 
81 St. ir Kean Ave.. Justlce. IL 

Tel. (1-312) 565-2900 įveikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

D R . A N T A N A S G . R A Z M A 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGCS 

4 7 0 0 W. 95 St. 
Oak Laram, IL 60453 -2533 

T o l . 708 -636 3113 

D R . D A N A M . S A L I K U S 
D A N T Ų GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. Cormak Rd. 
VVestchester. IL 60153 

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

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 505-0340; 
Raz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9 antr 12-6. penkt 10 12. 1 6 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2050 W. 63rd Street 

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

Kabineto tai. (1-312) 770-2880. 
Raz. (700) 448-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 

Kab. tai. (1-9f2) 471-3300: 
Rez. (700) 442-0297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES l IGOS 

7722 S. Kadzla Ave.. 
Chicago. m. 00052 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

A R A S ŽLIOBA, M.D. 
A K I Ų CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarrtan Medical Center-

Napervttle Campus 
1020 E. Ogden Ava., Sulte 310. 

Naparvflto IL 00663 
Tat. 1 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 580-3166: 
Namu, (700) 391-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0745 Waat 63rd Street 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Kai reikia atstatyti 

SULUOŠINTĄ DVASIĄ 
Dabar, kai Lietuva jau viešai 

ir oficialiai pripažinta laisva, 
nebelieka pasiteisinimų ne
vykdyti tautos atstatymo darbą. 
Bet iš vergovės keliasi ne vien 
Lietuva, ir nevien Pabaltijis, o 
visa Rytų Europa. O pagrindas 
pavergtų tautų dvasios atstaty
mui yra Bažnyčios atstatymas. 

turėjo katastrofišką poveikį. Dėl 
šio atsargumo kai kurie yra 
tapė labai nekūrybingi. J ie tik 
rūpestingai kartoja Bažnyčios 
mokymą, bijodami bet kokio 
nukrypimo, o nepritaiko to mo
kymo naujai iškylančioms situ
acijoms", kalbėjo kunigas. 

Teologijos studentų pasikei 

LIETUVAI REIKIA 
STIPRIOS IŠEIVIJOS 

REGINA NARUŠIENĖ 

Neseniai Our Sunday Visitor timo programos su Rytų-Centri-
dviejuose numeriuose (IX.8,15) nės Europos seminarijomis ga-
Desmond O'Grady aprašė kai 
kuriuos Rytų Europos Bažny
čios atstatymo momentus. Pini
gai būtini grąžintų Bažnyčios 
pastatų atremontavimui. Kiti pa
statai, kaip Čekoslovakijos teo
logijos mokykla, paversta valdiš
ka leidykla, buvo liuksusiniai 
remontuota, įdedant marmurines 
grindis ir moderniškiausią tele
fonų sistemą. Dabar tą pasta
tą grąžinus Bažnyčiai, Bažnyčia 
turi valdžiai sumokėti už tuos 
pagerinimus. Bažnyčia tą pa
statą su jo puikia biblioteka 
naudos kaip seminariją ir 
vyskupų konferencijų centru. 

Daugelis tokių lėšų prašymų 
ateina Kirche in Not (Vargstan
t i Bažnyčia) organizacijai , 
kurią įkūrė belgas vienuolis 
kunigas Werefried van Straa-
ten. Ši organizacija kasmet 
teikia po 20 mil. dol. Rytų 
Europos Bažnyčiai šelpti. Bet ne 
ji viena darbuojasi, padedant 
atstatyti Rytų Europos Bažnyčią. 

Kiekviename krašte veikia to 
krašto Caritas bei įvairios ka
talikų pasauliečių organizacijos. 
Medicininę pagalbą siunčia tarp
tautinė Maltos vyčių organiza
cija. Taip pat darbuojasi Mo
tinos Teresės seserys. Paga
liau prisideda ir įvairios tų 
ganizacijos — lietuvių tarpe pvz. 
Lietuvių Katal ikų Religinė 
Šalpa, Balfas, Mercy Lift ir pan. 
Ir kitų kraštų religinės šalpos 
įstaigos prisideda. Pvz. Danijos 
Cari tas sunkvežimiais veža 
maistą ir vaistus Lietuvon. 

Tačiau Bažnyčios atstatymui 
Rytų Europoje vien pinigų 
neuž teks . Po komunizmu, 
Bažnyčia buvo stipriai kont
roliuojama, kad kunigai ne
reikštų jokios iniciatyvos, ne
veiktų už bažnyčios sienų. Tai 
išugdė daug iniciatyvos nero
dančių kunigų. (Iniciatyvą ro
dantys jaunuoliai nebuvo lei
džiami studijuoti seminarijose, 
o tokie kunigai buvo tremiami 
į Sibirą.) Tad reikia atstatyti ne 
tiktai Bažnyčią ir socialines in
stitucijas, bet ir patį žmogų — 
kad žmogus žmogumi vėl galė
tų pasitikėti, kad žmonės vėl 
išmoktų laisvai reikštis sava 
kūryba, iniciatyva, darbu. 

Todėl tenai ir Bažnyčia dir
ba ne tik pastoracinėje, bet ir 
humanitarinėje plotmėje ir to
dėl, norint remti Bažnyčią, rei
kia šelpti ir jos humanitarinę 
veiklą. Tačiau d a u g k u r 
reikia ir psichologinės pagalbos, 
rašo Desmond O'Grady. 

Vienas Gregorianumo uni
versiteto profesorius Romoje 
jam šitaip pasisakė: „Kas mane 
labiausiai stebino apie studi
juoti atvykusius iš Centrinės ir 
Rytų Europos, buvo ne tai, ką 
įsivaizdavau — menkas aka
deminis išsilavinimas ar žinių 
stoka apie II Vatikano susi
rinkimo potvarkius. To jie tur i 
pakankamai. Mane labiausiai 
stebino jų nerangumas imtis 
atsakomybės ar iniciatyvos. Ma
tyt — kalbėjo šis profesorius — 
toji sistema žmones traktavo 
kaip vaikus, ne kaip suaugu
sius. Tad jie netiki tuo, ką j ie 
skaito, ir nenori pagal tai veikti. 
Jei iškabinsi pranešimą, jie tuoj 
pradeda teirautis, kas už jo 
slypi". 

Kai viena vieruolija atsiuntė 
savo klierikus s udijuoti Romo
je, jie nenorėjo atvirai kalbėtis 
net su savo kolegomis, pasako
jo kitas kunigas. „Dešimtme
čiais jie turėjo būti labai atsar
gūs, nes komunistai verbavo 
savo agentus klierikų tarpe. Tai 

lėtų žymiai padėti jiems išsiva
duoti iš tokio psichologinio įšali
mo, mano O'Grady. 

Bet pinigų dalinimas, anot jo, 
gali turėt i priešingą poveikį. U-
bagavimas gali nesustiprinti jų 
norą i m t i s in ic ia tyvos , o 
priešingai — tik paversti juos 
p r i k l a u s o m a i s nuo naujų 
„prižiūrėtojų". Kaip šalpa yra 
te ikiama yra nemažiau svarbu, 
negu kiek jos duodama. 

Lietuvos Cari tas, rašo D. 
O'Grady, parodė, kad pašalpa 
geriausiai veikia kai ji talkina 
st ipriai vietinei iniciatyvai. 
1988 m. šešios „pogrindžio" 
lietuvės vienuolės įkūrė Lietu
vos Cari tas . Šiandien Caritas 
veikia kiekvienoje parapijoje ir 
turi 8,000 savanorių talkininkų. 

Lietuvos Caritas kovoja su 
socialine suirute, kuri aiškiai 
matyti Lietuvos našlaitynuose. 
Tik 5% juose esančių vaikų 
neturi gyvų tėvų. Visi kiti yra 
našlaitynuose, nes dėl alkoholiz
mo ar ki tų priežasčių jų tėvai 
negali jais rūpintis. Caritas ma
to ir žiaurias sąlygas senelių 
namuose ir psichiatrinėse li
goninėse, bet sako, kad toms 
įstaigoms reikalingas naujas 
personalas labiau negu nauji 
pastatai . Caritas taip pat ėmėsi 
veiklos pradėti mažinti didžiulį 
skaičių nuolat daromų abortų ir 
ta ip pat dirba didelio masto 
katekizavimo darbą. 

O'Grady rašo, kad prieš ko
munistų okupaciją kiekviena 
parapija turėjo špitolę, k u r 
apylinkės vargšai buvo šelpiami 
ir apnakvydinami, kai reikėjo. 
Komunistai jas visas sunaikino 
ar atėmė. Lietuvos Caritas vei
kia daug plačiau, nei kitų kraš
tų, dabar parapijose pasiim-
dama tų špitolių šalpos darbą. 
Lietuvos Caritas žino, kad kai 
buvo sunaikinta dvasinė bend
ruomenės ekologija, reikia ne 
tik dvasią, bet ir visą visuomenę 
ats tatyt i . 

Rašydamas apie kitų kraštų 
poreikius, O'Grady rašo, kad 
komunistinė santvarka iššaukė 
didelį troškimą Dievo žodžio 
tuose kraštuose. Ten Švent
r a š t i s būdavo s l ap t a per
rašinėjamas ir saugomas gyvy
bės kaina. Viena olandų šalpos 
organizacija kartu su Vargs
t an t i Bažnyčia organizacija 
transliuoja rusų ir ukrainie
čių k a l b a katekizacijos i r 
dvasinio lavinimo radijo pro
gramas. Kai 1989 m. buvo pra
nešta per radiją, kad Vargstanti 
Bažnyčia kiekvienam papra
šančiam asmeniui pasiųs reli
ginės literatūros, iki 1990 m. 
pabaigos atėjo 321,699 prašymų 
vien iš ukrainiečių. Vargstanti 
Bažnyčia organizacija taip pat 
šelpia religinę spaudą Lietuvo
je, remdama „Katalikų Pasau
lis" savaitraštį ir yra pasiuntus 
didžiules s iuntas l ietuviško 
Naujojo Testamento. Latvijoje 
jie remia „Katulu Dzeive" sa
vaitraštį . 

Kad Bažnyčios negalima at
statyti , neatstatant tuo pačiu 
suoluošintos visuomenės yra II 
Vat ikano susirinkimo įžvalga, 
kuri supranta Bažnyčią ne t ik 
kaip hierarchija, bet kaip ir visą 
tikinčią visuomenę. Šiandien 
Bažnyčia sup ran t ama k a i p 
veikianti pačiame pasaulyje, ne 
nuošaly nuo jo, ir veikianti per 
visus savo narius, ne tik per hie
rarchiją. Todėl Bažnyčią at
statyti reiškia ir visuomenę 
atstatyt i . Tą matome visoje 
Rytų Europoje ir ypač Lietuvoje. 

a.j.z. 

Šios dienos — didelio džiaugs
mo dienos. Mes visi dirbome — 
t iks las pasiektas: Lietuva 
nepriklausoma, pasaulio valsty
bių pripažinta, Jungtinių Tautų 
narė. Po tiek metų teroro ir 
nuožmių kaimynų grasinimo 
ateina ramesnė nauja gadyne. 
Po tiek įtampos ir susirūpinimo 
pagaliau galėsime netrukdomi 
dirbti darbą Lietuvai ir savai 
išeivių bendruomenei. O darbas 
Lietuvai kaip tik gerai derinasi 
su darbu mūsų bendruomenei, 
nes Lietuvai reikia stiprios 
išeivijos. Kad galėtume padėti 
Lietuvai, mes turime būti gerai 
ir vieningai organizuoti. 

