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Lietuvos ir Estijos 
vadai Chicagoje 

Chicago. — Čia šeštadienio 
laidoje „Chicago Sun-Times" pa
žymėjo, jog čia lankosi du mi
nistrai pirmininkai iš Pabalti
jo valstybių, kurią penktadienį 
buvo susitikę su Illinois pramo
nininkų atstovais ir j iems 
aiškino įvairias prekybos gali
mybes. 

Pasak dienraščio korespon
dentą, Lietuvos ministras pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius 
pastebėjęs, jog Pabaltijo kraš
tuose esą mažesni mokesčiai 
negu jų kaimyniniuose kraštuo
se. Vagnorius ir Estijos Res
publikos ministras pirmininkas 
Edgar Savisaar susitiko su 
maždaug 50 prekybininkų at
stovų ir daugeliu politinio bei 
kitų įvairių sričių atstovų 
Mid-Amerika klubo patalpose. 
Kažkokios susisiekimo proble
mos sulaikė Latvijos Respubli
kos ministrą pirmininką nuo 
atvykimo į šį pasitarimą. Ko
respondentas rašo, jog abu 
ministrai pirmininkai užtikrinę 
lietuvius ir estus, gyvenančius 
Amerikoje, jog abu tie kraštai 
artimai bendradarbiauja, norė
dami išrišti iškilusias ekonomi
nes problemas. 

Estijos ministras pirmininkas 

Edgar Gediminas 
Savisaar Vagnorius 

Estijos ir Lietuvos ministrai 
pirmininkai. 

E. Savisaar ten pasakęs, jog 
viena iš priežasčių, kodėl taip 
lengvai Sovietų Sąjunga 1940 
metais užėmė tuos kraštus, bu
vo tai, kad jie veikė atskirai. Jis 
pasakė, jog trys Pabaltijo kraš
tai yra pasirašę ekonominio ir 
politinio bendradarbiavimo su
sitarimą, nors visų trijų kraštų 
reikalai yra skirtingi. „Mes 
tikime, jog Pabaltijo valstybėse 
integracijos procesas bus nau
dingas... mes privalome būti 
kartu". 

Didesnis sus idomėj imas 
p r e k y b a 

Po jų susitikimo, Ulinois Insti
tuto prezidentas E. Milbergs, 
kuris rūpinasi, kad būtų mezga
mi ryšiai tarp amerikiečių ir 
užjūrio kraštų, pareiškė, jog gali 
būti, kad bus susidomėjimo pre
kyba su Pabaltijo kraštais iš Illi
nois pramonininkų tarpo. Nuo
taika susidarė gera, kai Pabal
tijo ministrai neprašė paramos, 
bet tik prekybinių ryšių, ne taip 
kaip su Sovietų Sąjunga, kada 
būna dovaninės paramos prašy
mai. Pabaltijo vadai ypač no
rėtų, kad būtų galima vesti pre
kybą su Illinois žemės ūkio pre
kybininkais ir išvystyti techno
logijos ryšius. Estijos min. pirm. 
Savisaar pasakęs, kad Estija 
prašė federalinę vyriausybę, 
kad suteiktų paskolą grūdų pir
kimui. 

Dienraštis dar rašo, jog pirma
dienį Lietuvos BBtt pirm. G. 
Vagnorius planuojąs susitikti 
su Illinois valstijos gubernato
riumi Edgar James Edgar. Pir
madienio laidoje taip pat trum
pai buvo rašyta tuo pačiu klau
simu. 

Kazimiera Prunskienė kaltina 
Vilnius. — Lietuvos spaudoje 

vis dar prisimenama buvusi mi-
nisterė pirmininkė, kuri išvyku
si į užsienį kalbasi su užsienio 
žurnalistais Lietuvos klausi
mais. Štai spalio 5 dienos laidoje 
„Lietuvos aidas" pateikia tokią 
ištrauką, aukščiau pavadinta 
antrašte iš Hagos spalio 3 d. 
laikraščio, kurią Maskvoje per
davė „Tasso" žinių agentūra. 

„Landsbergis trempia demok
ratiją. Bandydama monopoli
zuoti valdžią, jo vyriausybė pa
ėmė į savo rankas laisvąją spau
dą. Žmonės Respublikoje perse
kiojami. Šiandien opozicija žiūri 
į Landsbergį kaip į destruktyvią 
priešišką asmenybę". Taip V. 
Landsbergio politiką apibūdino 
ekspremjere K. Prunskienė 
straipsnyje, spalio 3 išspausdin
tame Olandijos laikraštyje „Pa 
rool". Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko politinį 
kursą ji sulygino su diktatūra 
Lietuvoje ketvirtąjį dešimtmetį. 
„Tai. ką daro Landsbergis — 
tikriausias totalitarizmas. Kai 
kurie žmonės romant iška i 
žvelgia į trečiąjį ir ketvirtąjį 
dešimtmečius, kada Lietuva 
buvo nepriklausoma. Man atro
do, kad ši nostalgija 
nepateisinama. į praeitį grįžti 
negalima", — sako Prunskienė. 

Laikraštis pažymi, kad Pruns
kienė taip pat yra glaudesnio 
trijų Baltijos respublikų bendra
darbiavimo šalininkė. Jos nuo 
mone. Landsbergio vyriausybė 
sąmoningai žadina nacio-
nalpatriotinius jausmus, vysto 
idėją, pagal kurią lietuviai gali 
viską nuveikti tautiniame lyg
menyje. Dėl to. mano Pruns

kienė, artimiausioje ateityje 
gali kilti „didelių problemų". 

Kalbėdama apie kritiką savo 
adresu už tai . kad ji buvo KPSS 
narė, Prunskienė pažymėjo nu
mačiusi panašaus puolimo gali
mybę. Tačiau ji nelaukusi tos 
. .ant ikomunis t inės isterijos, 
kuri šiandien viešpatauja Lietu
voje". Šio nepakantumo varo
moji jėga, mano ji, yra Lands
bergio vyriausybė. 

— „ V a k a r i n ė s naujienos", 
kurios save vadina Lietuvos 
sostinės nepriklausomu laik
raščiu, spausdina pasikalbėjimą 
su Mandatų ir etikos komisijos 
pirmininku, AT Prezidiumo 
nariu, Lietuvos socialdemokra
tų partijos pirmininku pro
fesoriumi Aloyzu Sakalu. Jis 
tarp kitko, sako, jog gausiausia 
ir stipri partija yra Lietuvos 
demokratinė partija. Jai vado
vauja Algirdas Brazauskas. 

JAV Aukščiausiasis Teismas pilname savo sąstate, kai praėjus; penktadieni 
savo priesaikos dokumentą pasirašė naujasis Aukščiausiojo Teismo teisėjas 
Clarence Thomas, tapdamas 106-ju teisėju. Ta proga nauja nuotrauka: iš 

kairės matyti teisėjai - Clarence Thomas, David H. Souter, Antonin Scalia, 
Sandra Day O'Connor, vyriausias teisėjas William H. Rehnąuist, John Paul 
Stevens, Harry A. Blackmun, Byron R. White ir Anthony M. Kennedy. 

Jelcinui suteiktos 
didelės teisės išvesti Rusiją iš chaoso 

Parlamentarai pritarė, bet sunkios dienos prieš akis 
Maskva . Lapkričio 1 d. (AP) 

— Šiandien Rusijos Respublikos 
Parlamentas labai didele balsų 
persvara patvirtino prezidento 
Boriso Je lc ino pa te ik tą 
ekonominę „šoko terapijos" 
programą, kuri turi išgelbėti jo 
respublikos suirusią ekonomiją. 

Jam suteiktos visos teisės, ku
rių jis prieš savaitę paprašė iš 
savo deputatų. Suteikta ir „ne
paprasto krašto stovio meto 
galia" valdyti Respubliką dek
retais, jei to pareikalaus situa
cija. Esama dar konservatyviųjų 
jėgų, kurios gali sabotuoti vie
tinėse tarybose reformų progra
mą, kaip kad buvo daroma Gor
bačiovo valdymo metu, kai ne
vykdė jo įsakymų. Tad jam su
teikta teisė „sutvarkyti" opozi
ciją, kuri dar nori išlaikyti ko
munistinės sistemos likučius. 

O specialiai atskiru nutarimu, 
kuris galės uždaryti daugelį 
Maskvoje esančių centrinės vy
riausybės įstaigų, prez. Jel
cinas formaliai nutraukė finan
savimą 70-čiai Sovietų minis
terijų, kurios veikė Rusijos 
krašte. 

Tik 16 pr ieš 
Rusijos Liaudies deputatų 

Kongresas 876 prieš 16 balsų 
pa tv i r t i no Je lc ino į teiktą 
programą pereiti į laisvo verslo 
ekonomiją, leisti kainoms lais
vai veikti, ir plačias sąlygas 
privatizacijai , kad pakeltų 
kraštą „iš pelenų". Rusijos 
deputatai taip pat padarė dar du 
n u t a r i m u s , kur i e sute ik ia 
Jelcinui išimtiną galią leisti 

Tai ne Vėlinės praėjusi šeštadienį, bet sausio penkioliktąją toje vietoje, kur 
iuvo mūsų tautos naujieji laisvės kovotojai, Vilniuje prie televizijos bokšto 
buvo dedamos treles ir degamos žvakės... , . _ . 

Vytauto Butkaus nuotrauka 

dekretus, kad būtų vykdoma 
ekonominė reformų programa ir 
ve tuot i vietinių ta rybų 
n u t a r i m u s , kurie blokuotų 
reformas, įskaitant ir Krem
liaus įsakymus. Jei Kremliaus 
įsakymai Rusijai bus nenaudin
gi, Jelcinas gali juos vetuoti. 
Rusijos vadas dabar turi teisę 
pašalinti tuos pareigūnus iš vie
tinių tarybų, kurie trukdys 
reformoms. Taip pat uždrausti 
vietiniai rinkimai ar referen
dumai daugiau kaip metams, 
kol vyks reformos. 

Dėmesys žemės ūkiui 
Rusijos reformų planai, kurie 

bus vykdomi didžiausioje Sovie
tų respublikoje, yra žymiai 
didesni už Gorbačiovo planus, 
kurie tik ir liko planuose. Ypač 
Jelcino programa pasižymi 
dideliu žemės ūkio nuosavybės 
teisių suteikimu žmonėms, 
kurie nori ūkininkauti ir nu
traukimu lėšų tiems fabrikams, 
kurie vegetavo ir ..dirbo tik an t 
popieriaus"; ypač svarbu kainu 
kontrolės panaikinimas, kuris 
egzistavo septynias dekadas. 
Kainos panaikinamos šią metų 
gale beveik visiems gaminiams, 
n u t r a u k i a m o s subsidi jos 
valstybinėms įmonėms ir laips
n i ška i jos pervedamos į 
privačias rankas Pradedama 
socialinė paramo- programa ir 
už 100 milijonu dolerių bus 
perkama skub;a; reikal ingi 
žemės ūkiui moderniški ap

dirbimo įrankia; mašinos, pa
dargai. 

O kaip pradėti? 
Jelcinas jau b; susitikęs su 

fabrikų vadovą;- r čia jiems 
pabrėžė, kad ka: >urių pagrin-
dinių prekių - p ?no, duonos, 
vaikų maisto, dr skos, žibalo, 
anglių, net ir deC nės — kainos 
dar kurį laika bus reguliuoja
mos, kaip praneš Tasso" žinių 
agentūra. 

Šiais savo nutar mais Rusija 
nuėjo daug toliai negu kitos 
Sovietų respub <os, kurios 
žadėjo pasilikti konominėje 
sąjungoje. Jelcm • tai yra labai 
svarbus politin:- žygis, nes 
sutiko atsakyti ir ± tų reformų 
nepasisekimą. J:- oasakė tiems 
fabrikų vadovam- <ad jie mate

rialiai nenukentės tuo metu, kai 
bus pereinama į kapitalistinę 
sistemą. Daugelis jų klausė Jel
ciną, o kaip reikės pradėti, nes 
beveik visi neturi jokio 
supratimo, kaip reikia tvarkytis 
be įsakymų „iš viršaus". 

Kompromisai? 
Jelcino ekonominių patarėjų 

vadovas Jegoras Gaidaras kal
bėjo, jog Jelcinas nėra pirmasis 
politikas, kuris gali keisti savo 
nuomonę, kai susiduria su „kie
ta ekonominio gyvenimo realy
be" ir galbūt jis nebūsiąs pasku
tinis. Bet jis suprantąs, jog 
politine krašto ateitis ir jo paties 
likimas dabar jau surištas su 
„labai išmintinga ekonomine 
pol i t ika" , sako tas pats 
ekonomistų vadas Rusijoje. 

Penktadienį Jelcinui suteikta 
teisė pakeisti ir visus administ
ratorius provincijose ir visoje 
respublikoje, jei tik tai bus rei
kalinga. Jis gavo nuostabiai 
daug teisiu, tačiau šis patarėjas 
sako. jog Jelcinas eis ir kompro
misų keliu net ir su biurokra
tais, buvusiais komunistais. Ta
čiau daugelis rusų ekonomistų 
mano, jog vargiai iki metų galo 
Rusijos vyriausybė galės su
kontroliuoti finansinę pusę, nes 
pinigų spausdinimas iš centri
nės vyriausybės neturi jokios 
kontrolės. 

Deficito problema 
Praėjusią savaitę buvo pa

skelbta viešai, jog centrinis 
biudžetas šiais metais turi 153 
bilijonus rublių deficitą, tai yra 
57^ virš visų išlaidų arba 20^ 
visos sovietų produkcijos. Paja
mos iš prekybos su užsieniu — 
daugiausia alyvos ir aukso par
davimas — sumažėjo 39 procen
tus, negu buvo suplanuota. 

Neaiškumu kelia Jelcino pla
nas suorganizuoti nepriklauso
mą Rusijos banką. Einąs Sovie
tų ministerio pirmininko parei
gas Ivanas Silajevas. kuris buvo 
ir Jelcino ministru pirmininku, 
kaip rašo „Tassas" sako. kad 
Jelcinas to plano atsisakys. Bet 
Jelcino dabartinis Valstybės 
sekretorius Gennady Burbulis 
pareiškė, jog Sovietų Gosbank 
yra „monster" ir visos 12 
respublikų turėsiančios daug 
naudos iš Rusijos banko. 

Lietuvos himnas 
Vilnius. Spalio 29 d. (Elta) -

Šiandien Aukščiausioji Taryba 
priėmė įstatymą dėl Lietuvos 
valstybinio himno. Lietuvos 
valstybinis himnas yra Vinco 
Kudirkos t au t i ška giesmė, 
įstatyme numatyti atvejai, kada 
Lietuvos valstybinis himnas yra 
giedamas arba grojamas. Viešai 
giedant ar grojant Lietuvos vals
tybinį himną, susirinkusieji 
išklauso himną stovėdami, vy
rai nusiima galvos apdangalą, 
o tikrosios krašto apsaugos 
kariai ir policijos pareigūnai 
himną pagerbia krašto ap
saugos s t a tu tu n u s t a t y t a 
tvarka. įstatyme pažymima, 
kad Lietuvos Respublikos pilie
čiai, taip pat Lietuvoje esantys 
kiti asmenys privalo gerbti 
Lietuvos valstybinį himną. 
Viešas pasityčiojimas iš himno 
baudžiamas nustatyta tvarka. 

Vicepremjeras 
pas lietuvius 

Viln ius . Spalio 25 d. — 
Laisvės radijas Miunchene 
pranešė , jog Lietuvos 
Respubl ikos vicepremjeras 
Zigmas Vaišvila vizitavo Seinų 
ir Punsko sritis Lenkijoje, 
kuriose gyvena daugiausiai lie
tuvių. J i s buvo pakviestas 
lietuvių, kad vietoje susipažintų 
su l ietuvių bendruomenės 
gyvenimo sąlygomis, ypač kokiu 
būdu Lietuva galėtų padėti 
j iems kultūrinėje plotmėje. 
Paskutiniu metu būta skundų, 
kad varžoma lietuvių kalbos 
mokymasis Lenkijoje. 

