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Rusija išveda 
sovietų 

dalinius iš 
Lietuvos 

Vilnius. Vasario 3. (Elta) — 
Vilniuje įvyko Lietuvos Res
publikos ir Rusijos Federacijos 
delegacijų susitikimas. Tartasi 
dėl buvusios sovietų kariuome
nės, kuri nuo sausio pradžios 
y ra Rusijos jurisdikcijoje, 
išvedimo iš Lietuvos teritorijos. 

Delegacijų vadovai — Lietu
vos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininko pava
duotojas Česlovas Stankevičius 
ir Rusijos Federacijos viceprem
jeras Sergejus Šachrajus pasi
rašė komunikatą. Jame, be kita 
ko, sakoma, kad šalys susitarė 
nedelsdamos pradėti rengti 
susitarimą dėl planingo ka
riuomenės išvedimo, kuriame 
bus numatyta išvedimo ter
minai ir tvarka, taip pat teisinė 
padėtis tam laikotarpiui, kol ji 
bus visiškai išvesta. Delegacijos 
nutarė laikyti šį susitikimą 
pradžia derybų, kurių tikslas 
yra parengti minėtą susitarimą. 
Šalys taip pat konstatavo, kad 
yra veiksnių, turinčių įtakos ka
riuomenės išvedimo laikui ir 
grafikui, tarp jų Lietuvos Res
publikos saugumo bei kariškių 
socialinės apsaugos veiksniai, ir 
sutiko į juos atsižvelgti, spren
džiant kariuomenės išvedimo 
klausimus. 

Sus i ta r ta , kad pirmieji 
kariniai daliniai bus išvesti šių 
metų vasario mėnesį. 

Šalys, toliau sakoma komuni
kate, pasiruošusios apsvarstyti 
sąlygas, kuriomis Rusijos 
Federacija galėtų perduoti 
Lietuvos Respublikos krašto ap
saugos tarnyboms tam tikrą 
kiekį ginkluotės, ka r inės 
technikos ir šaudmenų. 
Delegacijų vadovai susitikimą 
įvertino kaip labai konstruk
tyvų. Česlovas Stankevičius 
pažymėjo, kad pokalbiai ir pasi
rašytas dokumentas yra svar
bus žingsnis,tęsiant ir įtvir
tinant Vytauto Landsbergio ir 
Boriso Jelcino sausio 17 dieną 
Maskvoje pasiektus susitari
mus. 

Traukiasi 
iš Pabaltijo 

M a s k v a . Vasario 2. — 
Šiandien AP ir kitos žinių agen
tūros paskelbė, jog Rusija 
šeštadienį pranešė, kuri nuo 
sausio 1 dienos perėmė savo 
žinion Sovietų kariuomenę, kad 
pradedant šiuo mėnesiu bus 
pradėta išvesti kariuomenė iš 
Pabaltijo kraštų. Susitarimas 
paskelbtas lietuvių ir rusų 
derybų pasitarimo dalyvių kar
tu Vilniuje. 

Lietuva, Latvija ir Estija vis 
reikalavo buvusius sovietų da
linius išvesti, kai Sovietai 
pripažino nepriklausomybę 
tiems kraštams po perversmo 
rugpjūčio mėnesį. Oficialūs pa
reigūnai teigia, kad ten yra 
128,000 karių, kurie dabar yra 
Rusijos jurisdikcijoje. Sovietų 
kariuomenė 1940 m. okupavo 
tuos kraš tus , o 1991 m. 
pradžioje jie ir KGB agentai 
pavartojo kruviną smurtą prieš 
nepriklausomybės sąjūdžius. 
Rusijai karių išvežimas sudaro 
daug sunkumų, nes nėra vietos 
jų apgyvendinimui. 

Žiniose primenama, jog Sovie
tai turėjo pagrindines bazes 
Baltijos jūroje. Bet Rusija vis 
dar turi priėjimą į Baltijos jūrą 
St. Petersburgo ir Kaliningrado 
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Oficialioje Saugumo Tarybos viršūnių konferencijoje praėjusi penktadieni Jungtinėse Tautose 
pasaulio vadai pozuoja formaliai nuotraukai. Is kairės matyti Zimbabwes Užsienio reikalų 
ministras Nathan Shamuyaarira, Cape Verde ministras pirmininkas Carlos Carvalho Veiga, In-
dijos ministras pirmininkas P.V. Narasimha Rao, Japonijos ministras pirmininkas Kiichi 
Miyazawa, Ekvadoro prezidentas Rodrigo Borja-Cevallos, Maroko karalius Hassan II, preziden

tas George Bush, Britanijos ministras pirmininkas John Major, Jungtinių Tautų Generalinis 
sekretorius Boutros Ghali, Rusijos prezidentas Boris Jelcin, Prancūzijos prezidentas Francois Mit-
terrand, Venecuelos prezidentas Carlos Andrės Perez, Kinijos ministras pirmininkas Li Peng, 
Austrijos kancleris Franz Vranitzky, Belgijos ministras primininkas Wilfried Martens ir Vengrijos 
Užsienio reikalų ministras Gezą Jeszenszky. 