Turime surasti visus lietu
vius, gyvenančius šiame krašte, 
ir juos įjungti į darbą Lietuvai. 
Čia ypač svarbus informacijos 
darbas lietuvių ir anglų kalba. 
Turime globoti ir ugdyti mūsų 
lituanistinį švietimą, kuris 
vyksta mūsų mokyklose, 
jaunimo organizacijose, šokio ir 
dainos grupėse. Ir toliau turime 
rūpintis suburti savo jaunimą, 
kad jie susipažintų ir užsidegtų 
lietuviškam reikalui. 

Lietuvių Bendruomenė ir to
l iau puoselės lietuviškąją 
kultūrą. Ji skatins meno viene
tus išeivijoje ir taip pat sudarys 
progas Lietuvos menininkams 
ir kūrėjams pasirodyti šiame 
krašte. 

Mūsų tarpe yra daug vargan 
(dėl ligos, senatvės ar nelaimių) 
pakliuvusių taut iečių . Ne
galime jų užmiršti, nes daugelis 
yra kaip tik tie, kurie Amerikon 
atvykę kūrė, dirbo ir aukojo 
lietuviškam reikalui. Reikia 
pasirūpinti mūsų seneliais ir 
jiems padėti. Reikia taip pat iš
tiesti ranką ir dabar iš Lietuvos 
atvažiuojantiems ir į vargą 
pakliuvusiems tautiečiams. 

Labai svarbios mūsų bend
ruomenės švietimo, kultūros ir 
socialinės glcbos institucijos. 
Jas reikia puoselėti, nes jos yra 
atrama Lietuvai santykiaujant 
su Amerika, o taip pat palaiko 
išeivijos gyvybę. 

Pagalba Lie tuvai sudaro 
didelį antrąjį Lietuvių Bend
ruomenės darbų lauką. LB buvo 
pagrindinis Lietuvos partneris 
jos kelyje į laisvę. LB rolė bus 
dar svarbesnė dabartiniame 
etape, nepriklausomą Lietuvą 
atstatant. Lietuva tikisi, kad 
JAV LB ir toliau sutiks būti 
tarpininke, padedančia įgyti 
informaciją apie ekonominių ir 
kultūrinių ryšių galimybes. 
Todėl LB turės ypatingą dėmesį 
kreipti į suradimą kuo daugiau 
šaltinių Jungtinėse Amerikos 

Valstijose, kuri; t e ik tų 
pagalbą Lietuvai personalu, 
žiniomis ir lėšom:- Lietuvos 
atstatymo darbe didelį įnašą 
duos šio krašto korp racijos, fon-
dacijos, valstybės įstaigos. Mūsų 
pareiga yra surast: ii a? pagal
bą teikiančias institucijas ir pa
dėti Lietuvos žmont ms su jomis 
susirišti. Mums reik: a susidrau
gauti ir verbuoti tiek politinei, 
tiek ekonominei pagalbai visus 
šio krašto valdžios žmones. Ir 
toliau turime palaikyti gerus 
ryšius su JAV įstatymdaviais, 
tiek JAV Kongrese, tiek savo 
valstijose ir gyvenvietėse. 

Kaip pastaraisiais metais kū
rėsi aktyvistų grupės informuo
ti politikus'ir viešąja opiniją 
apie Lietuvos neprik lausomybės 
siekius, taip šiuo metu daug 
aktyvumo reikės rodyti, kuriant 
Lietuvos draugų organizacijas, 
kurios rūpintųsi turizmo Lietu
voje populiarinimu ir lietu
viškais kultūriniais renginiais 
už lietuvių bendruomenių ribų. 
Šiuo metu Lietuva yra pasaulio 
spaudos ir televizijos nepapras
t a i puik ia i išreklamuota: 
turime pagauti tą nepakar
tojamą momentą ir Lietuvos 
ekonominei talkai. 

Į Lietuvių Bendruomenės dar
bą atėjau per savo apylinkę, tad 
suprantu, kaip svarbi yra gyva 
LB veikla mūsų apylinkėse. 
Krašto valdyba tikrai daug 
dėmesio skirs ryšiams su LB 
vienetais, nes nuo jų veiklos 
priklausys ir viso LB darbo 
pasisekimas. Veiklai žadinti ir 
patyrimui pasidalinti verta tęsti 
metinius „Darbas Lietuvai" 
seminarus. Jų jau du įvyko Wa-
shingtone — jų vaisiai geri, ir 
džiaugiuosi galėjusi prie jų savo 
darbu prisidėti. Tokie darbo 
seminarai duoda progą Lietuvos 
vyriausybės žmonėms pajusti 
mūsų aktyviosios išeivijos 
pulsą. 

Lietuvių Bendruomenė ne 
kar tą globojo Lietuvos 
par lamento ir vyriausybės 
žmonių viešnages Amerikoje. 
Man pačiai teko vadovauti pre
zidento Vytauto Landsbergio 
viešnagės Chicagoje paruošia
miesiems darbams. Toji vieš
nagė atnešė didelę naudą Lietu
vos reikalui. Lietuvių Bend
ruomenė ir toliau turėtų globoti 
daug naudos nešančių Lietuvos 
veikėjų keliones, jų paruošimo 
darbus koordinuojant su Lie
tuvos atstovybe JAV. Tokios 
kelionės ateityje bus rišamos su 
lėšų Lietuvai te lkimu, gal 
Lietuvos valstybės paskolų lakš
tais. Tokiam darbui LB turėtų 

ELEKTRONIKOS 
REVOLIUCIJA 
AMERIKIEČIŲ 

GYVENIME 
Faksų mašina pasidarė neatskiriama 

gyvenimo būtinybė 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Kiekvieną dieną pasigirsta 
amerikiečių balsai, kad naujoji 
elektroninė mašina padarė 
gyvenimą daug lengvesnį. J i 
žymiai pakeitė galvosenos būdą. 
Faksų mašinos pasidarė kasdie
ninio gyvenimo būtinybė. Šių 
mašinų įvedimas įvyko tik 
paskutinių metų laikotarpyje. 
Pradedant 1970 metais jas pra
dėjo naudoti t ik biznio bendro
vės. Jų kaina buvo 18,000 dole
rių ir užėmė 6 minutes laiko 
perduoti vieną puslapį. Mašina 
svėrė 100 svarų. 

Baigiantis 1980 metams įvy
ko jų revoliucija. Naujoji tech
nologija sumažino jų svorį ir 
kainą ir tuo pačiu padidino ir 
išplėtė r inką . Industr i jos 
ekspertai prileidžia, kad šiuo 
metu Amerikoje yra egzis
tuojančių 3 milijonai faksų 
mašinų. Kiekvieną dieną jos 
perduoda 82 milijonus pus
lapių. Savaime suprantama, 
kad jų populiarumas didėja 
kiekvieną dieną. Naujųjų faksų 
kainos yra palyginti gana pi
gios, pradedant nuo 500 dolerių 
iki 1200 dolerių. Jų pajėgumas 
pasiųsti vieną puslapį yra 
mažiau negu 20 sekundžių. Svo
ris nukrito iki 15 svarų. 

organizuoti atskirą instituciją. 
Savo profesija esu advokatė. 

Amerikos lietuviai advokatai 
esame susibūrę į savo orga
nizaciją Lithuanian American 
Bar Association (LABAS). Tai 
dar vienas būdas Lietuvai pa
gelbėti, pasidalinant savo pro
fesine patirtimi ir žiniomis. 
Reiktu svarstyti, ar nėra ir 
mūsų išeivijos l i e tuv iška i 
veiklai te i s inės paramos 
reikalo. Gali būti, kad pri
brendęs metas LB steigti ir 
Li thuanian Legal Defense 
Fund, kuris rūpintųsi lietuvių 
gero vardo JAV saugojimu. 

Lietuvių Bendruomenei darbo 
daug, tačiau daug ir vienkar
tinių progų. Mėgstu orga
nizacinį darbą, moku dalintis 
atsakomybe. Galiu matyti ne 
tik didįjį paveikslą, bet ir jo 
detales. Lietuvai ir mūsų ben
druomenei ateina didelių progų 
ir drąsių projektų laikotarpis, 
kurio metu, kartu Lietuvių 
Bendruomenėje dirbdami, galė
sime daug pasiekti. 

Komercinių mašinų skirtų 
bizniui kaina yra brangesne 
nuo 895 iki 5000 dolerių. Jų 
pajėgumas yra. kad per naktį 
gali pasiųsti telegramas ar pus
lapius po visą pasaulį pigiau 
negu kainuotų paštu. 

Faksų mašinos ideališkai 
veikia išverčiant į lapo popierį 
nuorašus, fotografijas, schemas, 
diagramas į elektronus, kurie 
keliauja telefono laidais į kitą 
mašiną kitoje pasaulio vietoje 
jai perduoti. Daugumas mašinų 
spausdina juodu ant balto, bet 
brangesni modeliai perduoda 
ryškias spalvas. Populiariausi 
modeliai yra, kurie padėti ant 
jūsų rašomo stalo ir įjungti į 
jūsų esamą telefoną. Dabartinė 
kaina yra kritusi mažiau 500 
dolerių ir yra dvigubai greitesni 
už ankstesnius modelius. 

Je igu įsigiję šią mašiną 
nemanote labai dažnai ją 
vartoti, patartina ją prijungti 
prie jūsų esamo telefono. 
Naudojant platesniu mastu 
keletą puslapių per dieną, pa
tartina pirkti brangesnį modelį, 
kur io puslapio dydis yra 
daugiau negu 8Vz inčo ir turi 
pajėgumą siųsti įrašus į visų 
tipų mašinas. Šiam reikalui 
geriau įsigyti atskirą telefoną, 
kuris kainuoja mėnesiui 11 
dolerių, sumokant 35 dolerius 
už jo įrengimą. 

Nežiūrint, kokios firmos faksą 
jūs perka te , p i rmiausia 
žiūrėkite, kad jis būtų trečios 
pagrindinės grupės ir atitiktų 
kitoms tos rūšies mašinoms. 
Šios rūšies faksai turi galimybę 
susisiekti su kitomis mašinomis 
ant jūsų esamos telefono linijos. 
Visos pagrindinės faksų maši
nos yra gaminamos Japonijoje, 
Sharp bendrovėje. Dar jos 
gaminamos Murata ir Canon 
bendrovių. Šių trijų bendrovių 
faksai yra populiariausi. 

Neseniai Sharp bendrovė pra
dėjo gaminti miniatiūrinį fakso 
modelį, knygos didumo, kurio 
svoris yra 11 svarų ir gali pa
siųsti vieną puslapį per 15 
sekundžių. Šis naujas modelis 
dar negaunamas JAV. 

Rinkoje pasirodė naujai išleis
ta knyga, pavadinta „Just the 
Fax". Si knyga suteikia daug 
pagrindinių atsakymų apie 
faksų mašinas ir atsako daug 

norimų klausimų. Šioje knygo
je yra paduoti adresai jų gamin
tojų su jų nemokamo skambini
mo telefonų numeriais AT&T 
bendrovė pradėjo bandymus su 
faksų mašinomis aerodromuose, 
viešbučiuose ir didžiųjų sunk
vežimių sustojimo vietose viso
je Amerikoje. Lėktuvų keliau
tojai tikisi ir laukia, kad faksų 
veikla viešose vietose bus pilnai 
patogi ir pajėgi, kaip y r a 
namuose ar įstaigose. AT&T 
pravesti tyrimai parodė, kad 
639£ keliautojų siunčia žinias 
per AT&T faksus b ū n a n t 
kelionėje. AT&T faksų kainos 
yra du doleriai už puslapį 
Amerikoje ir t rys doler ia i 
užsieniui. Patogumo dėlei gryni 
pinigai nevar to jami , n e s 
užmokestį galima padengti su 
bet kur ia kredi to kor te le . 