— Mindaugo karaliaus vardo 
diena buvo paminėta spalio 14 
d. Prie Medininkų, kur priešas 
atėmė septynių Lietuvos sūnų 
gyvybes, ant aukšč iaus ios 
Lietuvos vietos — Juozapinės 
kalno prie paminklinio akmens 

įvyko Mindaugo šventinis prisi
minimas, prieš tai susikaupus 
ties ką tik žuvusiųjų Lietuvos 
naujųjų didvyrių atminimu. 

— Ši la lė je spa l io 13 d. 
Lietuvos prez. V y t a u t a s 
Landsbegis susitiko su rajono 
bei miesto vadais, deputatais ir 
savivaldybės p a r e i g ū n a i s , 
sąjūdžio, partijų bei organizacijų 
veikėjais ir aptarė žemės refor
mos klausimus. J i s dalyvavo 
Šilalės bažnyčioje šv. Mišiose, 
kurias aukojo parapijos klebo
nas A. Ivanauskas. 

LIETUVOJE 
— P o 52 metų , kai buvo vėl 

atidaryta Vilniuje JAV ambasa
da V. Mykolaičio-Putino gatvė
je, Nr. 4, Lietuvai paskirtasis 
Amerikos reikalų vedėjas Dar-
ryl N. Johnson pasakė: „Mes 
esame čia tam. kad dirbtume 
kartu su Lietuvos vyriausybe ir 
žmonėmis, reformuojant iš pra
eities paveldėtą politinę ir eko
nominę sistemą. 

— Danijos karalystės pa
siuntinys Lietuvai Pirgeras Da
nas Nielsenas jau įteikė savo 
skiriamuosius dokumentus Lie
tuvos prezidentui Vytautui 
Landsbergiui. 

— „Lietuvos aide" spalio 3 
d. Vytautas Landsbergis, Lietu
vos prezidentas, rašo savo įdo
miame straipsnyje svarbiais res
publikos klausimais , kurių 
svarbiausias — Sovietų Sąjun
gos kariuomenės išvedimas iš 
Lietuvos teritorijos. 

— Ignal inos atominės ener
gijos jėgainės ūkinę ir finansi
nę veiklą tikrino valstybės kont
rolieriai, vadovaujami R. Sana-
jevo, ir rado dokumentus, kad 
viename sandėlyje esama maž
daug 50 tonų popieriaus. Spau
dos departamento generalinio 
direktoriaus P. Damijonaičio 
žodžais tariant, ant tokios mar
kės popieriaus galima net ke
turiomis spalvomis spausdinti 
vadovėlius ir iliustruotus žur
nalus. Popierius buvęs ne
įtrauktas į pajamas. Tai buvęs 
Komunistų partijos turtas, rašo 
„Lietuvos aidas" rugsėjo 27 d. 
laidoje. 

— Aukščiaus ios ios Tary
bos atstovas spaudai Audrius 
Ažubalis pasakė, jog „Lenkija 
yra viena iš nedaugelio kaimy
ninių valstybių, su kuria iki šiol 
nepasirašyta bendra deklaraci
ja, diplomatinių santykių atkū
rimo su j a stadija dar 
neįveikta", rašoma rugsėjo 27 d. 
„Lietuvos aide". 

— Vilniuje prie Lietuvos par
lamento įėjimo buvo subadytas 
Estijos Respublikos vyriausybės 
nuolatinis atstovas Lietuvoje 
Martas Tamakas, rašo „Mažoji 
Lietuva" spalio 17 d. laidoje. 

— L i e t u v o s Respublikos 
Krašto apsaugos naujuoju mi
nistru paskirtas Audrius Butke
vičius. 

— II Tarp tau t in i s M K. 
Čiurlionio pianistų ir vargoni
ninkų konkursas įvyks 1995 
metais. Buvęs pirmojo konkurso 
sekretorius docentas Robertas 
Bekionis sako, jog „konkursas 
vyko nepaprastai aukštame ly
gyje, ir tai buvo pirmasis kul
tūrinis renginys laisvoje Lietu
voje". Buvo gautas iš Pasauli
nės tarptautinių muzikinių kon
kursų federacijos Genevoje pa
sveikinimas. Gaila tik, kad tada 
sovietinio pašto dėka užsienio 
atlikėjai negavo 8Cr% išsiųstų 
pranešimų. Būtų dalyvavę dar 
daugiau konkurso dalyvių. To
kie konkursai — šalies kultūri
nio gyvenimo vizitinė kortelė. 

KALENDORIUS 

Lapkr ič io 5 d.: Zakarijas, 
Elzbieta, Alke, Judra. Gedvyde, 
Tolutis. 

Lapkrič io 6 d.: Leonardas, 
Ašmantas. Edviną. Vygaudė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:25. leidžiasi 4:43. 
Temperatūra dieną 391., nak

tį 30 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 8615 So . Califomia Ave . , Ch icago , IU. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

STUBURO RAUMENYS (3) 
Raiščiai ir diskai (pagalvėlės) 

palaiko „S" raidės pavidalo iš
lenkto stuburo elastiškumą. Jie 
visas stuburo dalis suriša viena 
su kita ir jas prilaiko jų vietose. 
Žinoma, to negana. Juk reikia 
tokį stuburą prilaikyti, apsau
goti, išbalansuoti ir judinti. Tą 
darbą atlieka 140 prie stuburo 
prijungtų raumenų. 

Raumenys yra nuostabūs: jų 
energija neišsemiama; nuo žmo
gaus gimimo iki jo mirties šeši 
trilijonai raumenų pluoštų 
nuolat dirba — prisitaiko prie 
žmogaus reikalų. Išmintingas 
žmogus žino, kad ir raumenys 
nėra visagaliai. Priešingai, jų 
energija gali būti greitai iš
semta. Kad pajėgtum veiks
mingai ir pakankamai raume
nimis pasinaudoti, reikia 
emociškos ir fiziškos savitvar
dos. 

Jei raumenis išvystysi iki jų 
pilno pajėgumo ir tokiais juos 
išlaikysi, jie saugos kūną nuo 
daugybės kasdien pasitaikančio 
netikslaus jo naudojimo. 

Raumenų skaidula yra vieno 
žmogaus plauko storio ir gali 
būti 1,000 kartų stipresnė. Visi 
140 stuburo raumenys yra 
ypatingi: juos žmogus sąmonin
gai pagal savo norą kontroliuo
ja. Tai reiškia, kad žmogus pri
deda ir savo trigrašį suirimui 
tos puikios mašinos, kokia yra 
žmogaus kūnas. 

Kaip raumenys dirba 

Kai raumeniui reikia atlikti 
ritmišką darbą, jis trumpėja 
(susitraukia, įsitempia), o kai 
darbą pabaigia — išsitiesia ir 
atsipalaiduoja. Tokį ritmišką 
darbą raumuo atlieka nuosta
biu tikslumu. Raumenys dirba 
talkomis: kai vieni įsitempia, 
kiti atsipalaiduoja. 

Stuburo raumenys, kaip ir 
visi kiti, veikia sekančiu būdu: 
paskata ar impulsas prasideda 
smegenų celėje ir eina tam tikru 
nervu per nugaros smegenis į 
raumenį, kuris tada reaguoja. 
Jokia dabartinė komplikuota 
kompiuterių sistema neprilygs
ta smegenų veikimo sudėtin
gumui ir preciziškumui. 

Sužinoję kaip raumuo dirba, 
galime susipažinti su atskiru 
stuburo raumenų darbu. Kai 
žmogus tiesiai stovi — ne ant 
keturių, o ant dviejų — tada 
stuburas nėra pilnai paruoštas 
tokiai padėčiai, todėl jam atei
na talkon grupės raumenų: 
pilvo, ištempimo (extensor), šo
niniai (lateral) ir šlaunies (hip). 
Siekis yra: ilgas, stiprus trau
kimas ir kartu atitinkamas kitų 
atsileidimas. Jei trauksi per il
gai ar per stipriai, stuburas 
priešinsis ir žmogus jaus jame 
skausmą. 

Yra keturios rūšys raumenų, 
kurios prilaiko stuburą. 

1. Pilvo raumenys (abdomi-
nal museles). Tai kartu veikian
čios keturios raumenų grupės. 

Trumpai pažvelkime, kaip Prieš 20 metų kiaušinėlio vėžys 
tos keturios raumenų grupės buvo beveik nepagydomas, o 
dirba. 1. Šlaunikaulio sulen- dabar jis jau gerai sutvarkomas 
kėjai (hip flexors) yra šlau- atitinkamu gydymu, 
nikaulio priekyje ir padeda kelti T a i p a t a j ^ įr 8 U krūties 
šlaunį. 2. Šlaunikaulio ati- vėžiu, nors dar tos ligos statis-
traukėjai ( hip abduetors) yra t i k a y r a gąa<} inanti. Šiame 
šonuose šlaunikaulio - tarp ^iaįte krūties vėžys yra stip-
dubens ir šlaunies. Jie padeda ^ u g k giltinė nuo 35 iki 50 
žmogui išlaikyti pusiausvyrą metų amžiaus moterims; pernai 
net ant vienos kojos stovint. Tie n e t 45,000 moterų nuo tos ligos 
raumenys padeda dubens sričiai milė. š i a i s m e t a i s c ia krūties 
ir suglaudžiant kojas. 3. Slauni- v ė ž i u gugįrgg 175.0OO moterų ir 
kaulio ištiesėjai (hip extensors) č i a v i e n a j£ ,jevynių susirgs 
yra dideli raumenys, besiranda krūties vėžiu kada nors savo 
jo užpakalyje. Iš jų du raumenys gyvenime, 
yra ypatingai svarbūs: vienas, Geros prošvaistės. Vėžio 
vadinamas gluteus maximus, specialistai gydviojai-onkologai 
padeda žmogui bėgti ir lipti, o mano, fcad geriausias gydymas 
kitas - vadinamas hamstring, ^ k u o ankstyviausias krūtinės 
užtikrina šlaunikaulio ir kelio v ė ž i o s u s ekimas gali esminiai Jos prilaiko pilvo sieną, balan

suoja lanksčius stuburo lankstymą. Žmogaus laikyseną pagerinti pagįjimą°nuo tos ligos. 
judesius. Sausgyslės suriša tuos užtikrina sudėtinė šlaunikaulio Į)abar kai anksčiausioje 
raumenis su krūtinės ląsta ir ištiesėjų ir sulenkėjų veikla, 
dubeniu. Daugiau kitą kartą. 

būklėje surandamas krūties 
vėžys, gydytojai gali pagydyti 
daugiau negu 90% moterų nuo 
jo, tai yra, prašalinti iš krūties 
visus vėžio pėdsakus dvi
dešimčiai metų. 

„O kaip atsekamas tas anks
čiausioje stadijoje krūties 
vėžys?" — visos moterys 
domėsis. Štai ir atsakymas: 
anksti padarius krūtų x-ray — 
mammogramą, o to jos nepa
darys, jei nenusiteiks veiklai ap
sisaugoti nuo šios giltinės, net 
kol dar visai sveikos jaučiasi. 

Dabar vis dažniau daromos 
mammogramos padeda v is 
anksčiau susekti pieno kanalė
liuose tik ką prasidėjusį vėžį (in-
traductile breast cancer), kurį 
galima visu šimtu procentų iš 
krūties prašalinti, tinkamai gy
dant. Moderni technika pajėgia 
pagerinti net ir toliausiai 
pažengusį krūties vėžį ne tik 
prailginant moters gyvenimą, 
bet ir pagerinant gyvenimo 
kokybę. 

Dabar daugelis gydytojų ma
no, kad medicina jau priėjo krū
ties vėžio pagydumomo slenks
tį. Žinoma, reikia išjudinti 

Iš apie 620 žmogaus kūne esamų, valia valdomų raumenų (Jie sudaro 40% v i s a s m o t e r i s imtis v e i k l o s š ioje 
kūno svorio) čia parodyti svarbiausieji paviršutiniai raumenys. Po jais dar srityje p a g a l šių d i e n ų m e d i 

c inos pajėgumą: k a d s a v o n e r a n 
g u m u krūtų priežiūroje, p a 

yra daug kitokių raumenų. 

2. Stuburą išt ies iantiej i 
raumenys (extensor museles 
arba spine extensors). Šių 
daugiasluoksnių raumenų saus
gyslės prisijungia prie stuburo, 
dubens, šonkaulių ir galvos. 
Kartais tokie vieno colio ilgio 
raumenys esti šalia stuburo. 
Visi tie raumenys tęsiasi nuo 
stuburo viršaus iki jo galo. Jų 
užduotis yra lenkti ir stiprinti 
raumenis, kurie teikia stuburui 
apsaugą, jėgą ir judrumą 

3. Stuburo šoniniai raume
nys (lateral museles). Jie yra 
stuburo šonuose ir turi du svar
bius narius: a. raumuo, vadi
namas ųuadratus lumhorum, 
balansuoja stuburo judesius į 
šoną; b. raumuo, vadinamas 
psoas major, sulenkia stuburą 
ir talkina šlaunikaulio jude
siams. Būdamas šalia stuburo 
tas raumuo eina per dubenį prie 
šlaunikaulio ir jo sąnario. 

4. Šlaunikaulio raumenys 
(hip museles). Vėl turime ke
turis vieningai veikiančius rau
menis. Galiausiai, visos stuburo 
dalys kartu traukia: šlauni-
kauliai rišasi su dubeniu, dubuo 
su stuburu, o stuburas yra viso 
kūno centras. 

Ouadratus 
lumb<*rum 

Keletas stuburo raumenų. 

KRŪTIES VEZIO 
REIKALAI 

Klaus imas . Mano žmona 
mirė nuo krūties vėžio po ilgiau
sių kančių ir kuo geriausios 
mano ir vaikų jai teiktos 
priežiūros. Išmokome ją mai
tinti specialiu maistu ir suleis-
davome namuose jai vaistus nuo 
skausmo. Nereikėjo jai būti 
prieglaudoje kai ligoninė jos il
giau nelaikė. Neapsakomas 
skausmas mums visiems. 
Niekam neturėtų būti tokių 
kančių. Taip nedaug mūsų 
spaudoje pranešama apie tą 
ligą. Dabar paskelbtas kovai su 
kūties vėžiu šis mėnuo. Gal 
galėtumėte kiek nuodugniau 
tuo reikalu žmonėms pranešti. 
Gal tada ims lengvėti ši baisiai 
sunki moterų našta. Nejaugi 
medicina taip ir negali nieko 
tokioms pade:." 

Atsakymas. Daugelis žmo
nių dabar mano, kad medicina 
greit pajėgs nugalėti krūties 
vėžį. Tuo tarpu daugelis moterų, 
kaip ir Tamsta, krf»ties vėžį 
laiko pasibais j imu, kuris 
apima jų jautriausią kūno dalį. 
Ačiū Dievui, jau girdėti geros 
žinios iš šiame krašte tokią ligą 
tvarkančių klinikų: ankstyvas 
krūties vėžio susekimas ir pa
gerintas jų gydymas užtikrina 
iki šiol dar nebūtų skaičių nuo 
tokio vėžio pagijusiųjų. O vietoje 
krūties prašalinimo ją operuo
jant, dabar yra galimas tik 
gabalo-guzo iš krūties praša-
linimas — vadinama lumpec-
tomy operacija. Tokį tik vėžinio 
gabalo iš krūties prašalinimą 
specialistai laiko pažanga 
krūties vėžio gydyme. 

Aišku, žmonės abejos dėl tų 
gydytojų tokio optimizmo. 
Tačiau klinikose daug tokių li
gonių gydr.pt ieji mano kad krū
t ies vėžio gydymas dabar 
panašėja vyro kiaušinėlio 
(testicular) vėžio gydymo eigai. 

vėluotai susektu vėžiu, nema
žintų to, ką medicina gali. 