Didžiausia faksų s iunt imo 
agentūra Amerikoje yra Kinkos 
Copy krautuve Burbanke, Cali-
forijoje, kuri turi 500 skyrių ir 
yra atidaryta 24 valandas, sep
tynias dienas savaitėje. J ų 
kaina yra dar žemesnė. Du 
doleriai už pirmus du puslapius 
ir vienas doleris už papildomą 
puslapį. Užsienin siunčiami 
faksai yra gana pigūs. 

Įdomi Kinkos klijentų charak
ter is t ika: jie yra p a p r a s t i 
kontraktoriai ir daugelis preky
bos pareigūnų, kurie naudojasi 
jo patarnavimais. Paskut iniu 
laiku šia firma plačiai pradėjo 
naudot is advoka ta i , k u r i e 
rengia ekspedicijas į Mt. Everes
tą. Jie kiekvieną mėnesį siun
čia faksus į tą valstybę, kuri or
ganizuoja kopimą į Everestą iš 
Katmandu. 

Atėjo ir mums laikas pa
galvoti ir modernizuoti savo 
gyvenimą. Sparčiu tempu plin
ta asmeniški kompiuteriai, juos 
seka faksai ir artimoje ateityje 
reikia laukti telefonų, kur i e 
parodys mūsų š y p s e n a s 
ekranuose. 

NAUJAS SUSITARIMAS 
SU EDISON 

Priemiesčių vadovai ir Com-
rr.^nwealth Edison p r a n e š ė 
trečiadienį apie privilegijuotą 
susitarimą, k u r i s s u t e i k i a 
daugiau galios 394 municipa
litetam jiems tiekiamos elektros 
energijos atžvilgiu. 

VAIKU MIRTINGUMAS 

Chicaga yra tarpe kitų 15 
bendruomenių Amerikoje, ku
rioms dar šiais metais bus 
suteikta federalinės valdžios 
pagalba 25 milijonai dol. t a m , 
kad būtų sumažintas vaikų mir
tingumas ir pagerintos kūdikių 
ir mot inų s v e i k a t i n g u m o 
sąlygos. 

JAUNI JIE NENORĖJO 
MIRTI 

JUOZAS ŽYGAS 
9 

Kai pamato radijo stiebus, tai jaučiasi lyg namuose. 
Dar yra galiukas kelio, bet ką tai reiškia! S'ai ir 
Petrašiūnai. Popieriaus fabriko ir jėgainės ka-ninai 
rūksta. Daug sykių buvo šiais keliais vaikščiota Pasi
taikydavo ir į Pažaislį pėsčiomis nueiti. Tiesa, buvo 
autobusai, bet viena, autobusai retai teeidavo o an
tra, litas buvo brangus pinigas. Už litą buvo galima 
į kiną nueiti ar porą bokalų alaus „Studentų ba-e" iš
gerti. Ką tai reiškia gerame ore paeiti! 

Dabar oras nors ir gražus, bet kojos darosi sunkios. 
Laimė, kad savi batai gerai tinka. Štai jau ir šeštas 
fortas, šone Nemunas, čia pat ir tunelis. O dar kiek 
paėjus ir Mickevičiaus slėnys. 

Paga l iau ir vėl Kaune 

Bekopiant i Ąžuolyno šlaitą, kojos ėmė ir su >asavo. 
Nebenori eiti pirmyn ir tiek! Belaisvė vis t:k savo 
padarė, be to, kelio galiukas yra nueitas kojoms 
supasavus, prisėdo pailsėti ir dūmą papūsti Bepūs
damas dūmą, prisiminė tą bonkutę. Dar buvo meletas 
gerų gurkšnių likę, tad patraukė iš bonkutės ^iluma 
per kūną nutekėjo, rodės, ir padus pasiekė. K io? lyg 
ir palengvėjo. Namai juk visai netoli. Ąžuolyr is visai 
ištuštėjęs. Nėra nei porelių, nei jaunimo ir net, nei 

pensininkų. O tokiu metu, juk Ąžuolyne visokia veikla 
vykdavo. Kur dingo kauniečiai? 

Štai stadijonas ir Kūno kultūros rūmai. Daug 
laimingų valandų ten buvo praleista: plota, rėkta, tryp
ta , o dabar tylu. Stadijono viduje keletas vokiškų 
mašinų. Ąžuolyne prie miesto sodininkystės, Vydūno 
alėjos pusėje, stirtos artilerijos sviedinių sukrautos, 
vaikšto sargybiniai. 

Miestas, atrodo, paniuręs, papilkėjęs. Namai, kurie 
buvo tokie gražūs — dabar praradę savo grožį. Ir 
žmonės pasikeitę. Nebėra to puošnumo ir juoko. Vaikš
čiodavo gusarų leitenančiukai. pilni orumo, studentės, 
gimnazistės, o dabar kažkaip ištuštėję. Jeigu kas ir 
praskuba, tai tik su reikalu. O buvo laikai, kai žmonės 
vaikščiojo, kad save parodytų ir kitus pamatytų. 
Žaliakalnyje buvo daug gražių ponių ir garbingų ponų. 

Šventės išvakarės, bet šventiškos nuotaikos nėra. 
Rytoj Žolinės, Pažaislyje būdavo atlaidai ir žmonių susi
būrimas. Dabar karas, nežinia, ar tokie susibūrimai 
iš viso leidžiami. Pagaliau ir prie namų priartėja, 
nežinia, ar atpažins. 

Paskambina skambutį. Duris atidaro brolis. Žiūri 
akis išplėtęs j nepažįstamą atėjūną. Tik užkalbintas 
iš balso atpažįsta. Namuose kyla sujudimas. Buvojau 
beveik paladotas, ir Mišios užpirktos buvo, o dabar... 
Pasirodo, apie lietuvių karių likimą Kaune tikslesnių 
žinių nebuvo. Buvo įvairiausių gandų ir gandelių. 
Pagal vienus gandus, kad mūsų daliniai negalėjo 
atsipalaiduoti ir j Rusiją pateko, kiti aiškino apie 
vokiečiu belaisvę ir daug žuvusių minėjo. Žodžiu, 
visuose ganduose maža dalytė teisybės buvo. Buvo 
patekusių j Rusija, belaisvėje, buvo ir žuvusių. 

Rodos. Vilnius ne tiek toli. kad net gandai 

nepasiektų. O vis tik nebuvo girdėję, kad mūsų vyrai 
Vilniuje susispietę, beveik nieko neveikė, japoniškus 
ir amerikoniškus konservus valgė ir švilpavo. 

O dabar turėjo išklausyti namiškių pergyvenimus. 
O jų pergyvenimai buvo didesni , b e v e i k . . . 
nepalyginami. Tik reikia įsivaizduoti... sekmadienį, 
anksti ryte, pabudino sprogimai. Nežinojo nei kas, nei 
kur sprogsta. Paskui įvairūs gandai, netikrumas. Apie 
karą niekas dar nekalbėjo. Tik apie vidudienį keis t i 
dalykai pradėjo vykti. Netoliese keletą butų buvo rusų 
karininkai užėmę. Sako. ..katiušos" atvažiavo su ryšu
liukais ir mazgeliais. Paskui apsirengė, prakuto , 
išsipustė ir nosis užrietė. Kur tik ką bekalbėdamos. vis 
„u nas", „u nas" (pas mus) minėdavo. Tai, va, apie 
vidudienį prie tų namų atvažiavo kariški sunkvežimiai 
(matyti, aukštesni karininkai gyveno) ir tos „katiušos" 
pradėjo ryšulius ir lagaminus vilkti, o paskui an t tų 
ryšulių pačios užsirioglino ir Ukmergės plentu iš
dardėjo. Niekas jų nepasigedo ir dėl jų ašarų neliejo. 
Juk ir šuo. nustojęs blusų, dėl to liūdesio nerodo. Tik 
suprato, kad rimti dalykai dėjosi. Gandai apie karą 
sklisti ėmė. 

Prasidėjo judėjimo priemonių sekvestracija. Matyti, 
milicija ar partiečiai tvarkė,ir judėjimo priemones prie 
stadijono koncentravo. Gal buvo ir daugiau tokių 
evakuacinių punktų. Prasidėjo „katiušų" ir partiečių 
evakuacija. Tokiu metu buvo pavojinga nosį kišti, tad 
žmonės ne viską žinojo. Tik prieš savaitę žmones 
vežė. o dabar patys bėga! Iš radijo daug informacijos 
sužinoti negalėjo. Dar vis gyrėsi, kad ..nenugalimoji" 
Tarybų Sąjungos sienas apgins ir įsibrovėlius atgal 
nublokš. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. rugsėjo men. 27 d. 

DIENA LIETUVOS 
AUKŠČIAUSIOJE 

TARYBOJE 
LIUDA RUGIENIENĖ 

Liepos 30 d., antradienis. 
Šiandiena vėl ypatinga diena, 
nes mudu su vyru vykstame į 
'.Aukščiausiosios tarybos pasku
tiniąją sesiją prieš atostogas. 
Važiuojam automobiliu. Kelias 
tarp Kauno ir Vilniaus puikus. 
Čia teko keletą kartų keliauti, 
kai buvome Lietuvoje anksčiau, 
tad vaizdai pažįstami. Pra 
lekiam pro Kauno marias, 
Rumšiškės, ąžuolą, po kuriuo 
ilsėdavosi Vytautas (taip mums 
pasakojo', Elektrėnus, netoliese 
jų Tiškevičių dvarą ir kitas 
įdomias vietoves. Už geros 
\alandos pasiekiame Vilniaus 
kalnelius. Giminaitis mus palei
džia prie Gedimino gatvės, 
kurioje yra parlamento rūmai. 

Ieškome leidimų raštinės, nes 
čia turime susitikti Stasį Ar-
našių. Lietuvos televizijos 
komentatorių. Su juo esame 
susipažinę Detroite. Sužinome, 
kad leidimų raštinė visai kitoje 
pusėje pastato, ne iš kurios mes 
atėjome, todėr einant aplinkui 
apžiūrime įvairią barikadą, 
didelius cemento gabalus , 
suraizgytas vielas. Pilna užrašų, 
šūkių, piešiniu. Reikia praeiti ir 
pro apsaugą. Šiek tiek vėluo-
jamės. tačiau mūsų kantriai 
laukia Stasys. Pa t ik r inę 
dokumentus, išduoda leidimus. 
Visur sukinėjasi žurnalistai, 
stovi keli televizijos autobusai. 
Keistas jausmas. Lyg tai būtų 
karo stovis, koks nesijaučia 
Kaune ir kitose Vilniaus mies
to dalyse, o čia pasiruošta 
užpuolimui. Net ir daug apie 
politika neišmanančiam aišku, 
kad čia tvinksi Lietuvos nepri
klausomybės širdis. Parlamento 
viduje taip pat pilna smėlio mai
šų, apsaugos darbuotojų, uni
formuotų ir tikriausiai neuni-
formuotų. Kaip kokiame labi
rinte, lipame aukštyn žemyn 
net kelis kartus, kol pagaliau 
nusileidžiame į Aukščiausiosios 
tarybos posėdžių salę, kurią 
dažnai tenka matyti televizijoje. 
Ji taip ir atrodo, tik gal trupu
tėlį mažesnė nei įsivaizdavau. 

Kai atėjome, rytmetinis posė
dis baigėsi. Visi ėjo į užkandinę 
šiuose pačiuose rūmuose. Kar
tu einame ir mes. Stasys 
supažindina su visa eile depu 
tatų; kai kuriuos jau buvome su
tikę JAV. 

Šiandieną Aukščiausiojoje 
taryboje priimami įstatymai dėl 
žemės ūkio privatizacijos. Iš 141 
deputatų <jų tarpe 13 moterų) 
dalyvauja 91. Diskusijos jau 
pasibaigusios, kurių būtų buvę 
įdomu pasiklausyti. Pirmiausia 
vyksta balsavimai už įvairių 
frakcijų pasiūlymus. Šiek tiek 
primena JAV Lietuvių Bend
ruomenės tarybos sesijas, tik 
pas mus nepristatomi partiniai 
pasiūlymai, o komisijų arba 
asmeniški. 

Iš pradžių nežinome, kokios 
frakcijos sudaro Aukščiausiąja 
t a r y b a , bet gre i ta i susi
orientuojame, kai gauname 
frakcijų sąrašą. 1991 metais 
gegužės 8 d. Lietuvos Respub
likos Aukščiausiojoje taryboje 
įsiregistravo 6 frakcijos. Pirmoji 
Jungtinė Sąjūdžio frakcija, pir 
min inkas J Karvelis . J a i 
priklauso 34 deputatai, jų tarpe 
Gediminas Vagnorius (Lietuvos 
ministeris pirmininkas), Balys 
Gajauskas, Z. Vaišvila. Antroji 
— tai Sąjūdžio centro frakcija, 
pirm. A Sakalas. 21 deputatas. 
Cia yra R. Gudaitis, R. Ozolas. 
C. Kudaba. A. Žalys. Tau 
tininkų frakcijai vadovauja K 
Grinius, 14 deputatų. Priklau 
so R Paulauskas. V. Žiemelis ir 
kiti Septintąją frakciją sudaro 
14. pirm V. Kačinskas, kiti E. 
Grakauskas <Aukščiausiosios 

tarybos pirmininkas), J. Drin 
gelis, B. Kuzmickas, N. Oželytė. 
V. Jarmolenko, K. Saja. Ema
nuelis Zingeris (Aukščiausiosios 
tarybos Užsienio komiteto pir 
mininkas) bei dar 4. Kairiųjų 
frakcijai vadovauja A. Brazaus
kas. Čia randame iš viso 14, jų 
tarpe V. Beriozovą. B. Genzelį. 
C. Juršėną, J. Minkevičių, J. V. 
Paleckį, J. Pagonį. P. Papovą. 
M. Stankvilevičių. B. Rupeiką 
ir t.t. Liberalų pirmininkas E. 
Vilkas. Tarp 10 narių yra K. 
Glaveckas. B. Lubys, D. Mor 
kūnas. V. Pikturna, R. Valatka. 
Galiausiai 36 deputatai neįeina 
į frakcijas. Jų tarpe ir Aukščiau
siosios tarybos prezidentas 
Vytautas Landsbergis, K. Anta- ir yra pagrindinė priežastis, 
navičius, M. Laurinkus, K. Mo- kodėl tiek daug nesantaikos ir 
t ieka , K. P runsk ienė , V. asmeniškumų, net ir spaudoje 
Jasuka i ty tė , A. Saudargas puolami akmenys, o ne disku-
(Užsienio reikalų ministeris), Č. tuojami jų darbai. Deputatams 
V. Stankevičius (Aukščiau- yra būtina žinoti savo rajono po-
siosios tarybos pirmininko pava reikius ir už juos parlamente 
duotojas). L. Šepetys. V. kovoti. JAV demokratijoje tai 
Terleckas, K. Uoka bei kiti. yra pagr ind inė išr inktųjų 

Parlamento pasiskirstymas sąlyga būti perrinktiems. Atsto 
klasikinis: kairieji, dešinieji ir vus informuoti yra atsakinga are 
centras. Kiekvienas deputatas tik spauda, bet ir visuomenė, 
turi nustatytą vietą sėdėjimui ir kurios pareiga yra savo po-
balsavimui. Balsuojant liepia reikius išryškinti. Tai įvykdyti 
sėsti į savo vietas. Vienas depu- JAV yra visokių būdų, tačiau 
tatas priekaištauja: .,0 kur Lietuvoje tokia visuomenės iš 
parašyta, kad mes turime sė- raiška visai nesuprantama, nes 
dėti?" Mums stebint balsavimą 50 metų viskas priklausė tik 
kairiųjų frakcijos pasiūlymai nuo vadovaujančių. Taip pat 
nesurenka balsų daugumos (už nėra į tvirt intų valdžių at 

CLASSIFIED GUIDE 

JAV prezidentas George Bush sveikinasi «u Alios įgaliotiniu V.'ashingtone, D.C., prof. dr. J. Geniu. 

dinę palieka ramybėje, užtat 
mūsiškiai nesipri< :-;na ginklu, 
išvengia politinio incidento. 
Galvojama, kad ir <i kaitą vyrai 
manę. jog pasiautė- pasiautęs ir 
viskas pasibaigs... Tačiau lem
tis kitokia. Vienam iš per
šautųjų laikrodis austojo 4:45 
vai., dar buvo nakties metas. 
Spėjama, juos nužudė tarp 3 5 
valandos. 

Siautės Amei ik os lietuvių fi
zinio auklėjimo sp»i to sąjungos 
pirmininkas VaUhis Adamkus 
tuoj pat paskambi "a į JAV am
basadą Maskvoje ir išreiškia 
susirūpinimą dėl jvykiu Medi
ninkuose, taip pat praneša, kad 
šiuo metu Lietuvoje yra apie 
1,000 JAV piliečr: Paprašo t a s 

vieną pasiūlymą balsavo 16 už 
ir 19 prieš; kiti susilaikė, arba 
vėl 11 už ir 26 prieš, dauguma 
susilaiko). Už įstatymą balsuo
ja 74 už, 5 prieš, 12 susilaiko. Po 
to yra pertrauka. 

Vakar dieną buvo pasirašyta 
Lietuvos ir Rusijos tarpvalsty
binė sutartis, kuri po ratifika
cijos Vilniuje galios dešimtį 

skyrimo, nes nėra Konstitucinio žinias perduoti prezidentui 
teismo. Reikia tikėtis, kad su 
laiku daug kas keisis; Lietuvoje 
demokratija skleidžia tik pačius 
pirmuosius pumpurus. 

{ Kauną sugrįžtame vėlai. 
Galvoju, eisiu tuoj pat ilsėtis, 
tačiau vos atidarau kambario 
duris ir uždegu šviesą, pamatau 
palange neriančią pelę. Ten 

labai gražios, ypač juodo molio 
keramikos, kurią butų sunku 
parsivežti namo. 

Pavakare Daivutė išvažiuoja 
atgal į Šiaulius. Cbicagos .,Ne
r i s " pakl iuvo į baigminių 
rungtynių etapą. Būtų smagiau, 
jei nereikėtų važiuoti, nes dau 
giau dviejų valandų kelionė. 
Sako, kad kai kur pashodo rusų 
kareivių sunkvežimiai , pra
skrenda, m a l ū n s p a r n i a i ir 
daugiau lėktuvų nei paprastai. 
Jaunimui liepia šį vakar-: iŠ 
viešbučio niekur neišeiti 

P E R Š A M A S O'HAUK 
I Š P L Ė T I M A S 

Nortbvvest Suburbau Associa-
tion of Commerce and Industry 
trečiadienį pasiūlė nauji's paki
l imo ir nus i le id imo takus 
O'Hare aerodromui. 

NAMU P I R K Ė J A M S 

Illinois valstija įveda naują 

metų. Pirmame šios sutarties buvome pasidėję maisto. Mušu 

Bush, kuris vieši Maskvoje. Kai 
sužinome apie ši pranešimą, 
pasijuntame «^.giau. Galvo
jame, kad ir ^ -rs tas įvykis 
buvo sureda^ >tas parodyti 
prez. Busb. jog Gorbačiovas 
nekontroliuoja kariuomenės jė
gų bei pakenkt: jų susitikimui. 
Žinoma, kartu buvo terori- programą — padėti pirmą kartą 
zuojami ir Li* vos gyventojai, jsigyjantiems namus. Valstija 

straipsnyje šalys pripažįsta 
viena kitos valstybinį suvereni
tetą ir traktuoja viena kitą kaip 
tarptautinės teisės subjektus. 
Kai kurie deputatai šia sutar
timi labai džiaugiasi ir mato, 
kaip pajudėjimą iš mirties taško 
santykiuose su Sovietų Sąjunga, 
kit i įžvelgia riziką. Ypač 
susijaudinęs tuo reikalu kalba 
Romualdas Ozolas. Apie šį 
mūsų pokalbį parašysiu 
atskirai. 

Algirdas Kumža „Lietuvos 
Ryte" <nr. 120) komentuoja: 
„Paskutiniosios dienos did 
vyriais buvo mūsų kolegos, par-
vežę iš Maskvo sutartį. Daug 
malonaus širdies virpulio buvo 
ska i t an t su t a r t i e s pirmąjį 
straipsnį ,Aukštosios Susi
tar iančios Šalys pripažįsta 
viena kitą pilnateisiais tarp
tautinės teisės subjektais ir 
suveren iomis valstybėmis. 
Pagal ją valstybinį statusą. 

lovos visai prie palangės, žinau 
— negalėsiu miegoti. Išeinu į ko 
ridorių ieškoti pagalbos ir 
pamatau, kad iš mūsų aukšto 
vieni pažįstami kraustosi į Ne
ries viešbutį, kiti i Lietuvos. 
Pr'<: jų kompanijos jungiuosi ir 
aš. Nors ir vėlu. susipakuoju la 
gaminus ir. vienam geram žmo 
gui iš Lietuvos ta lk inan t , 
persikraustau i Nerį. Cia jau 
visai kitaip. Kambarys didelis, 
švarus, tokia pat ir vonia, rūbu 
spinta, panagu. ka»p ir mūsų 
viešbučiuose JAV. Pro langą 
ma ty t i apšviesta Įgulos 
bažnyčia. Ši pirmoji naktis 
Lietuvoje, kad ramiai pailsiu. 

Liepos 31 d., trečiadienis. Kitą 
rytą gauname dar geresnę apsi 
stojimo vietą - du kambarius, 
televiziją Dabar galėsime ne tik 
patys patogini viešėti, bet ir 
gimines bei svečius priimti. 
Atsisukę televiziją pamatom 
žiauru vaizdą iš Medininkų pa 

Bet čia žinot:- nuostabūs. J a u 
visko matę. pi ie visko pripratę 
ir į paniką nekrinta. Atvažiavus 
dukrai, išeiname į Kauną pasi
vaikščioti, apžiūrėti miesto. 
Ramu, lyg butu niekas neatsi
tikę, t ik v i jomis susibūrę 
žmonės šnekučiuojasi. 

Nueiname pi • >> Nežinomo ka
reivio, Maironio paminklų . 
Laisvės st*it u''^ Visur gėlių, tik 
jų trokšta prie Karo muziejaus. 
Dar iš vaikyste* atsimenu, kad 
čia būdavę rožynai. Aplankome 

REALESTATE REAL ESTATE 

parūpins žemu procentu vadi
namą niorgičių paskola, bus 
duodamos lengvatos ir su 
mokesčiais. Programa vadi
nama Home Ownersbip Made 
Easy. Pasinaudojant ta pi o 
gramą bus įmanoma įsigyti 
namus, nors teturint 250 dol. 
pirmam įmokėjimui. Paskolas 
tvarko VVinsbuty bendrovė. Il
linois valstija tam reikalui 
sudarė 50 mil. dol. fondą. Il
linois Hou'ūng Development 
Autbority namų pirkimui duos 

į tv i r t in tą pamat in iuose sienio kontrolės posto. Nužudy-
aktuose, priimtuose Lietuvos ti šeši Lietuvos Respublikos pa 
Respublikos 1990 metų kovo 11 reigūnai. policijos būrio „Aras" 

muziejų. t»n vykstančią sporto paskolas vienu procentu pigiau, 
eksponatu pa>odą, Čiurlionio kaip kitose pa-kobi r»<M.,bov< -e. 
galerija. Papietaujame Metro 
polyje ir su dukra pasidairome 
po krautuvo; Laisvės alėjoje. 
Nusiperku mažai šlifuoto tam
saus gintaro karolius už tris 
dolerius. Ppej'is galiuką, grįžtu 
ir nusiperku dar vienus. Pado 
vanosiu kam nors. Vakare 
atiduodu pus^oserei. Ji nepa
prastai džiaugiasi, nes 100 
rubli'i niekada nebūtų turėjusi 
karoliam" I > utuvėse matyti 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
Peikant ar Paiduodant 
Gieitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
MLS. Kornpiuteįių ir FAX pagalba 

• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
1 Perkame ir Parduodame f Jamus. 
• Apartrnentus ir Žeme 
• Pensininkams Nuolaida. 