Mat krūties vėžio pagydo-
mumas priklauso ne nuo 
gydytojo-solisto darbo, o nuo jo, 
dirbant duetu su paciente. Todėl 
nė viena lietuvė neturėtų apleis
ti savo rolės šiame duete, nes 
pavėluotas vėžio susekimas yra 
tolygus sunkios naštos užsikro
vimui. Briskime lauk iš ap
sileidimo balos šioje srityje: nu
stokime galvojusios, kad toji 
„viena iš devynių" su krūties 
vėžiu bus kita, o ne aš. Geriau 
galvokime: .,Vėžio lizdas gali 
būti susuktas mano krūtyje, 
todėl jį ardysiu pačioje 
susukimo pradžioje, tuojau, 
nedelsiant pasidarydama pirmą 
mammogramą". 

Daugiau kitą kartą. 

PIENAS, NE TAPLETĖS, 
KALCI PADAI GINS 

Klausimas. Strumos opera
cija — išpjovė visą skydliaukę ir 
pritaikė hormonus. Prieš 
operaciją buvo priepuolis. Emė 
labai plakti širdis. Sukosi galva, 
tirpo liežuvis, lūpos, kojos, 
rankos ir pradėjo visą kratyti. 
Iškvietė greitąją pagalbą. 
Ligoninėje spaudimas buvo ras
tas 200/120. Suleido vaistus. Po 
ilgesnio laiko praėjo. Gydytojas 
sakė, kad traukuliai ir pakilęs 
kraujospūdis buvo dėl stokos 
kalcio kraujuje. Priedui buvo 
skrandžio ir pilvo plėvės ir seilių 
lymfmazgio uždegimas. 

Prašė kalcio. Pasiunčiau Cal-
cium 600 mg ir multivitaminų: 
3000 mg of calcium carbonate, 
which provides 1200 mg ele
mentai calcium: 9 6 * recom-
mended daily alowance. 

Dabar vėl rašo: sveikata 
silpna, greit pavargstanti, šir
dies plaki-nas su permušimais 
Kalcis beveik neatsistato. 
Gydytoja aiškina, kad organiz
mas nepajėgia įsisavinti kalcį, 

reikia papildomų vaistų: AT-10 
arba Tahystino gerti kartu su 
kalciu. Nusipirkti negaunu. 
Klausiau Walgreens, jie tokių 
vaistų nežino. Ką man dabar jai 
patarti? 

Atsakymas . Taip yra ir bus 
kiekvienam, kuris nuo tikro 
kelio eina į takelį. Ne vaistų jai 
reikia, bet mediciniškos iš
minties: jai reikia kasdien iš
gerti tiek pieno, kad iš jo gautų 
1500 mg kalcio, būtent: po 
penkis 8 uncijų (250 ml) puo
delius kasdien, nes 8 uncijose 
pieno yra 300 mg kalcio. O kad 
tas kalcis geriau pereitų iš 
žarnų į kraują, reikia dar nuryti 
kasdien po vieną vitamino D 
turinčių žuvies taukų piliulę 
(cod liver oil). Taip turi daryti 
kasdien ir, be to, dar valgyti 
daug kopūstinių daržovių, 
morkų (vitaminas A) ir Briu
selio kopūstų. Jokių kalcio 
piliulių nenaudoti, nes jos, per 
burną įėjusios, per užpakalį 
išeina, naudą atnešdamos tik jų 
pardavėjams, o pirkėjų kišenes > 
— tik tuštindamos. 

Kalcis yra mineralas, būtinas 
kaulų augimui ir talkina me
džiagų apykaitai raumenyse. 
Jis svarbus raumenų susi
traukimui, nervų veikimui ir 
reguliuoja širdies ritmą. 

Po 300 mg kalcio yra ir ne 
pieno gaminiuose: 3 oz sardi
nėse su kaulais , pusantro 
puodelio virtų špinatų, tame 
kiekyje broecoli, 4-se uncijose so
jos pupelių varškės (toru), tri
juose ketvirčiuose stiklinės 
paprasto (plain) jogurto, vieno
je uncijoje šveicariško sūrio, 
dvejose uncijose amerikietiško 
sūrio. 

Kai pritrūksta kalcio (norma 
kraujuje — 7.5-11 mg%), susto
ja augimas, atsiranda raumenų 
ir nervų jautrumas, ima gesti 
dantys, širdis pradeda neregu
liariai — per smarkiai plakti, 
kaulai pasidaro trapūs, pradeda 
skaudėti sąnariai ir raumenų 
mėš lung i škas traukymas 
vargina tokį ligonį. 

Kalcį reikia būtinai imti su vi
taminais A, C ir D. Kol kalcis 
susitvarkys — kol jis kraujuje 
pakils iki 7.5 mg% — geriausiai 
imti ir vitamino D žuvies taukų 
kapsulėse (cod liver oil) po vieną 
per dieną, o paskui, kartu visą 
laiką imant su maistu, aišku, 
taip pat su maistu naudoti ir 
vitaminus C ir A. Tik liaukitės 
visi lietuviai tuojau griebęsi ne
reikalingo vaisto, pirmiau 
nesus i tvarkę su t inkamu 
maistu. 
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TREČIAS AERODROMAS 

Chicaga spaudžiama pagaliau 
greičiau apsispręsti, kur statys 
trečią aerodromą. Meras 
daugiau linksta į Lake Calumet 
plotą, bet jo išpirkimas ir paruo-
š imas aerouosto statybai 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Hory Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straot, Chicago 
Tol . (1-312) 434-5S49 (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Roz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. M l (706) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 vpp 
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penktd 

ir šeštd 9 v r -12 vpp 

Gimnazijai — 
140 metų 

Šiauliai. (Elta) — Šiais metais 
Šiaulių Jul iaus Janonio 
vidurinei mokyklai — buvusiai 
berniukų gimanzijai — sukanka 
140 metų. Sukakčiai skirti dar
bai, renginiai tęsiasi jau seniai. 
O ši savaitgalį čia susirinko 
buvę gimnazijos mokytojai, 
auklėtiniai. Daug jų, išsibars
čiusių po visą pasaulį, atsiliepė 
į kvietimą aplankyti savo seną 
mokyklą, nuo šių metų pasuku
sią gimnazijos atkūrimo keliu. 
Iškeltos pradinės klasės, 
sustiprintas lietuvių kalbos 
dėstymas — tai pirmieji gimna
zijos atkūrimo žingsniai. 

Šeštadienį čia susirinko daug 
žinomų mokslo, kultūros, visuo
menės veikėjų, kad pasikalbėtų, 
prisimintų tuos, kurie jau atgulė 
Šiaulių žemėje ar toli nuo jos. 
Šventųjų Petro ir Povilo 
bažnyčioje šv. Mišias aukojo ir 
atšventino gimnazijos vėliavą 
dabar JAV gyvenantis prieška
rinės gimnazijos kapelionas 
Valdemaras Cukuras. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1 M Eaot Oaaiiiloi. 9 N M O 402 

6132 S. Kadzla Ava. , Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. 
Tol. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79tn Ave . Hickory Hi lK IL 
Tol. (708) 598-8101 
Vol pa<pl susitarimą 

Tol. kaMnoto ir buto: (708)652-41 S9 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Ava., Clcaro 

Kasdien i 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 
158 N. MĮcNąan Ava., Sulto 324 Ir 
583S S. Pulaski Rd., CMcago. IL 
81 St. ir Kaan Ava.. Justice. IL 

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

Tol. — (1-312) 337-1288 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

D?. McEMojott Ir Or. Adoma 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wsst Ava., Oriono Park 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips 
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimu turinį neatsako. Skelbi 
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

kainuotų apie 20 bilijonų dole
rių, penkis kartus daugiau, negu 
kitur apylinkės ūkių srity, be to, 
— pietinėj Chicagos pusėje apie 
1,200 namų butų jaustų lėktuvų 
sunkų triukšmą, o juose gyvena 
apie 40,000 žmonių. Nukentėtų 
tie priemiesčių gyventojai. 

Kab. tol. (1-312) 585-0348. 
Roz. (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 

Kab. tol. (1-312) 471-3300; 
Roz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kodzla Ava., 
Chicago. III. 60652 

Pirm , antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

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. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadžio, Chicago. III. 
Tol. (1-312)925-2670 

1185 Dunda* Ava.. Elgln, III. 60120 
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Rudeniui atėjus 

PATIKRINKIME 
SAVUS ARUODUS 

Kai voratinkliai pradeda po 
orą draikytis, šalna sidabru pa
dengia pievas ir gervės pa
dangių vieškeliais į pietus 
nuklykauja, tai yra ženklas, 
kad ruduo jau čia ir kad žiema 
ateina. Vieniems tai yra savo
t iškos r o m a n t i k o s l a ikas , 
kuomet pamiškės parausta rau
donais šermukšnių karoliais, tai 
dailininkas imasi savo teptuko 
ir poetas gamtos grožį apdainuo
ja. O Donelaičiui tai buvo 
„Rudenio gėrybių" metas. Bet 
geras lietuvis ūkininkas, ypač 
Biržų krašte, patikrina savo 
aruodus prieš užraugdamas alų. 
Reikia žiūrėti, kad užtektų visai 
žiemai ir dar sėklai liktų. Taip 
ir išeivija tur ime patikrinti 
savus aruodus, kad jie sulauktų 
kito derliaus. Yra girdimi balsai 
tų, kurie nei sėjo, nei rovė, nei 
į svirnus krovė, o yra linkę 
viską imti ir išdalinti. Cia rašau 
apie tuos, kurie y ra linkę mūsų 
fondus likviduoti. 

Visų pirma, visi mūsų fondai 
yra dar labai skurdūs. Iš valsty
binių poreikių taško žiūrint, 
jie yra beveik bereikšmiai, ypač 
jeigu t ik j a u s m a i s vado
vaudamiesi imsime dalinti. Ka
dangi mūsų fondai nėra dideli, 
turime žiūrėti, kur kiekvie
nas mūsų centas eina, kad 
neišeitu taip, kad už tuos pini
gus nesulauktumėme didesnio 
srauto deputatų. 

Gerai žinome, kad centus su
telkti yra labai sunku ir labai 
lengvai juos iššvaistyti galime. 
Reikia atkreipti dėmesį į tai, 
kad. p ra s idė jus t au t in i am 
atgimimui, neteko pastebėti 
mūsų fondų pastebimai pagrei
tinto didėjimo. Žinoma, atsirado 
visokių papildomų ir nenuma
tytų reikalų ir prašymų. O pini
gai ir aukos vis iš tų pačių 
kišenių. Išeivijos pajėgumas yra 
ribotas ir kišenės turi dugną, 
tuo tarpu tėvynainiai gausiau 
pradėjo mus lankyti. Kai pra
dėjo atvykti įvairūs ansamb
liai, mūsų salės lūžo. Ne tik 
lankėm įvairius atvykstančiųjų 
renginius, bet ir išleisdavom 
ratuotus. Visa tai atsiliepė į 
išeivijos, ypač pensininkų 
kišenes. Viskam yra ribos, tad 
tą faktą turėtume žinoti. 

Išeivija turi mesti žvilgsnį ir 
į save, jeigu norime išlikti ir 
savęs neprarasti . Turime žino
ti, kad be lietuviškos spaudos ir 
mokyklų mūsų dienos bus su
skaitytos. Taip pat reikalingas 
ir kultūrinis gyvenimas, nes be 
kultūrinio gyvenimo būsime ne 
organizuota visuomenė, bet 
palaida bala. O mūsų kultūrinio 
gyvenimo lygis irgi ir nuo mūsų 
pačių priklauso. Jeigu norime jį 
turėti tinkamame lygyje, turime 
juo domėtis. 

Vis tik pasitaiko tokių atvejų, 
kuomet ir labai aukšto lygio 
koncertas, bet kadangi atlie
kamas savųjų — tai koncertuoja 
pustuštei salei. O svečių ir gana 
žemo lygio koncertas vyksta pil
noje salėje. Tokioms nuotaikoms 
esant, nesunku suprasti, kad 
mūsų jaunimui didelio entu
ziazmo nėra. 

Rašantysis nėra priešingas tė
vynainių pasirodymams, jis juos 
lankė, kuomet dar nebuvo ma
doje. Tačiau beveik kiekvieną. 
nors ir žemo lygio pasirodymą, 
pagerbti atsistojimu — tai jau 
yra savęs nevertinimas. Ta 
pačia proga, reikėtų bent pora 
žodžiu užsiminti liaudies meno 

esmę ir sąvoką. Polka, nežiū
rint, kaip ją vadinsime — aukš
t a i t i š ka , žemait iška, a r 
Ramygalos — nėra lietuviška. O 
praėjusio šimtmečio antroje 
pusėje per Lenkiją iš Čekijos 
atėjusi. Taigi nieko lietuviško 
nėra. Ir nežiūrint kaip ją vadin
sime, vis viena lieka polka. Ra
šančiajam j i jokių sentimentų 
nesukelia, kadangi mano gene
racija brendo Dolskio ir Saba-
niausko šlagerių ir tango, o ne 
polkų įtakoje. To meto Kaunas 
norėjo būti didmiesčiu, bent sa
vo manieromis. Taigi kavinėse 
ar geresniame restorane polkų 
buvo tiesiog vengiama. O dabar 
nuo jų mes negalime atsiginti. 
Vis tai tėvynės ilgesio ir 
lietuviško meno vardan! 

APIE KALBAS 
VYTAUTAS VOLERTAS 

* * * 

Lietuviško jaunimo irgi nepri
trauksime ir jo nesudominsime 
klumpėmis ir baudžiavos laikų 
prisiminimais. Jaunimą žadina 
visa tai, k a s yra heroiška. Tau
tinis atgimimas buvo heroiškas 
epizodas, užtai ir mūsų jaunimo 
dėmesį pa t raukė . Ir mūsų 
mokyklų pareiga yra tai plačiau 
iškelti ir apie tai kalbėti. 

Nemeluodami galime teigti, 
kad Lietuva sugriovė Sovietų 
imperiją. Jos byrėjimas pra
sidėjo nuo Lietuvos. Todėl 
Lietuvai i r teko stipriausi smū
giai. Lietuva vadovavo sovie
tinių tautų išsilaisvinimo eigai. 
Visos kitos tautos, didelės ir 
mažos, t ik Lietuvos pavyzdžiu 
sekė. Čia ir lietuvių išeivija 
didelį vaidmenį atliko, gal di
desnį, negu mes patys galvo
jame. Tik, žinoma, ne tie, kurie 
ragino padėkas siųsti. Bet tie, 
kurie demonstravo, protestavo, 
te le fonais skambino, t e l e 
gramas ir laiškus siuntė. Reikia 
neužmiršti, kad šios akcijos 
priekinėse gretose buvo JAV 
Lietuvių Bendruomenė. Tai pat 
dideli nuopelnai pr ik lauso 
Lietuvių informacijos centrui, 
Hot Line ir kitoms akcijos 
grupėms. Ši mūsų veikla atliko 
skydo pareigas. 

Nereikia manyti, kad lietuvių 
veikloje Gorbačiovas sau pa
vojaus nematė. Jis pavojų 
numatė, tik nežinojo, kaip su 
juo susitvarkyti. Nenorėdamas 
palaidoti , ,perestroikos" ir 
galimos Vakarų paramos, nesi
ryžo frontimai pulti. Čia teko 
didelis vaidmuo ir išeivijai, ka
dangi mes garsiai rėkėme, ir 
mūsų balsas buvo girdimas. 
Mūsų balsą girdėjo Senatas, 
Kongresas, spauda ir TV. Tad 
jis griebėsi „šliaužiančios oku
pacijos". Kai tai nepagelbėjo, 
įvyko sausio 13-oji. Čia Gor
bačiovas ir suklupo. Prie TV 
bokšto žuvo ne tik lietuviai 
gynėjai, bet ir „perestroika". Jo 
planai sudužo į lietuviškas krū
tines. 