(B LrJ -_-_, 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kodzle Ava., 
Chlcago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

l,AUKJA ADOPTAVIMO 
Š E I M O J E 

•Jau dveji metai, kai du broliu
kai DeVVon, 8 m..ir DeMarcus, 
9 m., Inukia namu. kur iuos<-jie 
galėtu gyventi driiuge. Jie vra 
ta rp daugiau negu 100 juodukų 
vaiku t 'ook Cnnntv. kurie 
laukia įsūn'iin«n 

diena ir Rusijos Tarybų Fe 
deracinės Socialistinės Res 
publikos — 1990 metų birželio 
12 dieną'. Priekabesnieji i.šsyk 
kibo klausdami, kur dingo va
sario 16-toji, kur 1920 metų 
Lietuvos - Rusijos taikos su
tartis. Dar klausė, ar ne per 
daug užmaršūs ir nuolaidūs 
esame. Tačiau nebūkime griežti 
— tai pirmas svarbus mūsų 
a tg ims tanč ios diplomatijos 
dokumentas, akivaizdžiai sa
kantis, kad politika galimybių 
menas". 

Nors tik keletą valandų daly 

darbuotojai. įvykio vietoje taip 
pat rasti du sunkiai sužeisti ir 
rytą nuvežti į Vilniaus l klini 
kine ligoninę. Jų būklė kritiška 
Televizijoje matome policininku 
krauju pasruvusias grindis . 
Šiurpu žiūrėti ir darosi labai ne 
jauku. Teroro vaizdas drumsčia 
ne tik mūsų nuotaiką, bet ir 
visų kitų į žaidynes atvykusių, 
o ką jau bekalbėt i apie ju šeimas 
ir Lietuvos gyventojus. Gerai, 
kad žaidynės šiandieną yra 
sustabdytos. 

Laukiu iš Šiaulių atvažiuo
jančios dukros. Ji ten už 

Aukščiausiosios Chicagos „Nerį" žaidžia tink vaujame 
tarybos sesijoje, susidarau 
nuomonę, kad nėra artimų 
ryšių tarp balsuojančių ir iš
rinktųjų. Čia atstovaujama 
labiau savo asmeniškai 
nuomonei arba partinei. Gal ši 

linį. Pradedu rūpintis, nes 
įtariami OMONo daliniai, o kas 
gali garantuoti, kad nepuls 
daugiau. Žmones pas?>koja. kad 
jie sumuša pasienio p- stuose 
dirbančiuosius, tačiau pagąs 

I IFIMVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS 
IR ŠVIETIMO MINIS, FRIJA 

D Ė K O J A 
J ą . ;v<ų Bendruomenės švietimo tarybos pirmininkei P 

Reginai Kišenei ir visiems aukotojams už didžiulę ir mums vi 
šiems taip 'eikpiiugą siuntą Fsame be gato laimingi, galėdami 
Jūsų kruopštai surinktomis gėrybėmis pradžiuginti ne vieną likimo 
nuskriausta vaiką, senelį ligonį. Jūsų siunta, tai moralinė ir 
materialinė pagalba moksleiviams ir našlaičiams iš 49 Lietuvos 
mokyklų internatų, vaikų namų ir pagalbinių mokyklų. 

Visieii^ getos valios žmonėms siunčiu šilčiausius padėkos 
žodžius ir oliuosiu, kad Jūsų geros širdies dėka įdegtas vilties ir 
meilės žibu'ys niekada neužges 

Su nuoširdžia pagarba. 

n v i l ų su laut lač la l * tarnybos 
viršininką* A. Antanaitis 

OntuiK. RFMMAKT, INC. 
*>M)2 S. I ulaski, 

/ \ ( hi< ?R«, II 60629 
»l2-767-«W>0 

^^1 
„ B U D " BUDRAITIS 

AMiifniSk.ii patarnauja įvjiiių nuosa 
v>biii pirkime bei pjrdavirne, mie* 
le ii piif'MiicM'iuose. Suintriguoti 
tjdbiiil ii r BUDRAIČIUI 

Buv 312 583-6100 
tęs. 312-778-3971 

g] MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šlmaltte, Reattor 
Iraną BNnstmMan*, 

Realtor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas. Income Ta*. 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tai. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

Ontutfc KMtf.d* RfAIIORS 

3 7927 S Pula^i Rd 
•m'. S. Archer Ave 

DANUI E MAY E R 
284-1900 

Ifi norike Badanti ar pirkti na
mus kieipki'f". i Oamite Mayer. |i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmemSka p.itamauv įkainavimas 
veltui. 

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

Tai. 376-1882 ar 376-5996 
lO'/o— 2tWo—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobtko 
jas mus 

FRANK Z A > O U S 
3 2 0 8 ' J W e * t 95 th Stret 
Ta i . — (708 ) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

Tunu Chic \gos miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty Diibu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MID AMERICA 
MORTGAGE 
CORPORATION 

36iFtcr.iag»noad.B-jtt R'dge. Mnos 60521 

HOME MORTGAGES 
SECOND MOR FGAGES 
REFINANCES 
- ASK ABOUT OUR 48 HOUR 
L0AN APPROVAL PROGRAM 

THOMAS J. VIERAITIS 
1-708-887-8200 

iiilVHSRF.sriffMiAi Mn»ii;.«;t i n i \ s n 

Richard Hanus, adv. 
Imloracljoo įstatymų žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W . Randolph, Sufts 2100 

Chlcago, IL 60606 
Tai . 312 -464 -2380 

J 

FOR SALE 

PanluoOamaa S bt. 
HM». Gerame stovyje. Sav. bt 3 rmeg.; 
įrengtas rūsys Visi butai dideli Informaci-
jai skambinti: 

P.E/MAX RE8ULTS 

312-5*8-8*89 

IEŠKO DARBO 

Molai!« I * *kc darbo prižiūrėti 
vaikus, ligonius arba atlik'* namų 
ruošą. Kalba angusksl. Skam
binti: to l . 312-777-1915. 

P A R D U O D A M A S 17 metų, 
gausią klientūrą turintis ke-
Honių biuras. Metinė apyvarta 
1,4-1- milijono. Kreipkitės: Į 
Lorle: tol . 312 -239-9070 . 

[ LIETUVĄ 
DABAR! 

Chlcago — Vilnius — Chlcago — $859.00 
Chlcago — Vilnius — $573.00 
Pirkdami bilietus miisij agentūroje skristi į Vilnių, 
vatti nat 142 svaru* baasžot Tad, ar neverta sutaupyti tarpinį skrydi 
i New York ir kargo paslaugas, grįžtant namo paviešėjus? Juolab, kad 
pakeliui nebus sustojimų nei Maskvoje, nei bet kur kitur į rytus nuo 
Lietuvos ( VILNIŲ — PER 15 VAL. 35 MIN.I 

OOLD WINQS IRAVEL. INC. 534t N. Mitwsukee, CMcaoo, N. 
8OS30. Telefone* (312) 775 5700. Pirmadienį, trečiadienį ir 
penktadienį, paskambinę tarp 4 ir 7 bei paprašę Tomo, susikalbėsite 
lietuviškai Esant reikatui, atvyksirne į Jūsų namus, ir Si paslauga — veltui. 
i ?>ipogi gniite gauti anketas lietuviškai vizai. 

Pirm^ kartą lietuvių kalba 
Italų poezijos antologija 

ITALIJOS BALSAI 
Sudarė Povilas Gaučys 
Heriagavo Si. Santvaras 

šioje antologijoje telpa 21 poetų 
kūryba. 200 psl.. ?paudė Morkūno 
spaustuvė Kaina su persiuntimu 
to dol Illinois gyv dar piide'Ja »>t 
et valstijos mokesčio. 

ttJ-sakymus siusti 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St.. 
Chlcago, IL 60629 

Anatoli jus Kairys 

EPIGONAI 
Naujas politinis romanas apie tai, 
kaip šiame amžiuje mitologinė
mis priemonėmis vaikai arba jų 
įpėdiniai vaduoja savo pavergtus 
kraštus, kuriuos jų tėvai jiems pa
vedė išlaisvinti. 

Kaina su persiuntimu $12.00, 
Illinois gyv. dar prideda 80 et. III. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 We*t 63rd St., Chlcago, * . 
6002* . 

file:///alandos
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 
GERAS LATVIO PIANISTO 

KONCERTAS 

Rugsėjo 14 d. Latvių Bend
ruomenė suruošė labai gerą 
savo tautiečio, svečio iš Latvijos, 
pianisto Girts Biritis pianino 
rečitalį. Rečitalis vyko Daytona 
Beach moderniškiausiame Mar
riott viešbutyje. Erdvią koncer
tams skirtą sale užpildė gausūs 
latvių, lietuvių, estų ir kitų 
tautybių koncerto dalyviai. 

Lietuvius į šį rečitalį pakvie
tė Daytona Beach Lietuvių 
klubo valdyba ir dr. Sigita 
Ramanauskienė, priklausanti 
estų, latvių ir lietuvių susi
vienijimui centrinėje Floridoje. 
Koncerto dalyvius pasveikino 
Daytona Beach Latvių Bendruo
menės pirmininkas Juris Up-
manis ir supažindino su talen
tinguoju pianistu Girts Biritis. 

Girts Biritis gimė Rygoje, Lat
vijoje, 1965 m. Muzika domėtis 
pradėjo būdamas 7 metų. Vėliau 
baigė aukšt. muzikos mokyklą 
ir konservatoriją Yra dalyvavęs 
visoje eilėje konkursų ir 
laimėjęs premijų bei pažymė
jimų. Koncertavęs Latvijoje. 
Lietuvoje, Rusijoje, Anglijoje. 
Prancūzijoje, Austrijoje, Norve
gijoje ir JAV. Groja Latvijoje 
simfoniniame orkestre bei TV 
ir radijo programose. 

Daytona Beach lietuvių vardu 
svečią pasveikino dr. Sigita 
Ramanauskienė, pažymėdama, 
kad „muzika visados buvo Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos 
kultūros tradicijų integralinė 
dalis. Ji išlaikė šias tautas per 50 
ilgus Sovietų okupacijos ir prie
spaudos metus. Kai atėjo laikas 
išsivaduoti iš vergijos pančių, 
pasaulis sakė: „Tai dainuojan
ti revoliucija". (Gražiai atvaiz 
duota latvių filme Baltic Re 
quiem). Daytona Beach bal 
tai-amerikiečiai, susirinkę šian
dien, švenčiame mūsų tėvynių 
laisvę ir nepriklausomybę su 
muzika. Džiaugiamės,turėdami 
savo tarpe svečią iš Latvijos, 
žymų piniastą Girts Biritis 
Nors j is plačiai koncertavo 
Europoje ir Amerikoje, šiandien 
jis turbūt pirmą kartą atstovaus 
savo tikrai laisvai ir nepri
klausomai tėvynei Latvijai. 
Sutikime jį šiltai..." Kalbėjo dr. 
Sigita Ramanauskienė, sveikin
dama svečią Daytonos pa-
baltiečių-amerikiečiu vardu. 

Jaunas tik dvidešimt šešerių 
metų p ian is tas su g i l i a i s 
išgyvenimais ir nuostabiai gera 
technika perteikė A. Marcello-
J.S. Bach, W. A. Mozart, J. 
Brahms, R. Schumann , E. 
Granados, F. Liszt, P. Tchaikov-
sky ir A. Scriabin sunkius 
kūrinius, o J . S. Bach-J. Brahms 
ilgoką kūrinį skambino t ik 
viena kairiąja r anka . Girts 
Biri t is neabejotinai didelis 
talentas, ką liudija ir šis visus 
maloniai nuteikęs rečital is . 
Svečiui ats idėkota gaus ia is 
aplodismentais ir jaunimo įteik
tomis gėlėmis. 

Po koncerto Latvių Bend
ruomenės pirmininkas Jur i s 
Upmanis dar kartą pakvietė 
koncerto dalyvius į savo rezi
denciją j a u k i a m pa
bendravimui, į kurį atvyko 
daugiau šimtas latvių, lietuvių, 
estų ir kitų tautybių žmonių. 

Šaunios vaišės, daug skanu
mynų, įvairiausių gėrybių ir at
gaiva. Vaišėms įpusėjus Latvių 
Bendruomenės p i rmin inkas , 
vaišių šeimininkas Jur is Up
manis pasveikina visų tautybių 
svečius, pažymėdamas gražų ir 
nuoširdų pabaltiečių ir kitų tau
tybių bendradarbiavimą šiame 
telkinyje, pasidžiaugė Pabaltijo 
valstybių atkurtomis nepriklau
somybėmis, išreiškė šventišką 
džiaugsmą ir paprašė pakelti 
šampano tostą už laisvas ir 
nepriklausomas Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos valstybes. Po 
tosto dalyviai sugiedojo visų 
trijų Pabaltijo valstybių him
nus. 

Vaišėse lietuvių vardu šeimi
ninkams padėką išreiškė ALT 
sąjungos valdybos vicepirmi
ninkas Vytautas Abraitis, pasi
gėrėdamas talentingo pianisto 
Girts Biritis pianino rečitaliu, o 
taip pat pasveikino latvių tautą, 
Latvių Bendruomenę Daytona 
Beach lietuvių vardu. 

Šio rečitalio suruošimą, kaip 
programoje pažymėta, rėmė 
Daytona Beach Baltų taryba, 
europiečių-amerikiečių Daytona 
Beach kultūros taryba ir estų, 
latvių ir lietuvių susivienijimas 
centrinėje Floridoje. 

Šis jauno pianisto rečitalis 
buvo maloni atgaiva Daytona 
Beach gyvenant iems pabal-
tiečiams, jų tarpe ir lietuviams. 
O tokie renginiai reti paukščiai, 
reikėtų jų dažniau, reikėtų gal 
pasistengti ir lietuviams. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

Nors popietė buvo karšta ir 
tvanki, bet susirinkusiems nuo
taikos negadino. Retai susi
t inkant , įvairių kalbų netrūko. 
Ypatingai apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje. Daug visokių įspū
džių papasakojo A. Sinkevičius 
ir V. Rakauskas, kurie tuo laiku 
lankėsi tėvynėje, kai Maskvoje 
vyko visokie neramumai ir per
versmai, ką jie ir Lietuvoje pa
jautė. 

Pikniko t ikslas buvo ne vien 
pabendrauti, bet tuo pačiu ir or
ganizacijų iždą papildyti. Buvo 
pravesta vertingų laimėjimų, 
dėl ko susirinkusieji fantų nepa
gailėjo. Ir „Laimės ra t a s" visą 
laiką sukosi, o aplinkui jį visi 
laimės ieškotojai sukosi. Tad ne
buvo laiko nuobodžiauti, o labai 
retas, nuo kurio laimė nusisuko. 

Kad nuotaika būtų pakili, 
veikė ir baras su visokiais gė
rimais troškulį raminti . O kad 
susirinkusieji nesijaustų alkani, 
mūsų mielos šeimininkės: O. 
Rugelienė, Z. Sinkevičienė, M. 
Rudaitienė, L. Puodžiūnienė, K. 
Valienė, D. Mauersberg, savo 
dosnumu ir energija, nebo
damos karščio, pavaišino susi
r inkus ius įvairiais skaniais 
šiltais ir šaltais valgiais, už ką 
susirinkusieji joms reiškė didelę 
padėką. 

Ir ta ip ta šeštadienio popietė 
greit praslinko. Piknikas visa
pusiškai pasisekė. Visi buvo pa
tenkinti ir atsilankiusieji ir va
dovybė, nes iždai vėl praturtėjo. 

Dar reikia paminėti, kad prie 
tos linksmos pikniko nuotaikos 
buvo paliestas ir rimtesnis daly
kas. Algis Sinkevičius, svečiuo
damasis Lietuvoje, apsilankė 
našlaičių invalidų pensionate ir 
matė tų vaikučių skurdų gyve
nimą. Jo pastangos ir buvo bent 
kiek pagerinti jų būklę, suren
kant aukų ir nuperkant jiems 
reikalingiausių dalykų, kuriuos 
pats y ra pasiryžęs nuvežti. Ne
buvo suaukota pakankamai, bet 
jis t ikisi savo užsibrėžtą tikslą 
įgyvendinti. 

Tikrai Melrose Parko tautie
čiai gali didžiuotis, turėdami 
tokius veiklius ir energingus 
darbuotojus kaip Ziną ir Algį 
Sinkevičius, kurie t iek laiko ir 
darbo įdeda v i suomen ine i 
veiklai. Jų pastangomis praei
tais metais daug siuntinių su 
suaukotomis knygomis ir dra
bužiais buvo pasiųsta į Lietuvą. 
Be to, visokios sueigos ir susi
rinkimai randa prieglobstį jų 
pastogėje. 

J . I n d r i ū n a s 

ir pasiekti Lietuvai nepri
klausomybę. 

Sujudo, sukruto įvairių tauty
bių žmonės siekti laisvės savo 
tėvynėms. Nea t l i kome mes 
lietuviai ir taip pat mūsų 
kaimynai estai ;r latviai. Prie 
veikiančių vadavimo įstaigų bei 
komitetų ar tarybų kūrėsi nau
jos, kurių tikslas tas pats. Wis-
consino pabakieč ia i suor
ganizavo Bendrą Amerikos pa
baltiečių tarybą L'nited Baltic 
American Counc;! of Wis.), kuri 
koordinuoja įvairių organizacijų 
bei komitetų darbą. To darbo 
buvo įvairaus ir pakankamai: 
kongreso atstovų lankymas, 

demonstracijos, laiškų rašymai, 
telegramos ir spaudos informa
cija ir t.t. 

Toje veikloje dalyvavo daug 
pabaltiečių draugų. Dabar, 
kada pirmasis tikslas pasiektas 
— Pabaltijo valstybės laisvos, — 
tenka padėkoti mūsų draugams 
ir rėmėjams už nuoširdžią 
paramą ir talką. Jų pagalba 
ateityje vėl bus reikalinga 
atstatyti sugriautą Lietuvos 
ekonomiją. Siekdama to tikslo 
Wis. Pabaltiečių taryba ruošia 
padėkos ir pagerbtuvių dieną, į 
kurią kviečia senatorius Robert 
Kasten ir Herbert Kohl, Rūmų 
atstovus ir kitus rinktus parei-

DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. rugsėjo mėn. 27 d. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Melrose Park, 111. 

RUDENINIS PIKNIKAS 

Melrose Parko lietuviškos or
ganizacijos rugsėjo 14 d. 
surengė bendrą rudeninį pikni
ką. Nors buvo tikėtasi, kad rug 
sėjis kiek atsipalaiduos nuo di 
dėlių karščių, bet visų nusivyli
mui įsismaginę karščiai nesilio
vė ir rugsėjyje kaitinti. Net ir 
tas visų lauktas šeštadienis 

kažko nežadėjo. Tamsūs debesys 
ir lietus visus baugino. Nuo
taika pasitaisė tik, kai po pietų 
debesys pradėjo sklaidytis ir vėl 
saulutė pradėjo kepinti. 

Taip į jaukią Zinos ir Algio 
Sinkevičių sodybą suplaukė 
gana didelis būrys piknikau-
tojų. Atsilankė svečių iš Chica-
gos ir iš kaimyninės Auroros 
lietuviškosios bendruomenės 
atstovų, buvo net ne vienas sve
čias ir iš Lietuvos. 

Milwaukee, Wi 
P A G E R B T U V Ė S 

Po kiekvieno sunkesnio darbo 
re ikal ingas poilsis, veiksmų 
apžvalga ir padėkos pareiš
kimas tiems, kurie aktyviai prie 
visko prisidėjo. Turiu mintyje 
tik ką laimėtą sunkią kovą dėl 
Lietuvos laisvės. Tame veiksme 
dalyvavo ne t ik daug tautiečių, 
bet ir sve t imtauč ių , k u r i e 
s u p r a t o p a v e r g t ų žmonių 
laisvės troškimus, padėjo j iems 
vergijoje, o mums laisvėje siekti 

Demontracijose ChicRco<< miesto centre. Joms vadovauja dr. Austė Vygantienė. 

ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ANTANINA 
KAUŠIENĖ 
(ERCIŪTĖ) 

„ Yra žaizdų, kur 
laikas neišgydo, -
Vos palieti, — ir 
darosi skaudu..." 

Už a.a. Antaniną šv. Mišios bus aukojamos sekmadienį, 
rugsėjo 29 d.. 12:15 vai., Švč. M Marijos Gimimo bažnyčioje, 
Marąuette Parke. 

Gimines, draugus ir pažįstamus kviečiame prisiminti Ją 
savo mintyse ir maldoje. 

Nuliūdę: vyras Petras, 
Mark, Kristina ir Lisa. 

dukterys, žentai ir anūkai, 

• 

PADĖKA 
Mūsų brangi Mamutė, Uošvė ir Močiutė. 

A.tA. 
VERONIKA MAŠIOTIENĖ 

PUKŠTYTĖ 
iškeliavo Amžinybėn 1991 m. rugsėjo 5 d , prieš pat mirtį su 
džiaugsmo ašara sutikusi žinią apie Tėvynę Lietuva, 
įsijungusią į laisvų tautų tarpą. 

Norime pareikšti nuoširdžią padėką prel. J. Prunskiui, 
kan. Vacį. Zakarauskui už maldas laidotuvių namuose; kun. 
L. Zarembai, SJ, pal. J. Matulaičio misijos kapelionui, už 
atlaikytas gedulines Mišias, prasmingą pamokslą ir 
palydėjimą į Amžinojo Poilsio vietą Lietuvių Tautinėse 
kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos Dukterų draugijos narėms 
už rožinio maldas ir jų pirm St. Paulionienei už seseriškus 
atsisveikinimo žodžius. 

Gili padėka su velione jautriai atsisveikinusiems: Br. Nai
nienei. R. Domanskiui ir Br. Nainiui. 

Nuoširdi padėka užprašiusiems Mišias už velionės siela 
bei užjautusiems mus žodžiu ir rastu. Dėkojame velionės atmi
nimui aukojusiems Lietuvos Dukterų draugijai ir Pasaulio 
Lietuvių centrui Lemonte. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald A. Petkui ir jo 
pagalbininkams. 

Liekame didžiai dėkingi visiems giminėms bei bičiuliams 
už dalyvavimą laidotuvėse ir bet kuriuo būdu padėjusiems 
mūsų liūdesio valandose. 

Dukterys - Gražina Vitkauskienė ir Baniutė 
Kroniene su šeimomis. 

gūnus, reporterius, televizijos 
darbuotojus ir kt. 