Pasaulio opinijai pradėjus gar
siai protestuoti ir rodyti vaiz
dus, Gorbačiovas pasimetė ir 
nudavė, kad jis miegojo ir nieko 
nežinojo. Ir čia išeivija atliko 
savo rolę, žinoma, tie, kurie 
aktyviai reagavo. Taigi, kaip 
matome, išeivija yra ir tėvynei 
reikalinga. Gali būti, kad bus 
dar ir ateityje reikalinga. Tad 
nereikia savo klėčių ištuštinti, 
nes dar nežinome, kokia gali 
būti ateitis. Kol svetima armi
ja tebėra Lietuvoje ir pasku
tinėmis žiniomis kontroliuoja 
oro erdvę, tad dar visko gali 
atsitikti. 

J . Ž. 

Du p a s i s a k y m a i 

Ka i kurie žmonių išsireiš
kimai, atsitiktinai tar t i , l ieka 
istorijoje. Štai 1991 sausio 14 d. 
Juozas Cibulskas, niekuo ypa
tingai nepasižymįs pilietis, sto
vėjo su dviejų pėdų ilgio plieni
niu vamzdžiu Vilniuje pr ie 
parlamento, pasiryžęs jį ginti . 
Kuo ši gynyba galėjo jam baig
tis, gerai žinojo. J a m tai buvo 
parodžiusi vakarykštė diena, 
sausio 13 d., kai sovietiniai 
tankai prie TV bokšto t ra iškė 
beginklius žmones. Cibulskas, 
užsienio korespondento užklaus
tas, ką t en veikiąs, pasakė: 
„1940 mūsų tėvai negynė kraš
to nuo sovietų kar iuomenės 
okupacijos. Gal mūsų vaikaičiai 
galės žmoniškai gyventi dėl to, 
ką mes šiandien darome". 

Sausio 16 d. buvo laidojamos 
sausio 13 d. žuvusios aukos. Lai
dotuvėse vienas kunigas ta rė : 
„Kai pažiūrėjom į jaunų ir senų 
žuvusiųjų veidus, pamačiau tie
są. Vergais jau nebūsime. Mes 
tapome tau ta" . 

Šiuos du pasisakymus ka r tu 
su daugeliu kitų užregistravo 
užsienio žurnalistai , kai Lietu
voje jiems buvo karš ta darby-
metė — tiek daug baisių įvykių 
vienas po kito. Tada apie Lietu
vą rašė plačiai ir įvairiai, pasa
kojo žmonių nuotaikas ir jų 
kalbas. Bet parašė, laikas pra
ėjo, praėjo ir žmonių pasi
sakymai. Tačiau ne tie du, čia 
paminėti. Po aštuonių mėnesių 
juos vėl paskelbė amerikiečiai. 
<The Philadelphia Inąuirer , 
1991.9.8 autorius Fen Mon 
taigne). Pakartojo todėl, kad tai 
buvo žodžiai žmonių, kurie sakė 
tiesą, nei pakreiptą, nei atskies
tą kokiu nors naudos ieškojimu. 

Visi tų dienų įvykiai Lietu
voje, išskyrus komunistų po
elgius, buvo grįsti tiesa. Beveik 
kiekvienoje lietuvių šeimoje 
liko įkalinimo ar trėmimų Sibi
r a n ženklų. Beveik kiekvie
name kaime yra vietų, kur vyko 
partizanų susišaudymai su so
viet iniais daliniais. Žmonės 
bejėgiškai stebėjo iš Maskvos 
atsiunčiamus šimtus tūkstančių 
rusų. Nežiūrint šių sunkumų, 
išliko sava kultūra, Lie tuva 
neprarado vakarietiško vaizdo. 
Ka i 1991.1.13 iabai anks t i , 
truputį prieš ant rą valandą, 
sovietų tankų, sunkvežimių ir 
šarvuočių dalinys pradėjo ran-
gytis link TV bokšto Vilniuje, 
tuojau prie jo susirinko apie 
1,000 beginklių gynėjų. „Per 

sekančias 30 minučių lietuviai 
parodė tiek pas.ryžėliškos drą 
sos, kad įvykių liudininkams 
neliko abejonės, jog šie žmonės 
vienądien bus laisvi. Grupė 
užsienio korespondentų, visi nu
stebę ir išsigandę, matė, kaip tu
zinas žmonių pribėgo prie vieno 
iš t ankų ir jį sustabdė. Tanko 
vairuotojas sudrebino motorą ir 
metėsi pirmyn. Vieną vyrą 
t a n k a s sutraiškė, kiti išsisklai
d ė " (The Philadelphia Inąui
rer ). 

Tiek matė užsienietis ko
respondentas. Bet jis nepaste
bėjo tūkstančių lietuvių komu
nistų, kurie laisvos Lietuvos 
nelaukė. Jie ir dabar, nors jų 
partija oficialiai neegzistuoja, 
t rukdo valstybes darbą. Dar ne 
v i e n e r i metai p rae i s , ko! 
Lietuvoje išblės bolševikiškai iš
auklėtųjų siautėjimas, svetim
taučių nerimas ir nepribren-
dėlių lietuvių blaškymasis. Tuo 
metu reikės sugebėti gražiai 
jungt i kantrybę, teisingumą, 
apykantą ir pasigailėjimą. Tuo 
metu mūsų kalbos ir pareiš
k imai turės būti panašūs į tuos 
du pradžioje paminėtus — aiški 
t iesa ir apgalvoti žodžiai. Kiek
vienas nevykėliškas pliurpalas 
Lietuvai kenks. 

Išeivijos gudrybės 

Amer ik ieč ia i r e t k a r č i a i s 
mėgsta superlatyvus. Pavyz
dž iu i , nepapras ta i i šgi r ia 
paskai t ininkus, kai su jais 
supažindina auditoriją, išliaup 
sina aktorius, prieš jiems pasi
rodant scenoje, net mandagiai 
perkainuoja save pačių resiumė-
se („selling yourself"). Tai įpras
ta , nes šiais atvejais tiesa pati 
iškils, kai paskaitininkas ar 
aktorius atlikinės savo pareigas 
arba naujai pasamdytasis pra
dės darbą. Bet amerikiečių ne
galime pavadinti pagyrų puo
dais, nes jie tokiais puodais 
nesą. 

Lietuviai išeiviai taip pat prie 
superlatyvų įprato. Tačiau ne 
visada tuos superlatyvus pako
reguoja, kai reikia rimtai kal
bėti. Susidūrus su profesionalais 
pagyrūnais arba bandant super
latyvus įterpti į dokumentus, 
iškyla rimtumo klausimas. Štai 
rašome, kad Vlikas yra dau
giausia politinės patirties turin
ti organizacija (net nepasakoma, 
kad ta patirtis matuojama tik 
lietuvių tarpe, o sudaromas 
įspūdis, jog kalbama pasauliniu 
mastu) ir kad šia patirtimi turi 

naudotis Lietuvos vyriausybė. 
Savo patirtį siūlo ir PLB. Kuria 
forma ši patirtis peršama? Kad 
vienas šių institucijų pirmi
ninkų taptų užsienio reikalų 
ministerių, o jo vaikai ambasa
doriais? Lietuvon nuvažiavęs 
pilietis taria, kad jį, tik baigusį 
chemijos studųas, paskyrė labo
ratorijos vedėju. Tai l aba i 
didelis šuolis. Tačiau nepasako, 
kam vadovavo. Tą jo laboratori
ją sudarė vienas stalas ir j is 
pats, ten nebuvo nei chemikų, 
nei technikų. Štai kažkas skel
biasi, kad pasiekęs 25 metus 
amžiaus jau turėjo tuziną baig
tų rankraščių. Kokių rank
raščių? Knygų ar meilės laiš
kelių? Nemažai prikalba ir eko
nomistai. Lietuvoje j ie save 
vadina svarbiais verslininkais, 
švaisto vyriausybei praktiškus 
patarimus. Tuo tarpu jie yra t ik 
maži prekybininkėliai, patys 
iešką pagalbos pas „Small Busi
ness Administration", kartais ir 
su šia pagalba neišsiverčia. O 
Lietuvai jie žada ..MarshalTio 
planą". Stambūs verslininkai 
taip nesielgia. 

Žinoma, melo čia nėra. J u k 
Vlikas ir PLB turi pat i r t ies . 
Tačiau pamirštama, Kad abiejų 
šių institucijų žmonėms tekdavo 
gal dukart metuose tiesiogiai su 
politika susidurti, kai šios sri
ties Lietuvos žmonės politinę 
duoną kepa ir valgo kasdien, 
nors dar tik per paskutinius ke
lerius metus. Nemeluoja chemi
kas, rašytojas, ekonomistas. Jie 
iš tikrųjų yra chemikai, rašy
tojai, verslininkai, tik gerokai 
žemesnio lygio, kaip skelbiasi. 
Ir lygis nėra melas: jie ta ip apie 
save galvoja. Tai ne aferistai, 
tik fantastai. 

Nugirstame išsitarimų, kad 
Lietuvoje kartais pasišaipoma iš 
išeivijos. Mes čia taip pat ne 
kartą nusistebime iš Lietuvos 
atvykusiųjų keistomis nuomo
nėmis. Ar tai nėra fantastų 
kūrybos rezultatai? Aišku, kad 
beveik penki dešimtmečiai mus 
šiek tiek atitolino, bet šis laikas 
turi mažiau kaltės, kaip atski
rų individų gudrūs išsireiškimai 
iš vienos ir iš kitos pusės. 
Kiekvieną pasisakymą reikėtų 
pasverti, prieš jį laikant „kon
vertuojama valiuta". 

Abi tautos dalys yra reikalin
gos viena kitai. Tik y r a nerei
kalingas klaidingas abiejų pu
sių vertinimas. Išeivija nėra 
„auksinės kiaulės". Tebūna ži
noma, kad ji nėra turtinga! Šiek 
tiek geriau laikosi už Lietuvos 
gyventojus, nes čia palankesnės 
sąlygos. Tačiau ji prasigyveno 
labai sunkiu darbu — ir tai 
tiesa, tiesa! Išeivijoje glūdi daug 
išsi lavinimo, technin ių ir 

LIETUVIAI 
BALTARUSIJOS 

VAKARUOSE 
IGNAS MEDŽIUKAS 

ningomis pastangomis, krei
piantis net į popiežiaus nuncijų 
Varšuvoje, paleistas. Bet kun. 
A. Jakavonis buvo perkeltas i 

Kai 1920 m. liepos 12 d. buvo 
pasirašyta su Sovietų Rusija 
Maskvos sutartis, Lietuva at
gavo rytuose daugumą vietovių, 
kuriose kompaktiškai gyveno sugudėjusią parapiją 
lietuviai. Deja, Lenkija, vado
vaudamasi imperiniu siekimu 
užvaldyti sritis nuo Juodųjų iki 
Baltijos jūros, užėmė Lietuvai 
priklausančias žemes, nepai 
sydama lietuvių teisės ir aspi
racijų. 1939 m. sutartimi su 
Sovietų Sąjunga Lietuva atgavo 
Vilnių ir dalį žemių į rytus. Bet 
Stalinas pieštuku nubraukė 
liniją, nepaisydamas 1920 m. 
pasirašytos taikos sutarties. 
Tokiu būdu dalis lietuvių gy
venviečių liko už Lietuvos ribų 
Baltarusijoj. Pagal 1959 m. 
Sovietų Sąjungos gyventojų su-
rašymą.Baltarusijos vakarų sri
tyse dar gyveno 40 tūkstančių 
žmonių, kalbėjusių lietuviškai. 

Gervėčių apyl inkės 
lietuvių vargai 

Toks likimas ištiko lietuvius, 
gyvenusius Gervėčių apylin
kėje, apie 70 kilometrų nuo 
Vilniaus. Net lenkų valdymo 
metu Gervėčių apylinkės 
kaimuose veikė 7 mokyklos su 
prie jų esančiais vakariniais 
kursais ir lietuviškomis skai
tyklomis. Kaimų jaunimas 
ruošė vaidinimus. Veikė daug 
lietuviškų organizacijų pa
dalinių, vien blaivybės draugija 
turėjo 14 skyrių. 

Gervėčių apylinkės gyventojai 
parodė didelį ryžtą, kovodami 
dėl lietuvių kalbos teisių 
bažnyčioje. Tai didelės pastan
gos buvusio Gervėčių klebono 
kun. Ambraziejaus Jakavonio. 
kuris turi žymių nuopelnų, 
neleidžiant tenai pranykti lietu
vybei. Dėl šios priežasties šis 
idealistas kunigas ne kartą 
buvo lenkų administracijos 
areštuotas. Tik parapiečių vie-

humanitarinių žinių, bet ne tiek 
daug, kad tomis žiniomis 
užtvindytų Lietuvą. 

O Lietuva? Ji nėra pasimetė
lių šalis, kaip mano kai kurie 
išeivijos gudruoliai, čia nepajėgę 
savo gudrumo pademonstruoti. 
Lietuva išsikovojo nepriklau
somybę, išeivijai padedant savo 
pirštu. Lietuva susikurs gyve
nimą, jei išmoks dirbti, kiek dir
bo išeivija. 

Kun. A. J a k a v o n i s — 
kalinys 

1941 m. kilus antrajam pa
sauliniam karui ir Gervėčius 
užėmus vokiečiams, apylinkės 
gyventojai rinko parašus, pra
šydami, kad jų gyvenama sritis 
būtų įjungta į Lietuvos savi
valdos administracines ribas Po 
ilgų pastangų Gervėčiai su 
apylinkėmis ouvo priskirti nau
jai sudarytai Svierių apskričiai 
ir įjungti į Lietuvos generalinę 
ariftį. Sudarytas Gervėčių vals-
č'us su reikalingomis įstai
gomis. Atidaryta lietuvių pro
gimnazija, kuriai vadovavo kun. 
Gylys. 1944 m. valsčiuje veikė 
23 lietuviškos mokyklos. 1942 
m. surašant gyventojus, lietu
viais užsirašė 60'T valsčiaus gy
ventojų. Vokiečių okupacijos 
metu gyventojai turėjo daug 
skriaudų patirti nuo lenkų 
Krašto armijos (armija krajova). 
Kun. A. Jakavonis. buvęs tada 
filialistu Paberžės valsč.. 1943 
m. vieną naktį lenkų partizanų 
suimtas, ilgai kankintas ir 
nužudytas. Jo lavonas rastas 
užkastas žvyrduobėje netoli Pa
bradės. Gervėčių apylinkėje dar 
prieš du dešimtmečius buvo 17 
lietuviškų kaimų, kurių tarpe 
Miciūnų kaimas, iš kurio buvo 
kilęs neseniai miręs Vilniaus 
arkivyskupas Julijonas Stepo
navičius. 

Atstatoma Gervėčių 
klebonija 

Sovietų okupacijos metais 
daug Gervėčių apylinkės kaimų 
jaunimo išvyko į Vilnių moky
tis. Cia jie įsteigė Gervėčių 
klubą, kuris turi 1000 narių. Šio 
klubo surinktomis aukomis at
statoma Gervėčių klebonija, 
kuri bus ir parapijos namais. 
Čia vaikai bus mokomi tikybos, 
nes nežinoma, kada mokyklose 
bus įvestas tikybos mokymas. 
Manoma greitu laiku suor
ganizuot i chorą, kad vėl 
bažnyčioje skambėtu lietuviškos 
giesmės. Numatyta pastatyti ir 
prieglaudą seneliams. 

(Nukelta į 4 pslt 

DVIEJŲ TĖVŲ DUKRA 
N o v e l ė 

V L A D A S VAILIONIS 

— Nesąmonė? — nustebo Pranas . 
- Ž inoma, nesąmonė. Pagal šį teigimą išeitų, kad tai nors jūsų neišveš 

daug kartų jie jau krėtė Vanagėnų sodybą, ieškodami 
jų sūnų. 