Šventė įvyksta 1991 m. spalio 
6 d. 10 vai. ryto ekumeninės 

pamaldos Šv. Jono latvių liu
teronų bažnyčioje, 1853 N. 75th 
Street, Waųwatosa, WI. 12 vai. 
garbės svečių priėmimas Latvių 
namuose (Latvian House), 8845 
W. Lynx Street, Milvvaukee, WI. 

Visi kviečiami gausiai daly
vauti. Įėjimas laisvas. 

Lietuvių grupės vadovas Vy
tas Janušonis tel. 414-965-2064. 
Lietuvių grupei Baltų taryboje 
a ts tovauja : Rac ine Al tos 
skyrius, Wisconsino LB apylin
kė, Lietuvių Moterų klubas ir 
DLK Kęstučio saulių kuopa. 

J u r g i s Milas 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best .vay to save regularly! 

Paid a^d 
ComDOunded 

Ouarterly 

ytfflft 
see us for 
financing. 

AT OUR L0W RATES 
WVITH » f W V M f N ' 

TO f ' T V O U " I N C O M f 

Mutual Tedera! 
Savings and loan 

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

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

Lietuvos Nepriklausomybės sulaukusi, 
1991 m. rugsėjo 23 d. mirė pirmoji Lietuvių 

Skaučių Seserijos Vyr iaus ia Skautininke, 

v.s. dr. KSAVERA ŽILINSKIENĖ 
Atsisveikindamos mūsų brangią Sesę, nuoširdžią 

užuojautą reiškiame dukrai ZITAI VILEIŠIENEI su 
šeima. 

Lietuvių Skaučių Seserija, 
v.s. Birutė Banaitienė, Vyr. Skautininke 

A.tA. 
KAZIMIERUI JAKŠTUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo vaikams bei jų 
art imiesiems. 

Gorėta Duncan 
Viktoras ir Gailutė Bričkai 
Vincas, Emilija ir Rasa Mikaloniai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 West 71 st Street 
Chicago. Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
14 H) South 30th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144b South SHh Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PFTKUS 

DONALD M. PETKUS 

file:///1arquette


DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. rugsėjo mėn. 27 d. 

x Kard. J o s e p h L. Bernar
dui, Chicagos arkivyskupas, pa
rašė laišką visoms parapijoms, 
kad reikia labiau rūpintis 
nekaltų negimusių kūdikių 
žudymu ir pagarba gyvybei. 
Laiškas perskaitytas parapijose 
pamaldų metu. 

x Smuikininkas Vilhelmas 
ir jo tėvas orkestro dirigentas 
Stasys Cepinskiai jau atvyko j 
Chicagą. Smuikininko Vilhel
mo Čepinskio koncertas, kurį 
rengia Margu t i s , bus šį 
sekmadienį, rugsėjo 29 d.. 3 vai. 
po pietų. Visi kviečiami 
nepaprasto smuikininko pasi
klausyti. Bilietus galima bus 
įsigyti prie durų prieš koncertą. 

x Altos 50 metų veiklos iš
kilmingas minėjimas rengiamas 
spalio 20 d., sekmadienį. 6 vai. 
vakare Mart iniąue pokylių 
salėje. Minėjime bus pagerbti 
gyvi ir mirę Altos steigėjai ir 
buvę centro valdybos pirmi
ninkai. Meninę programą atliks 
sol. A. Gaiž iūn ienė . Gros 
Stelmoko orkestras. Minėjimą 
rengia ir visus kviečia Chicagos 
altos skyrius ir sudarytas 
specialus komitetas. 

x Šv. Kryžiaus ligoninė vi
suomet rūpinosi suaugusių ir 
pasenusių pragyvenimu ir ap
sauga. Yra įsteigtas Motinos 
Marijos Kaupaitės vadinamas 
Adult Day Care Center motiniš
kame Šv. Kazimiero seserų 
name 2601 W. Marąuette Rd.. 
Chicagoje, kur visą dieną juos 
prižiūri pasiaukojusios seserys, 
duodamos pietus, pavakarius ir 
juos užimdamos. Suinteresuoti 
turi pasiskambinti iš anksto tel. 
312-471-8032. 

x Šv. Pranciškaus seserų 
Pittsburge Chicagos rėmėjai 
rengia metinį seimą spalio 6 d. 
Marijonų koplyčioje 11 vai. bus 
šv. Mišios ir specialus 
pamokslas. Po pamaldų Mari
jonų svetainėje bus pietūs ir 
seimo posėdžiai. Kviečiami visi 
nariai ir narės, taip pat ir 
svečiai, kurie pritaria seselių 
darbui. 

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

(sk) 

x Reikal ingas pianistas 
sekmadienio rytais ir vakarais. 
Skambinti: 1-708-598-0071 arba 
1-708599-0009. 

(sk) 

x 55 SVARUS MAISTO 
PRODUKTŲ pristatome i 
namus LIETUVOJE: mėsa, 
olandiškas sūris, šprotai, alie
j u s , kondensuotas p ienas , 
cukrus, miltai, ryžiai, kruopos, 
kava, arbata, prieskoniai — $95. 
MĖSOS GAMINIAI aukščiau
sios 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 Parduodami AUTOMO
BILIAI Lietuvoje papiginto 
mis kainomis su garantija 
Transpak, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(ski 

x Juozas Tumelis, lydimas 
Bronės Nainienės, aplankė 
..Draugą"' ir kitas lietuviškas 
įstaigas Chicagoje. „Drauge" jis 
susipažino su redakcija ir spau
dos darbais. Juozas Tumelis yra 
Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas, 
davęs pranešimą kartu su R. 
Ozolu J aun imo cent re ir 
Lemonte. 

x Dovidas Mackevičius yra 
Chicagos Standard Federal 
Bank prezidentas ir Federal 
Home Loan Bank direktorius 
Šiomis dienomis jis buvo iš
rinktas Illinois taupymo lygos 
institucijų vicepirmininku. Tai 
džiaugsmas visiems lietuviams, 
kad ir mūsų žmonės turi visuose 
pasitikėjimą. 

x Kun. dr . Kęstutis Tri
makas spalio 5 ir 6 d. bus Det
roite ir Dievo Apvaizdos parapi
jos Kultūros Židinyje kalbės 
tema ,,Evangeliniai mąstymai 
— pažinti, žavėtis, mylėti"'. 

x Lietuvių vaistininkų są
jungos LAPAS susirinkimas 
trečiadienį, spalio 9 d., 7 vai. 
vak. šaukiamas Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuj0 Visi 
lietuviai vaistininkai kviečiami 
dalyvauti. 

x Dr. K. Ambrozaitis ir ses. 
Margarita Bareikaitė ne
seniai lankęsi Lietuvoje ir savo 
įspūdžius apie nuotaikas Lietu
voje papasakos trečiadienį, 
spalio 2 d.. 7 vai. vak. Atei
tininkų namuose Lemonte. Visi 
kviečiami. 

x Akademinio Skautų są
jūdžio nariai ruošiasi ASS 
Chicagos skyriaus met ine i 
šventei spalio 4 ir 5 dienomis 
vyksiančiai Lietuvių centre, 
Lemonte. Šventėje laukiami ne 
tik visi ASS nariai, bet ir jų 
šeimos ir draugai. Penktadienį 
šventė bus pradėta 7:30 v.v. šv. 
Mišiomis Palaiminto Jurgio 
Matulaičio misijoje, po pamaldų 
— iškilminga sueiga, pakėlimai 
ir pabendravimas. Šeštadienį — 
6:30 v. v. — pasisvečiavimas. 
7:30 v.v. — vakarienė, vėliau 
akademinė dalis ir šokiai. 

x Valant inas Sa ladž ius , 
Miami Beach, Fla., buvęs pe
dagogas, kovotojas už blaivybe 
prieš alkoholizmą, „Draugo" 
garbės p r e n u m e r a t o r i u s , 
rėmėjas su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė 30 
dol. auką ir palinkėjo geros 
sėkmės lietuviškame spaudos 
da rbe . Labai dėkojame ir 
linkime geros sveikatos. 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus , duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshaw, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 

x Richard Hanus, advoka
t a s , imigracijos į s tatymų 
žinovas, 205 W. Randolph. 
Suite 2100, Chicago, IL 60806, 
tel. 312-464-2380. Pirma kon 
sultacija — veltui. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos u 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambink i te 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(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 kitur 
siųskite mums pastų arba UPS. 
TRANSPAK 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, te l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Vytautas Ripskis ir Juo
zas Vaineikis, Joniškiečių sąjū
džio vadovai, praneša, kad 
tradicinis Joniškio parapijos 
Angelų Sargų atlaidų minė
jimas bus spalio 6 d., sekma
dienį. Jėzuitų koplyčioje. Šv. Mi
šios 11:15 vai. rytą atnašaus iš 
Lietuvos atvykęs joniškietis 
kunigas Juozas Vaičeliūnas. 
Melsimės už mirusius, padėsime 
vainiką prie paminklo. Po to, 
susibūrę Dainos restorane, 
būryje pasidžiaugsime Lietuvos 
laisve, pasitarsime, kaip galime 
padėti joniškiečiams. 

x Dr. V. Dubinskas, Chica
go. 111., „ D r a u g o " garbės 
prenumeratorius, vienas iš di
džiųjų dienraščio rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams su 200 dol. čekiu. Už 
mielą auką tariame nuoširdų ir 
didelį ačiū. 

x Dr. E. Kuokštis, Vytauto 
Didžiojo fizikos katedros ve
dėjas, nori tu rė t i katedrai 
kompiuterį. Jei kas galėtų tokį 
jam nusiųsti, gali siųsti jo 
adresu: Vytau to Didžiojo 
universitetas, Daukanto 28 d., 
Kaunas 233000, Lithuania. 

x Elvyra Vodopolienė iš 
Fairfax Station, Va., mums 
rašo: „Mielos dailininkės Anas
tazijos Tamošaitienės brangiam 
atminimui siunčiam ,Draugui' 
šią 170.00 auką. Kartu liūdim, 
kad išeivijos bendruomenė 
neteko talentingos tautodai
l ininkės, audėjos, autorės , 
mokytojos bei gilios asmenybės, 
kurios gobelenai puošia muzie-
jusjos austi tautiniai rūbai 
dabina šokėjus šokių šventėse. 
Ją gerbiantys vašingtoniečiai ir 
audimo kursantės Aldona ir 
S tepas K i n d u r i a i , Vytas 
Penkiūnas, Meilė ir Tadas 
Mickai, Rū ta Penkiūnienė, 
Aldona ir Stasys Bačkaičiai, 
Vida ir Sigitas Zubkai, Elvyra 
ir Jurgis Vodopolai". Nuošir
džiai dėkojame už auką. 

x Kun. Antanas Žvinklys iš 
Hillsboro, W i s c , „Draugo" 
nuoširdus rėmėjas , garbės 
p r e n u m e r a t o r i u s , pra tęsė 
p r enumera t ą v iener iems 
metams su 50 dol. auka. Nuošir
dus ačiū už realią paramą. 

x V. Naruševičius , West 
Lome, Ont., Kanada, pratęsė 
p r e n u m e r a t ą v iener iems 
metams su 135 kanadiškais 
doler ia is . V. Naruševičių 
įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už palaikymą 
savos spaudos labai dėkojame. 

x Kas norėtų važiuoti auto
mobiliu į Floridą apie spalio 
8-15 d.? Turiu viską, ieškau 
partnerio/ės su vairavimo lei
dimu. Skambinti: 708-587-8683. 

(sk) 

x Dail. Algirdo Kurausko 
pomirtinė paroda atidaroma 
rugsėjo 27 d., penktadienį, 7:30 
v.v. Čiurl ionio galerijoje 
Jaunimo centre. Lankymo va
landos: seštd. 12-3 v. p.p. 
sekmd. 11 v.r.-3 v. p.p. 

x Parduodamas 5 butų na
mas gerame stovyje, Hickory 
Hi l l s . Savin inko bu tas 3 
miegamųjų, įrengtas rūsys. Visi 
butai dideli. Informacijai skam
binti: Re/Max Results, Rimas 
Stankus, 312-586-5959. 