Vieną vasario mėnesio dieną Vanagėnienė pama
tė įvažiuojantį į jų kiemą rusų sunkvežimį. Suprato, 
dėl ko šie piktos valios žmonės atvyko čia. Ir jiems 
reikės išeiti iš namų ir mirti šaltajame Sibire, bet ji 
bandys nors mergaites išgelbėti. Todėl tuoj ji ir suriko: 

— Mergaitės, rusai kieme. Bėkit per sodą į mišką, 

šis karas yra Dievo leistas, žydai nužudyti, lietuviai 
ištremti į Sibirą a r dar Lietuvoje nužudyti, yra su Dievo 

negali visą laiką čia pasilikti. Mieste yra jau grupė 
žydų, su kuriais mes ir užmezgėme ryšį. Jie sutinka 
tave priimti į savo tarpą. Ten bus tau saugiau. 

Julytė pradėjo verkdama šaukti, kad ji nesiskirs 
nuo Birutės. 

— Jūs esate mano šeima — brolis ir sesuo. Aš 
daugiau nieko neturiu, tik jus abu. todėl aš ir pasiliksiu 
su jumis, koks tik bebūtu mūsų likimas. 

Pranas ilgai ją ramino ir aiškino esamą padėtį, bet 
Mergaitės, išgąsčio vejamos, pasičiupo šiltesnius ji buvo neperkalbama. 

apsiaustus ir išbėgo per sodą. Rusai su aktyvistais Juk Birutė irgi pasilieka čia. tai kodėl aš turiu 
— ^~ w 

valia. Je igu t ikra i Dievas t ą daro, tai su tokiu Dievu buvo kitoje namo pusėje, todėl šių bėglių ir nematė, jus apleisti? Negi jūs jau nemylite manęs. Pranai, leisk 
aš nenoriu jokių reikalų tu rė t i . Užbėgusios ant kalnelio, sustojo ir t ik tada abi pra-

- T u kalt ini Dievą be reikalo. Viena dalyką ir aš virko. Stovėjo jos ten, stebėdamos savo sodybą. Po kurio 
Dievui primetu, kad J i s , ku rdamas žmogų, padarė laiko, stumdomi aktyvistų. įlipo į sunkvežimį ir abu 
vieną klaidą. Vanagėnai. Nors jos abi verkė ir klykė iš skausmo, bet 

- Kokią klaidą? jų tą širdies skausmą tik snieguoti laukai tematė. 18-
- J i s davė žmogui laisvą valią, pasakydamas, kad gįverkusios, bet bgodamos grįžti į sodybą, patraukė abi 

už blogus darbus Jis baus iąspojo mirties Man atrodo, miško link. Apylinkėje vyko sunkios kovos, nes 
kad tokie, kaip Hitleris ir Sta l inas bei jų sėbrai, turėtų šautuvų bei kulkosvaidžių tratėjimai girdėjosi visą 
būti baudžiami dar žemėje. laiką. Ir tik vakare joms pavyko susirasti Praną. Jis 

- Hitlerio ir Stalino a š nelaikau žnv'nėmis, bet j a u žinojo apie savo tėvų likimą, bet miško broliams 
velnio įsikūnijimu žmogaus pavidale. Negi Dievo kūri
nys galėtų tokius ž iaurumus vykdyti? 

- Gal taip ir yra, Ju ly te . 

* * • 

nepavyko priešo nugalėti - per daug jų apylinkėje 
prigužėjo. Pamatęs mergaites, jis labai apsidžiaugė, kad 
nors jos išsigelbėjo. Gi šios, pripuolusios priėjo, pradėjo 
labai graudžiai verkti. Pranas, apglėbęs jas abi ir pats 
kovodamas su savo ašaromis, leido joms išsiverkti. 
Joms šiek tiek nurimus, jis pasakė, kad ir jų brolis An 

man pasilikti su jumis. Aš jus taip labai myliu. 
— Čia yra kitas dalykas. Julyte Birutė prisiglaus 

kurį laiką pas mūsų gimines, bet tave mes norime iš
gelbėti. Ir žinok, Julyte, kad tu esi mūsų sesuo ir tavo 
tėviškė visuomet bus čia. Atėjus geresniems laikams, 
mes lauksime tavęs grįžtančios. 

Julytė kurį laiką verkė ir tik tada. pakėlusi rankas 
į viršų, ištarė savo širdies skausmą. 

— Viešpatie Dieve, kodėl Tu neleidai man mirti 
su pirmaisiais mano tėvais. Kodėl Tu leidai piktiems 
žmonėms atimti ir mano antruosius tėvus, o dabar aš 
turiu skirtis ir su mano mylimaisiais. Viešpatie Dieve, 
aš nenoriu daugiau gyventi. 

Šis Julytės širdies skausmas draskė ir Prano širdį. 
Slėpdamas savo ašaras nuo Julytės, j is apglėbė ją ir 
leido jai išsiverkti. Mintyse jis mate ją pirmą dieną pas 

1945-46 metų žiema, nors ir kėlė rūpesčuj bei vargo tanas, begindamas šios apylinkės žmones, atidavė savo juos, girdėjo jos graudų verksmą tada. matė ir ją 

Džentelmeną būtų galima api
būdint i : ta i žmogus, kuris 
niekada neįskaudina. 

•/ W, Neuman 

Pasaulis mėgsta apjuodinti 
tai. kas šviesu ir į dulkes sumin-, 
ti tai. kas kilnu. 

A. Maceina 

Vanagėnams, pradėjo sl inkti pavasariop 
Birutė su Julyte pasidarė nuolatinės nuško brolių 

ryšininkės. Jos nunešdavo j iems maisto bei drabužių, 
net ir liūdnas žinias apie žuvusius nunešdavo apylinkės 
žmonėms. 

Vanagėnai, girdėdami apie pavieniu ūkininkų iš
vežimus, pradėjo bijoti ir dėl savo likimo. -Juk miestelio 
aktyvistai t ikrai žinojo, k u r jų sūnūs prisilaikė, nes 

gyvastėlę. 
Apgyvendino Pranas jas abi pamiškės grytelėje, 

kurios gyventojai išvyko į miestą naujos valdžios tar
nybai. Pranas jas užtikrino, kad jos gali ramiai ten 

būti, nes jis su savo vyrais saugo šią apylinkę. 
Po dviejų savaičių Pranas, atsilankęs pas mergai

tes, pasakė Julytei žinią, kurios ji nenorėjo girdėti. 
— Julyte, aš labai gerai apgalvojau visa tai. Tu 

laukiančią jo grįžtančio iš Vilniaus. 
— Dieve mano, aš ją myliu ne tik kaip seserį, bet 

ir kaip mergaite, — nuaidėjo jo širdie= gilumoje. Todėl 
aš turiu išvesti ją į saugesnę vietą. 

Nors ir kaip Julytė spyrėsi ir verkė, dar tą pačią 
dieną temstant Pranas, lydimas penkių miško brolių, 
išlydėjo ją apsk: ?•<>* miesto link 

(Pabaiga) 
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LIETUVIŲ FONDO 
DIDIEJI RĖMĖJAI 

MAŽOJE 
NAUSĖDIJOJE 

JURGIS JANUŠAITIS 

Vieną dieną pašto dėžutėje ra
dau laiškutį, trumpą, korek
tišką, pasirašytą Lietuvių fon
do rėmėjos. 

Laiškutyje rašoma: „Gerb. p. 
Janušaiti, Jūs bene dveji metai 
tyliai renkate Lietuvių fondui 
aukas. Iki šiol Jūs nepadarėte 
mūsų kolonijoje jokio pranešimo 
iš savo, kaip LF įgaliotinio, 
veiklos. Vis t ik būtų įdomu 
visiems žinoti apie surinktas 
aukas ir kaip iš jų atsiskaitote 
su Lietuvių fondu. Esu ir aš LF 
rėmėjas, tad ir Jūs išeikite su 
pranešimu į viešumą. Galite 
parašyti ir spaudoje. Neužsi-
gaukite. Būsiu dėkingas. Jus 
gerbiąs LF Rėmėjas" 

Ačiū nežinomam LF rėmėjui 
už laiškutį. Tiesa, kad, jau 
trečias metus eidamas šioje 
kolonijoje Lietuvių Fondo įgalio
tinio pareigas, iki šiol neturėjau 
progos apie savo veiklą ir apie 
šios nausėdijos LF aukotojus 
viešai pakalbėti. Ruošiuosi tai 
padaryti artimiausiu laiku ir 
tuo reikalu jau esu kalbėjęs su 
klubo pirmininku Jonu Daugėla 
kuris pažadėjo klubo susirinki
me skirti tam pranešimui kele
tą minučių laiko. 

Tačiau į laiškutį noriu atsi
liepti ir spaudoje. 

Pirmiausia turiu nuoširdžiai 
padėkoti tiems tėvynainiams, 
kurie į mano, kaip įgaliotinio, 
prašymus atsiliepė su st^in-
biomis aukomis. Tebūnie leista 
juos čia prisiminti. Tai nauji na
riai ar savo įnašus papilde. 

Vienas iš didžiausių LF rėmė
jų yra inž. Vytautas ir Jadvyga 
Didžiuliai, Fort Lauderdale, 
Fla., įamžinę savo mamytę, 
mirusią Bogotoje, Kolumbijoje. 
Jos atminimui jie kasmet Lietu
vių Fondui aukoja po 1,000 dol. 
Šiuo metu jų įnašas jau 10,000 
dol. Tai vienas gražiausių gy
vųjų paminklų mylimai mamy
tei užjos rūpestį šeimai. Pagar
biai savo mylimą brolį kun. dr. 
Kazimierą Ruibį, mirusį prieš 

metus, prisiminė jo brolis Sta
sys ir Ona Daržinskiai, mirties 
metinių proga, jo atminimą įam
žinę L. Fonde 2500 dol. Savo 
brangų brolį, nukankintą Sibi
re LF įamžino Jurgis ir Vero
nika Janušaičiai su 1100 dol.. 
Aldona Sandargienė, prisi
mindama savo mylimą vyrą dr. 
Joną Sandargą, vieną iš Day-
tona Beach lietuvių nausėdijos 
kūrėjų, LF įamžino su 1125 dol. 
Adolfą Andrulį, taip pat šios 
nausėdijos pirmūną, po mirties 
LF įamžino jo mylima žmona 
Viktorija Andrulienė su 1000 
dol. Tauri Lietuvos dukra, peda
gogė, atsidėkodama tėvynei už 
duotą gyvenimą, Kazimiera 

Jankauskaitė LF parėmė 2000 
dol. auka. Ignas Bumelis, prisi
mindamas savo pirmąją jau mi
rusią žmoną, jos atminimą pa
gerbė su 1000 dol. įnašu. Eliza-
beta Bumelienė išreikšdama 
dėkingumą savo pirmajam 
vyrui a.a. Stankui, įamžino LF 
su 1000 dol. Operos solistė Juoze 
Krištolaitytė Daugėlienė pasta
tė savo mylimiems broliams ne
nykstantį paminklą, juos įamžin
dama po 1000 dol. (brolius Jurgį, 
Vytautą ir Joną Krištolaičius) 
auka. Už gražų ir laimingą 
duotą gyvenimą atsidėkodamas 
savo mylimai mamytei dr. Ksa
verai Žilinskienei, jai mirus, 
dukra dr. Vita Vileišienė Sher-

Inž. Vytautas Didžiulis, įamžinęs 
savo motiną a.a. Kazimiera Lietuviu 
fonde. 

LIETUVIAI BALTARUSIJOJE 
(Atkelta iš 3 psl) 

Lietuvių ku l tū ros ir 
švietimo cen t ras 

Daug vilčių dedama į lietuvių 
kultūros ir švietimo centrą Rim-
džiuose, skirtą 14 apylinkės 
kaimų, kuriuose kompaktiškai 
gyvena lietuviai. Čia bus lietu
viška mokykla, kuri palaipsniui 
bus išplėsta į pilną vidurinę 
mokyklą. Bus sporto salė ir 
biblioteka. Dienomis mokyklos 
klasėmis naudosis mokiniai, o 
vakarais suaugusieji. Savait
galiais galės naudotis visi. Ten 
veiks ir muzikos mokykla. Prie 
mokyklos bus bendrabutis ir 
viešbutėlis, kavinė ir pokylių 
salė. Netolimoje ateityje numa
toma įsteigti tradicinių amatų, 
o vėliau ir žemės ūkio 
mokyklas. 

Daugeliui gali kilti klau
simas, kieno iniciatyva statybos 
vykdomos. J a s finansuoja 
Lietuvos vyriausybė. Pirmiau
sia statomas namas moky
tojams, kuris šį rudenį bus 
užbaigtas. Jau pradžioje numa
toma turėti apie 100 lietuvių 
mokinių, kuriuos mokys Rena
ta Greimaitė, prieš trejus metus 
atvykusi iš Lietuvos ir Ginų 
kaimo devynmetėje mokykloje 
mokiusi l ie tuvių kalbą ir 
literatūrą. 

Mokyt. R. Greimai tės misija 

Renata Greimaitė dar visai 

CLASSIFIED GUIDE 

jauna — tik 24 metų bet yra 
didelio pasiaukojimo pavyzdys. 
Ji , Sąjūdžiui iškilus, sužinojusi 
liūdną padėtį ir lietuvybei 
gresiantį pavojų.ryžosi vykti į 
nuošalų užkampį dirbti tautai 
naudingą švietimo darbą 
svetimoje ir nedraugiškoje 
aplinkoje. Jos darbą remia 
Lietuvos švietimo ir kultūros 
ministerija, mokėdama algą, 
siųsdama jai reikalingų vado
vėlių ir kitų mokslo priemonių. 
Ji sako, kad lietuviškumui stip
rinti labai svarbu nuolatinis 
kontaktas su vaikais, kurie ją 
myli ir gerbia. Lietuviškumui 
stiprinti daug padeda jos or 
ganizuojamos ekskursijos- su 
mokiniais į Lietuvą. Iš pradžių 
ji ten priimta nedraugiškai su 
tam tikru įtarimu dėl jos keis
tos misijos, dabar jau daugelis 
ją suprana ir stengiasi padėti. 
Tikimasi, kad atsiras ir daugiau 
idealistų, kurie paseks jos 
pavyzdžiu. 

Pasakojama, kad senesnės 
moterėlės , pr is imindamos 
kilnios sielos kun. Ambraziejų 
Jakavonį, meldžiasi už jo sielą 
ir prašo sveikatos bei ištvermes 
mokytojai Renatai. Būtų gražu, 
kad JAV lietuvių išeivijos, kuri 
nors organizacija pasiųstų jai 
kokią nors dovanėlę, tuo 
parodydama, kad lietuvių 
išeivija jos švietimo darbu žavisi 
ir jį didžiai vertina. 

Po vakaronės Jaunimo centro kavinėje. Iš kaim sėdi: M Utz., kun. A. Gražulis, kun. J. Vaišnys, 
vysk. Sigitas Tamkevičius, kun. A. Saulaitis, S Miknaitis ir E. Korzonas, stovi skautų vadovai! 

Nuotr. J . Tamulaičio 

vin ją įamžino LF su 1000 dol. 
įnašu. Jautrūs, dideli lietuviškų 
darbų rėmėjai Sofija ir Antanas 
Kalvaičiai atsimena LF našią 
veiklą ir savo šeimos gražios 
šventės proga save įamžina LF 
su 1000 dol. įnašu. Visuomeni
ninkas, žurnalistas, klubo pir
mininkas Jonas ir operos solis
tė Juoze Daugėlai, suprasdami 
LF didžią ir prasmingą veiklą, 
atskuba su įnašu 1000 dol. 
Tylūs, ramūs šio telkinio lietu
viai, bet neatsisaką paremti lie
tuviškų darbų Mečys ir Janutė 
Rumbaičiai, gražiai atšventę 
savo vedybinio gyvenimo su
kaktį, prisimena LF ir savo 
įnašus padidina iki 1100 dol. LB 
apyl. pirmininkas Juozas ir Jad
vyga Paliuliai, labai gražiai 
savo šeimoje ir draugų tarpe 
a t šven tę savo vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukaktį. LF 
įnašą padidina iki 1000 dol. 
Įdomi asmenybė, atviro būdo. 
didelis klubo darbininkas Alfon
sas ir Hilda Bacevičiai, dosniai 
aukojantys ypač Lie tuvai , 
didžiai įvertindami LF darbus, 
įstoja į L. Fondą su 1000 dol. 
įnašu, pridurdami, kad LF dir
ba ir remia Lietuvą. Išvardinau 
tūkstantininkus. Jų kaip ma
tome, graži šeima — 15. 

Visų LF rėmėjų neturiu gali
mybių šiame rašinyje suminėti. 
Tačiau jie pelno nuoširdžią pa
dėką ir pagarbą ir už LF darbų 
rėmimą. 

Primenu, kad visi per įgalio
tinį aukoję LF nariai yra 
skelbiami visoje lietuvių spau
doje. Tad informacija apie na
rius yra. Skaitykite LF skelbi
mus. Truputį įdomios statis
tikos. 

Prieš dvejus su viršum metų, 
prisiimant LF įgaliotinio parei
gas, Daytona Beach ir apylin
kėse buvo 30 LF narių. Man ei
nant įgaliotinio pareigas, 14 
senųjų narių papildė jau turėtus 
įnašus ir jų įnašai, rašant šią 
apžvalgą, buvo 19.925 dol. 14 
senųjų LF narių dar neturėjo 
galimybių savo ankstyvesnius 
įnašus padidinti, bet jie yra 
nuoširdūs LF darbų vertintojai. 
Jų įnašas buvo 5175 dol. Per tą 
laiką į LF naujais nariais su 
įvairiais įnašais įstojo 38 šeimos 
ar asmenys ir jų įnašas 13,975 
dol. Taigi iki šiol mūsų nausė
dija LF parėmė įnašais 39,075 
dol. ir iš viso narių yra 68 
šeimos ar pavieniai asmenys. 

Turiu malonia pareigą pa
žymėti, kad mano darbo laukas 
siekė ir tolimesniąsias vietas ir 
nariais įstojo: Atlantos LB 
apylinkė. Rimas ir Roma Če-
soniai. gyvenę Atlantoje. Jadvy
ga ir Kazys Karužai iš Los 
Angeles įamžinę savo dukraitę 
D. Venckutę, Danutė ir Edmun 
das Miliai Chicagoje, Regina ir 
Vladas Andrijauskai Chicagoje. 
įamžinę Reginos tėvelį a.a. Sta
sį Trinką, inž. Vytautas ir 
Jadvyga Didžiuliai, stambių 
įnašų savininkai. Fort Lau
derdale Fla. Elena Pagirienė 
Hollyvvood, Fla. Gražų pavyzdi 

parodė mūsų nausėdijos orga
nizacijos: LB Daytona Beach 
apylinkės valdyba, ALT s-gos 
Daytona Beach skyr iaus 
valdyba, choras S ie tynas , 
Lietuvių klubas, istojantis į LF 
šeimą su pradiniais įnašais. 

Kaip dirba įgaliotinis — gal 
vėl kils klausimas. 

Kaip laiško autorius mini — 
dirbu tyliai. Kreipiuosi žodžiu, 
laišku, telefonu i mielus tėvy
nainius, prašau tapti LF nariu. 
Paaiškinu, ką LF veikia, ką 
remia, suteikiu pradines in
formacijas. Norinčiųjų įstoti 
į LF priimu čekius, užpildau 
reikiamus blankus ir čekius 
tuojau siunčiu LF valdybai. LF 
savo ruožtu vėliau teikia LF 
nariui visas informacijas. 

įgaliotinio darbas nelabai 
malonus. Reik a vis prašyti 

pinigų. Tačiau turiu nuoširdžiai 
pasidžiaugti ir padėkoti į mano 
prašymą — tapti LF nariais — 
taip nuoširdžiai atsiliepusiems. 
Daug kas net padėkoja, kad 
nepamirštųjų aplankyti su pra
šymais. Apie sutiktus priekaiš-
tėlius net neverta užsiminti. 
Juk valia kiekvienam savo nuo
monę reikšti. Žmonės prisiminė 
savo amžinybėn išėjusius ir ne 
vienas jų atminimą pagerbė 
įamžindami LF. Sukakčių pro
gomis taip pat LF nepamiršo jas 
švenčiantieji. LF darbus, atrodo, 
visi vertina teigiamai. Linki LF" 
ir toliau rūpintis išeivijos ir 
Lietuvos ateitimi. 

Puikybė angelus pavertė vel
niais, nuolankumas žmones 
paverčia angelais. 

Su. Augustinas 

„CHICAGO HUMANITIES" 
FESTIVALYJE 

^ i 
Lietuvos poetas 

TOMAS VENCLOVA 
kalbės tema „VILNIUS — daug miestų viename" 

i .m. lapkričio 10 d., sokmadtonL 2:30 v. p.p. Ir 4 v.p.p. 
Chlcago Cultural Conter 

78 E. Washlngton St. 

Bilietus gai ma įsigyti kreipiantis į ..Ticketmaster" 312-902-1500 
arba į ,,Ticketmaster" šiose parduotuvėse: Carsons, Ros* 
Rccords, Bargnor's Ir Hot Tlx. Bil. kaina: $3.00 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

TIK $ 1 . 4 0 / SV. virš 80 sv. 
KALĖDINIAI SIUNTINIAI j LIETUVĄ 

- SU PRISTATYMU | NAMUS BE MUITO 
- $ 1 60/SVIKI 80 SVARŲ 
- MINIMALI SIUNTIMO KAINA $25 
- EXPRESS SIUNTINIAI PER 10 DIENŲ 
- SIUNČIAME VAISTUS, MAISTĄ, DRABUŽIUS, RADIJO 

APARATŪRĄ. BEI ASMENINIUS SIUNTINIUS 
- MES (PAKUOJAME IR APDRAUDŽIAME SIUNTINIUS 
- PERVEDAME PINIGUS. PERSIUNČIAME DOKUMENTUS 
- CHICAGOJE IR APYLINKĖSE PAIMAME SIUNTINIUS i š NAMŲ 

LEIDIMAS # IL. C.C 87779MC-R 

KALĖDINĖ NUOLAIDA GALIOJA IKI GRUODŽIO 1 D 

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS ADRESU: 
3782 W. 79TH ST. 

CHICAGO, IL 60652 

TEL: TOLL FREE 1 -800-300-3782 1 -312-284-6449 

REAL ESTATE 

^ ^ f c f r GREIT 

RE/MAX . ̂ .. J t 
REALTORS ^&T' ± 

(312) 586-5959 1 . M 
( 708 )425 -7161 ^ m m ^ m 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida. 

FOR RENT 

• 

Išnuomojamas 1 mieg. kamb. 

• 

REAL ESTATE 

•ši' 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. K«dzl« Av«., 

Chlcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

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

[B MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Reattor 
Irena Bllnstrubiene. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax, 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

butas K a u n o m ies to cent re 
Kreiptis: 

Tol . 3 1 2 - 7 7 8 - 7 9 1 6 

I Š N U O M O J U K A U N E , 
Ž A L I A K A L N Y J E 

2 ir 4 kamb. butus. 
T e l . 5 1 4 - 3 6 3 - 6 2 8 4 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10o/o—200o— 30°/o pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus 

FRANK ZAPOLIS 
3 2 0 8 ' J We«t 95 th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

Tunu Ch'C \gos miesto leiduną D"Du ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotat ir sąi>-
mngai 

312-77-J-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Romanas, kuriame XX amžiaus 
geležiniai ratai rieda mažojo žmogaus 
širdimi. 

Šis 444 psl. Ateities Literatūros Fon
do leidinys gaunamas ir ..Drauge* . 
4545 W 63rd St.. Chicago. IL 60629. 
Kaina 15 dol.. su persiuntimu — 17 
dol.. Illinojaus gyventojai dar prideda 
1 dol 20 centų valstijos mokesčių 

EGZODO LITERATŪROS 
ATŠVAISTAI 

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

THE ART OF VIKTORAS PETRAVIČIUS 

THE ART OF 
VIKTORAS PETRAVIČIUS 

owwcc,w,M9WWwoww5wwowcwC""*5WWWw 

— Monografijos pirmas tomas, 
angliškai ir lietuviškai. Sudarė 
Algimantas Kezys. Knyga apima 
šio dailininko ankstyvąja kūryba, 
pradedant nuo jo studijų metu 
Paryžiuje iki 1949 m. kada jis su 
šeima gyveno DP stovyklose. 
Vokietijoje. Išleido ..Galerija" ir 
..Amerikos Lietuviu Bibliotekos 
leidykla". Kietais viršeliais, su 
aplanku. 232 psl. Verta turėti sau 
ir padovanoti kitam, ypač kita
taučiui. Gaunama ..Drauge, kaina 
su persiuntimu 27 dol. Illinois 
gyventojai dar prideda 2 dol 
valstijos mokescčio. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS 
4545 W 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 

ATGAVĘ VILTĮ 
Lietuvos Aukščiausiosios tarvhos pirmininko kainos, išleis
tos Kanadoje. Tai labai padrąsinančios ir j tikrose atviromis 
akimis įžvelgiančios ir miniai pasakvtos ka!K>s J/anga pa 
rase PI.B pirmininkas V\ tautas Bieliauskas, išleido Pasaulio 
lietuvių Bendruomene, redagavo Ramūnė Sakalaitė lonai-
tiene Leidinys turi 227 psl.. gausiai iliustuotas. Sia knyga 
verta įsigyti ir perskaitvti. l.eidinvs didelio formato kaina 
su persiuntimu 20 dol Ilinojaus gyventojai uar prideda 
valstijos mokesčio 1.44 dol. I /sakvmus siųsti 

Draugas 
4545 VV. 63rd St., 
Chicago, II MK>2<» 
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NAKTIS 

Naktį, šviečiant žvaigždėms, 
jaučiamas žmogaus protui ne
įveikiamas kosmo paslaptingu
mas. Kosmo laikų neįsivaizduo-
jamumas ir kosmo tolių nesu
vokiamumas kuria savotišką, 
didų, kosmišką jausmą. Greta to 
jausmo gyvenimas ir mirtis 

atrodo smulkmeniškos pigmėjų 
paslaptys. I akis žiūri didi, 
aukšta kosmo paslaptis, visų 
paslapčių sintezė, kurios nie
kuomet nesupras žmogus. Tada 
žmonių visuomenės ginčai, ka
rai ir kraujas ant mūsų mažytės 
planetos atrodo tiktai gailios ir 
nereikalingos nesąmonės. 

J. Gliaudą 

DRAUGAS, antradienis, 1991 m. lapkričio mėn. 5 d. 

Illinois gubernatorius, pasirašęs įstatymą, plunksną padovanoja jaunai mergaitei. 

RENGINIAI CHICAGOJE 
Lapkr ič io 8 d. — Budrio var

do Lietuvių Foto archyvo 25 
metų veiklos jubiliejinė vaka
ronė Jaunimo centro kavinėje. 
Filmo „Adolfas Darnusis" prem
jera. 

Lapkr ič io 10 d. — Juozo Ži
levičiaus gimimo 100 metų su
kakties minėjimas ir koncertas 
Jaunimo centre. Rengia „Mar
gutis". 

— Tilžės akto minėjimas 2 v. 
p.p. Šaulių namuose. Rengia 
Mažosios Lietuvos Rezistencinis 
sąjūdis. 

Lapkr ič io 15 d. — Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 25 
metų sukaktuvinės grupinės 
dai lės parodos a t ida rymas 
muziejaus meno galerijoje 7:30 
v.v. 

— „Ateities" savaitgalio lite
r a tū ros vaka ra s J a u n i m o 
centre. 

Lapkr ič io 16 d. — „Lietuvių 
balso" laikraščio penkmečio 
sukaktuvinė vakarienė Lietu
vių Tautiniuose namuose 6 v.v. 

— Lietuvių fondo pokylis 
Martiniąue salėje. 

— „Ateities" savaitgalio pa
skaitos Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre. 

— „Ateities" žurnalo vakaras 
Jaunimo centre. 

Lapkrič io 17 d. — „Ateities" 
savaitgalio paskaitos Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 

Lapkričio 23 d. — Operos ba
lius Jaunimo centre. 

Lapkr ič io 24 d. — Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo šventė 
— minėjimas Jaunimo centre. 
Rengia ramovėnai ir birutinin-
kės. 

Lapkr ič io 30 d. - LFK „Li 
tuanica" — Liths" metinis po 
kylis Lietuviu centre, Lemonte. 

Gruodžio 1 d. — Jaunimo 
centro metinė vakarienė didž. 
salėje. 

Gruodžio 7 d. — LB Sociali
nės Tarybos vakarienė „Sekly
čioje". 

Gruodžio 15 d. — LB Lemon-
to apylinkės rengiamos Kūčios 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Gruodžio 31 d. — Naujųjų 
Metų sutikimo vakaras Lietu
vių centre. Lemonte. 

— Operos Naujųjų Metų suti
kimas Jaunimo centre. 

Vasar io 14-23 d. - „Dailė 
'92" meno paroda Čiurlionio ga
lerijoje Jaunimo centre. 

Vasar io 16 d- — Lietuvos Ne-
pr ik lausomybės a tkūr imo 
74-sios sukakties minėjimas 
Maria aukšt. mokyklos audito
rijoje, rengia ALTo Chicagos 
skyrius. 

Vasar io 23 d. — „Žiburėlio" 
ir Vaikų namelių Montessori 
mokyklų madų paroda. 

Vasar io 29 d. — Tradicinis 
mažlietuvių šiupinys Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Rengia 
Maž. Lietuvos Lietuvių drau
gija. 

Kovo 15 d. — Lietuvių fondo 
koncertas Jaunimo centre. 

Kovo 22 d. - PLC Madų pa
roda Lietuvių centre, Lemonte. 

Balandžio 4 d . - „Draugo" 
koncertas Maria aukšt. mo
kyklos auditorijoje. Koncertą at
liks Toronto „Volungės" choras. 

Balandžio 5 d. — „Laiškai 
Lietuviams" metinė šventė 
Jaunimo centre. 

Balandžio 26 d. - Verdi 
operos „Ottelo" premjera Mor
ton auditorijoje — Lietuvių 
Operos pastatymas. 

Gegužės 2 d. — Verdi operos 
„Ottelo" spektaklis Morton mo
kyklos auditorijoje. Stato Lietu
vių Opera. 

- Pokylis „Odissey" laive. 
Rengia Lithuanian Mercy Lift. 

Birželio 13 d. — „Gintaro" 
balius Palmer House-Hilton 
pokylių salėje Chicagos miesto 
centre. Rengia Chicagos Lietu
vių Moterų draugija. 

Brangiai Motinai 

A.tA. 
TATIANAI PARULIENEI 

mirus, J A V LB Švietimo Tarybos pirmininkei RE
GINAI KUČIENEI ir visiems artimiesiems-reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba 

NAUJI NAMAI CHICAGAI 

Chicagos miestas turi apie 
7,000 tuščių sklypų. Norima 
išplėsti juose naujų namų sta
tybą. Sudaryta programa, pagal 
kurią namų statytojai gaus 
20,000 paramos už kiekvieną 
pastatą. Be to, Illinois valstija 
skirs kiekvienam namui po 
2,000 dol. energiją taupančioms 
izoliacijomis ir tinkamesniam 
langų paruoš imui . N a m u s 
n u m a t o m a s ta ty t i South 
Austin, Pilsen, Lavvndale, South 
Shore ir Humboldt apylinkėse. 
Kainos — pagal Šeimos pajamas. 