(sk) 

x PUERTO VALLARTA-
TIKTAI $560 7 naktys, „suite" 
prie jūros, lėktuvo kelionė (iš Či 
kagos), visi mokesčiai! Vietų 
skaičius labai ribotas. Regist-

1 racija UŽDAROMA spalio 3 
dieną. Kelionė — gruodžio 4 iki 
11. Skambinti G.T. INTERNA
TIONAL te l . 708-430-7272. 

(sk) 
- x Baltijos restorane geras 
lietuviškas maistas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.~9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Rd-
berts Rd., tel. 708-458-1400. 

-(sk) 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

Juliana (Daraškaifc- ir Robertas Balzekai 

JULIANOS 
DARAŠKAITĖS IR 

ROBERTO BALZEKO 
SUTUOKTUVĖS 

1991 m. rugpjūčio 23 diena 
šiems jauniems žmonėms bus 
atmintina. Diena pilna saulės, 
karščio ir gaivinančio vėjo, 
kuris pūtė nuo ežero atgai
vindamas visą Chicagos miestą. 
Dienos vidurys, vargonai 
tyliai grojo, kviesiami šeimos 
narius, artimuos:-is gimines į 

x Atsiliepkite! Ieškoma teta 
Marcelė Deltuva ir jos 
dukterys Angelė ir Domicėlė, 
kurio3 lankėsi Lietuvoje apie 
1989-1990 m. pas gimines. 
Adresas pasimetė. Rašykite 
adresu: Lithuania, Kaunas, 
Šiaurės prospektas 15 bt. 47 
(tel. 714072), Jadvyga Žiups-
nienė. 

(sk) 

x Lietuva Parcel Service 
siunčia siuntinius į Lietuvą BE 
MUITO. Specialus susitarimas: 
mūsų įstaiga palaiko tiesio
ginius ryšius su muitinės depar
tamentu. Smulkią informaciją 
gausite iš J. Juodvalkienės. 
Skambinkite: 312-254-2817 ar
ba 312-847-2614. Adresas: 
4108 S. Archer. Chicago, IL 
60632. Darbo vai.: 11 v.r.-5 v. 
p.p. Prašome pasiskambinti 
prieš atvykstant. Seštd. ir 
sekmd. nedirbame. 

(sk) 

koplyčią. Senojo gotiko stiliaus 
J. Bond vardo koplyčia Chicagos 
universiteto aplinkoje sukelia 
susikaupimą ir rimtį. Protingai 
nusprendė jos statytojai, kad 
aukštuosius mokslus besiekiąs 
jaunimas turi pradėti gyvenimą 
maldos ir susikaupimo dvasioje. 

Chicagos universitete, anglų 

x R. D. Ankaitis iš Walnut 
Creek , Ca l . , p r a t ę s d a m a s 
prenumeratą vieneriems me
tams, pridėjo ir 50 dol. auką 
lietuviškam žodžio palaikymui. 
R. D. Ankaitį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už paramą 
tariame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x A l g i r d a s Kara i t i s iš 
Union Pier, Mich., Gintaras 
Resort savininkas, „Draugo" 
garbės p r e n u m e r a t o r i u s , 
rėmėjas, su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė ir 50 
dol. auką. Labai dėkojame. 

x Ieškau brolio, J o n o Va-
balevičiaus , gim. 1924 m. Vir
bal io mies te . Dingo karo 
metu 1943 m. Ieško sesuo: 
Anelė Vabalevičiūtė-Ančiu-
kait ienė. Žinantieji apie jį 
rašykite: Li thuania, Marijam
polė, R. Juknevičiaus 64-2, A. 
Ančiukaitienė. 
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BALFO VAJUI 
PRASIDEDANT 

Jau 47-ri metai, kaip Bendras 
Amerikos Lietuvių šalpos fon
das, trumpiau tariant Balfas, 
renka aukas į vargą pateku
siems lietuviams šelpti. Balfas 
buvo įsteigtas 1944 m., kada. 
raudonajam slibinui grįžtant į 
mūsų tėvynę, turėjome palikti 
gimtuosius namus. Nuo to laiko 
prasidėjo Balfo šalpos daibas. 
Turbūt, nerasi nė vieno lietuvio, 
kuris nežinotų Balfo vardo ir jo 
atliekamų darbų. 

kalbą yra baigusi jaunoji 
Jul iana Daraškaitė. Dabar ji 
redaguoja DePaul universiteto 
teisės fakulteto žurnalą, kaip 
viena iš gabiųjų redaktorių, ve
dėjų. Robertas Balzekas yra 
ba igęs Amer ikos istorijos 
mokslus Duke universitete. 
Jaunieji sutuoktiniai šios dienos 
maldas patys išsirinko, savo 
priesaikos žodžius patys parašė 
ir su dideliu įsijautimu iš lėto 
kalbėjo. Vienas iš gana įspūdin
gų momentų buvo, kai jaunajam 
Robertui tėvas užrišo tautinę 
juostą. Tai lyg šia juosta jis 
įtraukia ir savo jauniausiąjį 
sūnų prie lietuviškų tradicijų ir 
meilės savam kraštui. Stasys 
Ba lzekas . b ū d a m a s pats 
lietuvių kultūros muziejaus įkū
rėjas, lyg ir juostos užrišimu 
nori pratęsti šeimos meilės 
tradiciją. 

Šeimos, artimiausių draugų ir 
giminių akivaizdoje jie tapo vy
ru ir žmona visam gyvenimui. 
Lietuvių kul tūros muziejus 
laimėjo dar du jaunus žmones, 
kurie savo gabumais jau yra 
papildę muziejaus lobyną, Ro
bertas yra leidėjas „Genealogi
j o s " žurna lo , ku r i s išeina 
keturis kartus per metus. Julia
na savo profesiniu kruopštumu 
ir įžvalgumu puikiai jį re
daguoja. Jis skaitomas ir labai 
laukiamas net Lietuvoje. Ypa
tingai dabar, kai susidomėjimas 
savo tėvų, senelių ar prosenelių 
kilme yra labai pagyvėjęs. 
Jaunasis Robertas, aplankęs šią 
vasarą Ellis salą, kur ir jo 
senelis buvo peržiūrėtas ir 
patikrintas, kaip emigrantas, 
labai suprato tokio žurnalo 
svarbą šiuo metu ir tapo leidėju. 
Nepriklausomai dirba Chicagos 
Board of Trade. 

Sutuoktuvių pokylis įvyko 
Fa i rmoun t viešbučio kara
liškoje salėje. Čia vaišių metu 
jaunieji prisiminė savo tėvų 
gerą įtaką jų vaikystės ir bren
dimo metu ir nutarė sekti jų 
šviesiu pavyzdžiu. Jų papras
tumas ir nuoširdumas palietė 
svečių širdis, kurių dažnas nu
šluostė s ta iga nuriedėjusią 
ašarą. Svečiai linkėjo jaunie
siems pačio gražiausio — ilgo ir 
prasmingo bendro gyvenimo. 

Jie gyvens Hyde Parke, Chi
cagos apylinkėje. 

Gailutė Valiulienė 

Jau daugelį metų Balfo pini
ginis vajus vyksta spalio mė
nesį. Yra sakoma spa l io 
mėnuo — Balfo mėnuo. Visi 
Balfo skyriai vykdo piniginį 
vajų spalio mėn. Žinoma, kiek
vienas skyrius turi savo me
todus arba, geriau sakant , 
rinkimo būdą. Marąuette Parke 
aukos renkamos pasišventusių 
rinkėjų, kurie vaikšto nuo durų 
prie durų, lankydami lietuvių 
namus. Darbas yra sunkus ir 
kartais nepavydėtinai nema
lonus. Rinkėjams malonu, kada 
aukotojas sutinka rinkėją su 
šypsena ir dėkingumu už šį 
pasiaukojimą, atliekant šią 
sunkią artimo meilės pareigą. 
Yra sakoma „geriau duoti, negu 
prašyti". 

Balfas atliko ir a t l i eka 
milžiniškus darbus. Aplin
kiniais keliais pasiekė ok. 
Lietuvą, net šaltąjį Sibirą. 
Sąžinės kalinių Balio Gajausko 
ir kun. Alfonso Svarinsko 
teigimu, Balfo ranka pasiekė 
juos net koncentracijos sto
vyklose. O ką gi besakyti dabar? 
Ats ikūrus i nepriklausoma 
Lietuva prašo pagalbos. Balfo 
raštinė užversta laiškais bei 
p rašymais , prašant šalpos 
seneliams, vaikučiams, našlai
čiams, tremtiniams ir kitiems į 
vargą patekusiems tautiečiams 
sušelpti. 

Dėl susidėjusių aplinkybių ne 
visus aukotojus ga l ima 
asmeniškai aplankyti. Tokiu 
atveju yra pasiunčiami laiškai, 
prašant aukos. Būkite malonūs 
į tuos laiškus atsakyti. Būtų 
gražu, kad mūsų organizacijos 
bei klubai suprastų šalpos darbą 
ir savo auka prisidėtų prie šelp
tinų mūsų vargan patekusių 
tautiečių. O ypač dabar laisvo
je mūsų tėvynėje. Dėl susi
dėjusių aplinkybių daugelis 
mūsų aukotojų yra išsikėlę į 
kitą vietą, nepalikę adreso. 
Malonėkite įteikti savo auką. 
Organizacijos, klubai ir pa
vieniai asmenys, kurių nepa
siekia rinkėjai, siųskite savo 
aukas šiuo adresu: Balfas, 2558 
W. 69 St., Chicago, II. 60629, tel. 
312-776-7582. 

Štai už poros dienų — spalio 
pirmoji diena ir aukų rinkėjai 
pradės belstis į jūsų namo duris. 
Todėl dar kartą kreipiamės į jus 
prašydami neišleisti rinkėjo 
tuščiomis rankomis, įteikite 
jiems nors kukliausią auką. 

Tikimės, kad Balfo darbuotojų 
prašymas bus išklausytas, todėl 
šelpiamųjų vardu iš anksto 
tariame nuoširdų lietuvišką 
ačiū! 

..Draugo" banketo svečių dalis Martimgue salėje rugsėjo 22 d Nuotr. J. Tamulaičio 

Ant. Repšienė 

IŠ ARTI IR TOLI 
K A N A D O J E 

— Kun. Edis Putrimas, Va
sario 16 gimnazijos kapelionas, 
padėjęs vasaros metu Toron
to lietuvių parapijose ir sto
vyklose, buvęs pora savaičių 
Lietuvoje, rugsėjo pabaigoj iš
vyksta į Pietų Ameriką ir ten 
padės rengtis Jaunimo kong
resui bei parapijoms Ar
gentinoje, Urugvajuje ir Bra
zilijoje. 

— Kanados ministeriui pir
mininkui B. Mulroniui Lietu
vių Bendruomenės vardu pa
dėkojo už Lietuvos pripažinimą 
pirmininkas J. Krištolaitis spe
cialiu laišku. 

— I Šv. Kazimiero parapiją 
Montrealyje grįžta kun. Felik
sas Jucevičius, kun. Stasiui 
Šileikai, saleziečiui, išvykstant 
Lietuvon. 

— Notaras Juozas Berno
tas savo įstaigą Montrealy per
vedė Rūtai Pacauska i te i 
Rudinskienei, o pats pereina 
dirbti valdžios įstaigon. 

j ., 
Advokatas Jonas Gibaitis 

6247 S. Kedzk Avenue 
Chicago, IL 60629 , 

T e l . (1-312) 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 

šeštad. 9 v r. iki 1 vai. d. 