JAV LB „DOVANA LIETUVAI" 1991 M. 
ŽUVUSIŲ UŽ LIETUVOS LAISVĘ 

ŠEIMOMS PAREMTI AUKOJUSIŲ 
ASMENŲ IR ORGANIZACIJŲ 

SĄRAŠAS 
NR. 1991-2 A 

LIETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO FUNDATORIUS: 
1,000 dol. aukoję: Lietuvos Dukterys, Detroito skyrius, 

Ml. 

LIETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO MECENATAS: 
615 dol. aukojusi: LB Philadelphijos apylinkė, PA.. 

LIETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO RĖMĖJAI: 
150 dol. aukojęs: J. Mockaitis, Ml. 
115 dol. aukojusi: LB Oueens apylinkė, NY. 
Po 100 dol. aukoję: A. ir A. Andrijonai, IL; Ann Mc Call, 

FL; V. ir A. Šmulkščiai, IL; A. Tumas, CA. 
50 dol. aukoję: R. ir J. Ardžiai, PA; A. V. Bimbiriai, CA; 

A Dūda, FL; U. J. Narkus, MA; Mr. & Mrs. J. Serapinas, NJ; 
E. Skobeika, NY; J. Stelmokas, PA; A. ir V. Valavičiai, IL. 

40 dol. aukojusi: G. Sirutienė, CA. 
30 dol. aukojęs: L. Kačinskas. FL. 
Po 25 dol. aukoję: K. ir B. Bačanskai, MA; A. 

Jadviršienė, IL; N. E. Kent, CA; J. Kybartas, IL; V. ir O. 
Šilėnai, OH; V. Sidas. CT; A. Uždavinis, Ml; M. ir L. Van-
sauskai; IL. 

Po 20 dol. aukoję: V. Bagdonas. FL; J. Bubnys, IL; A. 
ir V. Jankauskai, NY; P. Katilius, USVI; Mrs. P. Vilkaitis, IL. 

15 dol. aukoję: K. ir S. Butkai; NY. 
Po 10 dol. aukoję: I. Adomaitis, CA; dr. A. ir J. Baltch-

Gravrogkas, NY; M. R. Brakas, NY; V. Klevas, NY; J. 
Kregždys. NY; A Narutienė, NY; Mrs. R. Zavodny, OH; L. 
Žėruolis, AR. 

5 dol. aukoję. E. ir J. Žukai, NY 
Žuvusių už Lietuvos laisvę šeimoms paremti yra surinkta 

viso 19,409 dol. JAV LB Krašto valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems aukotojams. 

A.tA. 
PETER V. GAGLE 

Gyveno Oak Lawn, IL. 
Mirė 1991 m. spalio 31 d., sulaukęs 73 m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime pusseserė Emma O'Conneil 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, lapkričio 6 d. nuo 5 iki 9 

v.v. John Sheehy & Sons koplyčioje, 7020 W. 127 St., Palos 
Heights, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 7 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į St. Linus parapijos bažnyčią, 10300 
S. Lawler, Oak Lawn, kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio siela. Po pamaldų bus nulydėtas į S v 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdusi pussesere. 
Laidotuvių direkt. John Sheehy & Sons. Tel. 708-361-4235. 

A.tA. 
TATIANAI PARULIENEI 

m i r u s , nuoširdžią užuojautą re i šk iame dukra i 
REGINAI KUČIENEI ir jos šeimai. 

Kr. Donelaičio Mokyklų tėvų komitetas 
ir mokytojų taryba 

Nuoširdžią užuojautą re iškiame dėl 

VYTAUTO RUSTEIKIO 
mirt ies jo žmonai BRONEI, dukra i LIDIJAI, abiems 
dukra i t ėms ir visiems giminaičiams bei velionio 
bičiul iams. 

Volertai: Vytautas vyr., Bronė, 
Vytautas jn., Virgus, Kristina 
Virgutis 

A.tA. 
Agr. ALFONSUI JUŠKAI 

t ragiškai žuvus, reiškiame giliausią užuojautą jo 
sūnums su šeimomis. 

Agronomai su šeimomis: 
Petras ir Elena Daliniai 
Juozas ir Julija Navakai 
Jonas ir Ona Pupininkai 
Bronius ir Kleopą Gaižauskai 
Stasys ir Bronė Juozapavičiai 
Pranas Zelba 

St. Petersburg, F L J 
Mielam draugui 

A.tA. 
KAZIMIERUI JONYNUI 

mirus, jo žmoną SOFIJĄ, dukras: RŪTĄ JUŠKIENE, 
LAIMUTE NAVICKIENE, sūnų KĘSTUTI ir jų 
šeimas ir k i tu s gimines Amerikoje ir Lietuvoje giliai 
užjaučiame i r k a r t u liūdime. 

Dr. Marija ir Aleksandra Žemaičiai 

A.tA. 
KAZIMIERUI JONYNUI 

mirus, dukrą RŪTĄ J U Š K I E N E su šeima, velionio 
žmoną SOFIJĄ .sūnų KĘSTUTI, dukrą LAIMĄ NA
VICKIENĘ Lietuvoje, jų šeimas, velionio brolius ir 
seserį? su šeimomis, visus gimines ir ar t imuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u liūdime. 

Brighton Parko Namų savininkų 
draugijos valdyba ir nariai 

A.tA. 
SOFIJA MIŠAUSKIENĖ 
Gyveno Stone Park, IL. anksčiau Cicero, BL. 
Mirė 1991 m. lapkričio 3 d., 12:55 vai. ryto, sulaukusi 63 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Veisiejuose. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Juzė Čižauskienė, 

seserys: Stasė Kanopienė su vyru Povilu Kanadoje, Stefa 
Jankauskienė Lietuvoje, Irena Stakauskienė su vyru Justinu 
ir seimą St. Petersburg, Rusijoj, Evelina Daugėlienė Kana
doje; broiis Vytautas Čižauskas su žmona Margaret ir šeima 
Australijoje; dukterėčios: Rima Raginskienė su vyru Mečiu 
"" Seūna Lietuvoje, Audronė Gombos su šeima Kanadoje: 
sūnėnai: Edmundas Paulauskas su seimą Kanadoje, Algis 
Daugilis su žmona Kanadoje; uošviai: Teofilė ir Zigmas 
Misauskai. 

Velionė buvo žmona a.a. Raimundo. 
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, Šv. Antano parapi

jos chorui. 
Kūnas pašarvotas antradieni, lapkričio 5 d. nuo 2 iki 8 

v.v. Petkus-Butkus koplyčioje, 1446 S. 50 Ave.. Cicero. IL. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 6 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurio
je 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę motina, seserys, brolis, uošviai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Petkus-Butkus. Tel. 708-652-1003 ar

ba 312-476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL H0MES, LTD. 

V1arquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago. Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Ro.id 
Palos Hills, Illinois 604^ 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 9M Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144r, South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 6 0 ^ ' 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A PFTKUS 

DONALO M. PFTKL'S 
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x „Draugo" a tka rpo je šian
dien baigiame spausdinti Vlado 
Vailionio novelę ,,Dviejų tėvų 
dukra". Rytoj pradėsime spaus
dinti Andriaus Norimo ilgesnį 
romaną „Svečias Nebuvėlis". 

x Prof. dr . J o l i t a Kisieliū-
tė -Naru t ienė pakviesta „Illi
nois Comission of Intergovern-
mental Cooperation". Lietuvos 
parlamentarų delegacijai Illi
nois universitete skaitė paskai
ta apie marketingą ir jo regulia
vimą. Lietuvos parlamentarų 
delegacijai vadovavo Lietuvos 
viceprezidentas Česlovas Stan
kevičius. 

x Mūsų O p e r o s laimingųjų 
bilietų ištraukimas dėl choro ke
lionės Lietuvon šiais metais 
įvyks vėliau — gruodžio 31 
dienos vakare Naujų Metų 
pokylyje. Tad ne taip, kaip ant 
bilietų parašyta, bet bilietai 
galioja, nesvarbu, kad yra ant 
jų parašyta lapkričio 9-oji. Jau 
su bilietų šaknelėmis savo auką 
mūsų Operos kultūrinei veiklai 
tęsti pridėjo Jul ius Lintakas. 
A l e k s a n d r a K a v a l i ū n i e n ė . 
Jonas Kascukas. R. J. Vedegys, 
Dana Sved. Jadvyga Tama-
ševičienė. Lilija ir Antanas 
Kušeliauskai. Joana ir Roma
nas Drukteiniai. Frank Bal
dauskas. 

x Dainava da inuoja , Da 
riaus Polikaičio vadovaujama, 
stropiai rengiasi prof. Juozo 
Žilevičiaus gimimo 100 metų 
sukakties minėjimui — kon
certui, lapkričio 10 d., sekma
dienį, 3 val.p.p. Jaunimo centre. 
Margutis, minėjimo-koncerto 
rengėjas, kviečia visus atsi
lankyti. 

x Už a.a. Va le ryono Šim
k a u s sielą š.m. lapkričio mėn. 
10 dieną, 9 vai. ryte, tėvų Mari
jonų koplyčioje bus aukojamos 
šv. Mišios. Visi, o ypatingai 
vilniečiai, kviečiami maldoje pa
bendrauti su mūsų bendramin
čiu. 

(sk) 

x Liet. Mot. Fed . Chicagos 
sky r i aus sus i r ink imas bus 
lapkr ič io 10 d., sekmadienį, 
12:30 v. p.p. „Seklyčioje", an
trame aukšte. Narės kviečiamos 
atsilankyti ir susipažinti su 
nauja valdyba bei pasiklausyti 
Jolandos Kerelienės kelionės po 
Lietuvą įspūdžių. 

(sk) 

x L.S.T. Korp! Neo-Lithua-
n ia kviečia visus į jos Metinę 
šventę, kuri įvyks šeštadienį. 
lapkr. 9 d. šv. Mišios bus 
laikomos Tėvų Marijonų koply
čioje 10:00 v.r.: po to seks pa
minklo ( J O ir kapinių lanky 
mas. Šventė prasidės 6:30 v.v. 
Tautiniuose namuose. Po spal
vų įteikimo bus karšta vaka 
rienė ir šokiai. Rezervacijas pri
ima M. R u d a i t y t ė (708) 
749-7860 ir V. M o m k u t ė (312) 
925-6193 

(sk) 

x Tik $1.75 už svarą iki 100 
sva rų ir $1.50 v i r š 100 svarų 
ir jūsų siųstas kalėdinis siun
tinys bus pristatytas be muito 
į bet kurj Lietuvos kampelį. 
Nuolaida galioja iki lapkričio 10 
d. A t l a n t a Impor t -Expor t , 
2719 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel . 312-434-2121. 

(sk; 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klsla 

Dsngfame Ir taisoma 
visų rūšių stogu? 

Tai. 312 434-9656 arba 
312 737-1717 

x V y s k Vincentas Brizgys 
parašė laišką JAV prezidentui 
G. Bush'ui, padėkodamas už 
pripažinimą Pabaltijo valstybių 
— Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybių. Dabar gavo 
iš prezidento laišką, kuriuo 
įvertinamas toks dėmesio at
kreipimas lietuvių vyskupo į 
tautos reikalus. 

x Dianos Mackevičiūtės su 
Robert Sorfleet užsakai eina 
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje Marąuette 
Parke. 

x Dlinois universiteto Chi-
cagoje alumnų grupė numato 
turėt i seminarą lapkričio 14 d., 
ketvirtadienį, 6 vai. Rezerva
cijos yra būtinos. 

x „Ž ibu rė l i s " , Lietuvoje 
„Carito" leidžiamas vaikams 
laikraštėlis, pasiekė redakciją. 
Laikraštėlis nedidelio formato, 
gausiai iliustruotas, spalvotas 
su gražiais pasiskaitymais vai
kams. Redaguoja Birute Briliū-
tė su daugeliu talkininkių. Lei
džiamas Kaune. 

x Stud. Asta Kazlauskai tė 
praves literatūros vakarą Atei
ties savaitgalio metu, kuris 
įvyksta lapkričio 15-17 d. Jau
nimo centre Chicagoje ir Atei
tininkų namuose Lemonte. 

x Balzeko Lietuvių kul tū
r o s muziejus 25-nų metų 
sukaKties proga lapkričio 15 d., 
penktadienį. 7:30 vai. vak. 
atidaro lietuvių meno parodą, 
kuri bus iki šių metų gruodžio 
31 d. Visi kviečiami dalyvauti. 

x Editos Rasimavičiūtes i r 
Giedriaus Balnio užsakai prieš 
moterystės sakramentą eina 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje Brighton Parke. 

x Daniel ius Rėkus ieško 
d ė d ė s S tas io Rėkaus iš Seinų 
apskr., Kamoriūnų km. arba jo 
vaikų, gyv. Chicagoje. Atsiliep
k i t e , rašyki te : D . R ė k u s , 
T v e r e č i a u s g-vė 8-28, Vilnius 
40, Li thuania . 

(sk) 

x Lietuvių Fondui va jaus 
p r o g a aukojo: $2,000 Agota 
Tiškuvienė, $500 Birutė Bag-
danskienė, $250 Jonas ir Maria 
Vidūnai, $200 Vladas ir Eleo
nora Velžai, po $100 Teklė 
Bogusas, Vytautas ir Joana 
Dailidės, Viktoras Lesniauskas, 
L.Š.S.T. Romo Kalantos Šaulių 
kuopa. Dėkojame ir prašome 
siųsti aukas bei įsigyti bilietus 
lapkr. 16 d. pokyliui LF būs
tinėje - 3001 W. 59th St., 
Chicago. 

(sk) 
U2 6 DIENU paskelb

sime naują „ŽAIBO" meniu ir 
priimsime ŠVENČIŲ UŽSA
K Y M U S . Te le fonas (708) 
430-8090. 

(sk) 

x KALĖDINIAI SIUNTI
NIAI I LIETUVĄ pristatomi į 
namus su nuolaida. Rūbai. 
maistas, vaistai BE MUITO. 
Paskubėk i t . Iš ki tur siųskite 
mums paštu a rba U P S . 
TRANSPAK 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x ROMAS P Ū K Š T Y S , 
TRANSPAK firmos sav., vyks
ta i Lietuvą lapkričio mėn. Per
veda pinigus doleriais, tvarko 
palikimus. Priima užsakymus 
AUTOMOBILIAMS. Atsiskai-
tvmas iki lapkričio 23 d. 
TRANSPAK. 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Norėdami atšvęst i įvai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašom kreiptis j Baltijos res
toraną, 8100 Robe r t s Rd., 
Jus t ice , n . tel. 1-708-458-1400. 

(sk) 

x Kauno „Žalgiris" ketvir
tadienį, lapkričio 7 d.. 7:30 vai. 
vak. žais prieš Loyolos universi
teto komandą Loyolos krepšnio 
salėje, 6525 N. Sheridan Rd. 

x Alg is Reg i s , Mažosios 
Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio 
pirmininkas, vasarą lankęsis 
Mažojoje Lietuvoje ir to krašto 
reikalais kalbėjęs Lietuvos 
parlamento sesijoje, pasidalins 
patyrimais ir ateities perspek
tyvomis Tilžės Akto paskelbimo 
septyniasdešimt trejų metų su
kakties minėjime sekmadienį, 
lapkričio 10 d., 2 v. p.p. Šaulių 
namuose. Visuomene ir or
ganizacijų atstovai su vėlia
vomis kviečiami dalyvauti. 

x Audrė Budrytė , neseniai 
grįžusi iš Lietuvos, kur ji sėk
mingai reiškėsi kaip Šiaulių 
teatro aktorė, atliks dalį pro
gramos jubiliejiniame „Atei
ties" vakare lapkričio 16 d. 7 
v.v. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. 

x Vilija i r Vitalija Tamu
levičiūtės jau po operacijos. 
Operacija padaryta Vilijai 
rugjūčio 7 d., o Vilijai gegužės 
17 d. Dalias, Tex. Sesutės buvo 
gimusios Siamo dvynės suaugu
siomis galvomis. Padary ta 
operacija jas atskiriant Mask
voje. Amerikiečio chirurgo pa
stangomis atvežtos į Ameriką, 
kur joms padarytos operacijos, 
priauginant kaukoles. Joms 
pagalbą Chicagoje organizavo 
Liet. Kat. Labdarių komitetas: 
dr. Linas Sidrys, Regina 
Šauliene ir Auksė S. Kane. 

x Budr io v a r d o Lietuvių 
foto archyvo 25 m. jubiliejaus 
minėjimas-vakaronė bus šį 
penktadienį, lapkričio 8 d., 7:30 
v.v. Jaunimo centro kavinėje. 
Vakaronėje bus įteiktos pre
mijos foto parodos konkurso 
laimėtojams. Meninėje pro
gramoje — dokumentinio filmo 
„Adolfas Darnusis" premjera. 
Kviečiame visus atsilankyti. 

(sk) 

x Operos bal ius šiais metais 
įvyksta lapkričio 23 d. vakarą 
Jaunimo centre su Lietuvos 
kariuomenės šventei pritaikyta 
menine programa, kurią atliks 
Operos choras. Šiam baliui 
vadovauja Vaclovas Momkus, 
kur io te le fonas 925-6193. 
Paskambinus šiuo numeriu, 
galima užsisakyti stalus ir 
sužinoti visas informacijas. 
Mūsų Opera nori ir toliau tęsti 
savo kultūrinę-meninę veiklą, 
todėl prašo Jus padėti savo daly
vavimu šiame baliuje. 

(sk) 

x Rašytojas Andrius Miro-
nas-Nor imas su žmona Ona 
nuo lapkr. 9 d. išvyksta (išvyko) 
į dukraitės Romos vestuves Š. 
Kalifornijon, kur išbus ilgiau. 
Svarbiais reikalais pasiekiamas 
telefonu (213) 663-8933. Visiems 
draugams, pažįstamiems ir 
aktyviems jo kūrybos rėmėjams 
linki smagių Šv. Kalėdų ir svei
kų Naujų Metų. 

(sk) 

x MAISTO SIUNTINIAI į 
Lietuvą ŠVENTĖMS žemes
nėmis kainomis: mėsa. dešros, 
sūris, aliejus, cukrus, kava ir kt. 
55 svarų , pa t s mėgstamiau
s ias — tik $90. Turime ir 
kitokių TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

West Side Veteranų ligoninėje darbuotojos surengė Lietuvos Nepriklausomybės pripažinimo 
minėjimą. Iš kairės: E. Dovilienė, dr. P. Weis£-Carrington, F. Kastienė, N. Rūbienė, K. Kubilienė, 
L. Kizlaitienė A Rasutienė, G. Sunkst-Torbeck, S. Untulienė ir dr. V. Musonis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
nepriklausomybės LB POBŪVIS SU 

PREMJERU 
G. VAGNORIUM 

Lietuvos nepriklausomybę at
stačius, svarbiausi valdžios pa
reigūnų rūpesčiai yra atstatyti 
normalias valstybinio gyvenimo 
sąlygas ir greičiau išbristi iš ko
munistinės sistemos paliktos 
balos. Tie rūpesčiai ir darbai 
verčia deputatus, ministerių 
kabineto narius ir kitus Lietu
vos va ls tybės pare igūnus 
keliauti po vakarų pasaulį, 
ieškoti ryšių, galimybių, ži
nojimo, naujų kelių ir paramos 
atsikuriančiai Lietuvos vals
tybei. Tik visapusiškos Lietuvos 
valstybininkų pastangos ir tau
tos ryžtas , p r i s idedan t ir 
išeivijai, sukurs Lietuvai švie
sesnį rytojų ir išaugins neseniai 

x Praėjusį sekmadieni Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke 
pamaldose dalyvavo Lietuvos 
Respubl ikos min. pirm. 
Gediminas Vagnorius su savo 
palydovais — ambasadoriumi 
JAV Stasiu Lozoraičiu, amb. 
Anicetu Simučiu, konsulais 
Vaclovu Kleiza, Vytautu Čeka
n a u s k u ir Hariu L a p u iš 
Kanados. Jį prie įėjimo pasitiko 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas, o choras giedojo 
psalmę „Dievas mūsų prie
glauda". Šv. Mišias atnašavo 
pats klebonas ir pasakė ilgesnį 
pamokslą, surištą su Vliko 
Lietuvos laisvinimo veikla bei 
šių dienų gyvenimu. Pamaldų 
m e t u patr iot ines t a u t i n e s 
giesmes giedojo parapi jos 
choras, diriguojamas Antano 
Lino . Pamaldos ba ig tos 
Lietuvos himnu ir eisena su 
vėliavomis ir Ch:cagos Šaulių 
palyda prie kryžiaus lauke, kur 
buvo padėtas žuvusiems, už 
laisvę vainikas, o min. pirm. G. 
Vagnor ius pasakė t r umpą 
kalbą, kurią vakare perdavė 
televizijos stotys. Jį visur lydėjo 
sargybiniai ir pohcijos apsauga. 

x Stasys Š a l k a u s k a s iš 
Pittsburgh, Pa., pratęsė prenu
meratą su tokiu prierašu: „Jau 
40 metų kaip prenumeruoju 
„Draugą", bet paskutiniu metu 
jį gaunu labai netvarkingai, pa
vėluotai, o kartais visai ne
gaunu. Kai pašt<? skundžiuosi 
apie blogą pristatymą, tai jie sa
ko kad „Draugo administraci
ja kalta. Darykite, kad būtų 
galima gauti laiku". Atsipra-

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 10! T * * " — ***'*?** 
« _ . . - - « , pristatome tą pačią valandą 
10 kg. (22 sv.) skaniausių mėsos kasdien 
produktų: 3 kg. kapotas kumpis 
konservuose (6 dėž.), 1 kg. x Po 20 dol. atsiuntė už 
liežuvis drebučiuose (3 dėž.), 1 kalėdines korteles, kalendorių: 
kg. vištiena savo sultyse (3 dėž.), dail. Barbara A Morkūnas, Oak 
2 kg. file natūralioje plėvėje, 1 Lawn, 111., A. L Čepulis, Wil-
kg. lietuviškas skilandis, 1 kg. loughby Hls., Ohio, Norbert 
kiaulienos Šoninė šalto rūkymo, Tarulis, Oak Lawn, 111., Ben 
1 kg. „Lietuviška" dešra — Morkūnas, Dearborn, Mich. 
$100 Kreiptis: „ŽAIBAS" 9525 Visiems dėkojame už paramą 
So. 79th Ave., Hickory Hills, „ D r a u g u i " . Ben Morkūną 
IL 60457. Tel. 708-430-8090. atsiprašome, jei kada padarėme 

(sk) klaidą. 

pasodintą 
medį. 

Su dideliu malonumu Chica
gos lietuviai lapkričio 1-4 die
nomis priėmė svečią iš Lietuvos 
ministerį pirmininką Gediminą 
Vagnorių. Nors jis atvyko Vliko 
seimo kvietimu, esant progai 
norėjo susitikti su JAV LB 
Krašto valdyba bei Chicagos 
lietuviais. Viešnagės metu svar
biausias jo susitikimas buvo su 
JAV viceprezidentu, kartu su 
Latvijos ir Estijos premjerais. 
Jo metu buvo pasirašyta užsie
nio investicijų Lietuvoje apsau
gos sutartis, tuo plačiau ati
darant JAV bizniui duris į 
Lietuvą. Susitikimai su JAV 
biznio bei valdžios žmonėmis 
vyko Chicagoje ir kitur. Jo 
atsilankymą Chicagos lietuvių 
tarpe rodė ir TV. 

Svarbus buvo premjero G. 
Vagnoriaus pobūvis su JAV LB 
krašto valdybos, tarybos bei 
Lietuvių Fondo pareigūnais lap
kričio 1 d. vakare Hilton vieš
butyje, pasidalinant informacija 
ir bendrais rūpesčiais. Pobūvyje 
negalėjusį dalyvauti kraš to 
valdybos pirm. dr. Antaną 
Razmą pavadavo dr. Tomas 
Remeikis, pristatydamas gar
bingą svečią su žmona, supažin
dindamas su pobūvyje daly
vaujančia is bendruomeni -
n inka i s . Svečias sveikino 
lietuvybės išlaikytoją išeivijoje 
— Lie tuvių Bendruomenę , 
linkėdamas šį darbą tęsti, linkė
damas r e m t i i r Lie tuvos 
atstatymo darbą su žiniomis, 
darbu ir lėšomis. Pokalbyje 
buvo aptar ta ne tik išeivijos 
finansinė, industrinė parama 
Lietuvai, bet ir išeivijos toli
mesnio gyvenimo problemos, 
tampriai surištos su Lietuva. 

Kiti įsipareigojimai vertė 
premjerą G. Vagnorių jo pla
tesnį pranešimą nukelti į ryto
jaus dieną, dalyvaujant ir 
Chicagos lietuvių visuomenei. 
Skubotai šią žinią teko skelbti 
per „Margučio" radiją ir pri
vačiai. 

Šeštadienį 4 vai. p.p. premjero 
G. Vagnoriaus pranešimas buvo 
tęsiamas Balzeko muziejaus 
„Gintaro" salėje. Svečią susi
rinkusiems pristatė JAV LB 

An-krašto valdybos pirm. dr. 
tanas Razma. 

Pranešime premjeras G. Vag
norius pabrėžė, kad Lietuvai 
yra svarbiausi tie žmonės savo
je žemėje ir išeivijoje, kurie 
dalyvavo ir dalyvauja pozityviai 
Lietuvos valstybės atstatyme. 
Pasaulinis Lietuvos valstybės 
pripažinimas suteikė galimybę 
Lietuvos vyriausybei vykdyti 
nepriklausomybės atstatymą, 
dalyvauti laisvų tautų šeimoje, 
ieškoti ir surast i Lietuvai 
reikalingą paramą. 

Klausimuose svečias aiškino 
dabartines Lietuvos saugumo, 
savarankiškos ekonomijos, tarp
tautinės prekybos ir finansų 
problemas. Ypač daug sunkumų 
krašte pereinant į laisvos rinkos 
ekonomiją. Premjeras G. Vagno
r ius kvietė išeiviją visais 
galimais būdais prisidėti Lietu
vos žmonių gerovės atstatyme 
savo darbu, žiniomis ir finansų 
telkimu vakaruose. 

Br . Juode l i s 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ATGAVIMO ŠVENTĖ 

Rugsėjo 19 d. West Side Vete
ranų ligoninėje lietuvės labora
torijų technikės su daktaro V. 
Musonio talka surengė Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimo 
paminėjmą ligoninės patalpose. 
Siame pobūvyje gausiai daly
vavo visų ligoninės laboratorijų 
darbuotojai ir patologai. Su 
dideliu entuziazmu jie sveikino 
lietuvius bendradarbius šia ypa
tinga džiaugsmo proga jau prieš 
tai per eilę metų užjausdami 
Lietuvos padėtį. 

Pobūvio metu Karolina Ku
bilienė pasveikino svečius, 
trumpai paaiškindama Lietuvos 
istoriją ir politinę veiklą, kuri 
paruošė visus šiuos įvykius. Li
goninės laboratorijų vyriausias 
direktorius dr. Paul Weisz-
Carr ington nuoširdžiai pa
sveikino visus lietuvius, pa
reikšdamas savo džiaugsmą 
Lietuvos laisvės atgavimu. J i s 
didžiavosi savo l i e tuv ia i s 
bendradarbiais, pagirdamas jų 
darbštumą. Taip pat jis paaiški
no, kad per eilę metų, sekdamas 

Buvusios dvynukės, kurioms priauginti operacijos būdu 

IS ARTI IR TOLI 
J . A. V A L S T Y B Ė S E 

— L a p k r i č i o 16 d. 1991 m. 
Ba l t imorės Lietuvių n a m u o 
se, įvyks Gražinos Apanavičiū-
tės koncertas. J a i akompanuoja 
Manigirdas Motekaitis. Rengia 
Baltimorės LB valdyba. 

— L i t e r a t ū r i n e i p r e m i j a i 
knygas išrinkti sudaryta Rašy
tojų draugijos iš trijų asmenų 
komisija Chicagoje. Jon įeina 
rašytojas Česlovas Grincevičius, 
poetas Kazys Bradūnas ir 
„Draugo" kultūrinio priedo re
daktorė Aušra Liulevičienė. Jie 
jau t u r i poeto Alfonso Šeš-
plaukio sudarytą knygų sąrašą. 

spaudą, jis suprato Lietuvos var
gus, jos kovą už laisvę ir tą 
dieną ka r tu su visais lietuviais 
dž i augės i t a u t o s l a i svės 
atgavimu. 

Pobūvis vyko ligoninės konfe
rencijų patalpose darbo metu. 
Lietuvės technikės Nijolės Rū-
bienės iniciatyva ir Aldonos 
Rasutienės t a lka buvo paruoš
tas gausus vaišių stalas. Konfe
rencijos kambarys buvo išpuoš
tas Lietuvos trispalve. Bendra 
ta lka , prie kurios prisidėjo 
K a r o l i n a Kubi l ienė , Elena 
Dovilienė, Sonja Untulienė, Lilė 
Kizlaitienė, daktaras V. Mu
sonis, Florence Kastys ir Mari
ja Urbonaitė, svečiai buvo vai
šinami skaniais lietuviškais pa
t iekalais ir kepsniais, kuriais 
svečiai buvo mielai nustebinti . 
Ypatingą įspūdį padarė „raguo
lis" savo gražumu ir skoniu. 

Norint supažindinti svečius su 
Lietuvos istorija, ku l tūra ir 
dailės menu, buvo suruošta 
eksponatų parodėlė, kurioje ma
tėsi Lietuvos herbas Vytis, tau
t iniais rūbais dailiai papuoštos 
lėlės, medžio drožiniai, koplyt
stulpiai, taut inės juostos, lino 
d i rb in ia i , g in ta ro d i rb in ia i 
papuošalai ir įvairios litera
tūrinės medžiagos. Svečiai labai 
domėjosi šia paroda, klausdami 
įvairių klausimų, rodant nuošir
dų norą arčiau susipažinti su 
Lietuvos kul tūra ir su savo 
bendradarbiais. Lilės Kizlaitie-
nės dėka visi svečiai turėjo pro
gos prisiminimui pasiimti ne tik 
gražių įspūdžių, bet ir po trupu
tį Lietuvos „aukso" — gintaro. 

Pobūvis buvo smagus ir kita
t a u č i a i svečia i nuoš i rdž ia i 
dėkojo už lietuvišką vaišingumą 
— savaime aišku, rengėjai tuo 
džiaugėsi. P . 

ŽA G A RĖS KLUBO VEIKLA 

Lietuvių Žagarės klubo po ato
stogų narių susirinkimas įvyko 
rugsėjo 26 dieną Kojak salėje, 
4500 So. Talman Ave. 

Pi rm. Emily Nemechausky 
at idarė susirinkimą 1 vai. po 
p ie tų , s v e i k i n d a m a visus 
atsi lankiusius. Tik nebuvo fi
nansų rast. Anna Casey. Ji buvo 
susirgus. Jei linkėta greitai 
pasveikti. 

Nutar imų raštininkė perskai
tė protokolą iš birželio 27 d. J is 
buvo pri imtas be pataisų. 

Valdybos pranešimas priim
tas su pagyrimu. Buvo praneš
ta, kad buvo du ligoniai — An
t anas Gužauskas ir Jennie 
Povilaitis. Abiemsbuvo įteikta 
klubo dovana su linkėjimais 
greitai pasveikti. A. Gužauskas 
pergyveno veido operaciją. 
Dabar jau sveikas, judrus, links
m a s . Džiaugės i jo žmona 
Aldona. 

Pirmininkė pranešė, kad klu
bo pabaigos metų susirinkimas 
bus lapkričio 21 dieną. Kvietė 
gausia i dalyvauti . Po susi
rinkimo visi buvo skaniai pavai
šinti ir l inksmi skirstėsi namo. 

Rožė Didžgalvis 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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