Pasaulio vadai nori išvengti 
naujų karų 

Rusija pripažinsianti Kroatiją ir Slovėniją 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Jungtinės Tautos. Sausio 31. 
— Pasaulio žinių agentūros 
praėjusią savaitę nukreipė 
pasaulio dėmesį j Jungtines 
Tautas New Yorke, kur susi
rinkę Saugumo Tarybos nariai 
skelbė, jog šaltojo karo tikrai 
nebėra. 

Prezidentai Bushas ir Jecinas 
su kitais 13 valstybių vadų pir
mą kartą tokiame lygyje, kai 
buvo įsteigta 1945 metais ši 
Jungtinių Tautų organizacija, 
susirinko viršūnių pasitarimui. 
Jie pasižadėjo stiprinti šią 
pasaulinę organizaciją, ypač 
taikos išlaikymo sferose ir 
pavedė Generaliniam sekreto
riui Bouthros-Ghali paruošti 
planą iki vasaros, kaip būtų 
galima sulaikyti pasaulyje 
karus, kol dar jie nėra prasidėję. 

Savo išleistoje deklaracijoje 
Saugumo Tarybos vadai rašo, 
jog demokratijos pasklidimas 
pasaulyje ir respektas žmogaus 
teisėms turės žymią role, kad 
pasaulis būtų saugesnis po šal
tojo karo eros. Jie pažadėjo im
tis griežtų priemonių, kad 
nesklistų masinių žudynių 
ginklai ir kad būtų sumažinti tų 
ginklų arsenalai. Šis viršūnių 
pasitarimas tęsėsi tik vieną 
dieną, penktadienį New Yorke, 
kuriame dalyvavo 5 nuolatinių 
valstybių — narių galvos ir tos 
valstybės, kurių terminas tik po 
2 metus yra Saugumo taryboje. 

Kitokia Jelcino kalba 
Visi pasakė savo kalbas. Visi 

kreipė dėmesį į patį naujausį 
Tarybos narį — Rusijos 
prezidentą Jelciną, kaip jis 
kalbės tarptautinėje didžiųjų 
arenoje. Nuo pat savo atvykimo 
momento, jis aiškiai pasakė, kad 

jis reprezentuoja visai skirtingą 
tautą, prisikėlusią iš buvusios 

uostuose. Bendrame pranešime 
nesakoma, kada išvežimas 
baigsis. Techniškieji ekspertai 
susitiks vasario 10 d. aptarti 
pasitraukimo detalių, pasakė 
spaudai Lietuvos Parlamento 
kalbėtoja Arūnė Kontautaitė. 
Išvykimas truksiąs ilgiau, sakė 
ji, nes tai nebūsiąs greitas 
procesas. 

komunistinės Sovietų Sąjungos 
griuvėsių. Ir jo pareiškimai 
buvo nepalyginamai skirtingi 
nuo jo pirmtakūno Gorbačiovo. 
Kai tik nusileido jo lėktuvas 
UL-62 Kennedy aerouoste su 
dideliu užrašu „Rusija", buvo 
pareikšta, jog tai yra „laisva 
Rusija, kuri ką tik kyla drebė
dama iš komunizmo jungo". Jel
cinas sakė, jog „nauja Rusijos 
užsienio politika yra — būti 
tikra Amerikos sąjungininke". 

Susitikimas su pramonės 
atstovais 

Jelcinas tuoj darė pastangas 
sutvirtinti Rusijos perėjimą į 
laisvo verslo ekonomiją, kai 
turėjo tik vieną susitikimą ne 
Jungtinėse Tautose, - ta i 
privačius pietus New Yorko 
Federaliniame banke su 80 
vyriausybės, pramonės ir banko 
egzekutyvų, įskaitant ir Fede
ralinės Rezervų tarybos vadą 
Alan Greenspan, to banko 
prezidentą Gerald Corrigan ir 
Iždo sekretorių Nicholas 
Brady.Rusijos Užsienio reikalų 
spaudos direktorius Vitalis 
Čiurkinas pasakė, jog Jelcinas 
norįs Amerikoje susitikti su 
prez. Busho administracija, 
JAV Kongresu ir New Yorko 
pramonininkais. Jelcinas atsto
vaująs Rusijai, kaip naujam fe
nomenui tarptautinėje sferoje. 
Rusija norinti plėsti ryšius su 
kitais kraštais, kaip demokra
tinio pasaulio dalis ir būt są
jungininkais. Savo ekonominė
mis reformomis Rusija tęsianti 
kovą prieš komunizmą ir prieš 
pralaimėjusius perversmo 
šalininkus, kalbėjo Jelcinas tų 
pietų metu. „Šiandien kova už 
demokratiją tęsiama ne ant 
barikadų, bet ekonominiame 
fronte". Prezidentiniais 
dekretais bus sudarytos sąlygos 
užsienio kapitalo investavimui 
bei technologijai, ypač Rusijos 
žaliavų šaltinių sektoriuje. 

Paskutinė proga... 
Jelcinas norįs sudaryti ben

dras korporacijas automobilių 
gamyboje, energetikos produkci
joje, ūkininkavimo ir greitkelių 
konstruckijoje. Jis pasakė norįs 
su Amerika sudaryti įvairias su

tartis, kad būtų apsaugoti in 
vestavimai ir paminėjo, kad 
būtų galima turėti rusų-ameri-
kiečių tarptautinį draudimą, 
kuriame ir kitos tautos galėtų 
dalyvauti. Buvo pareikštas švel
nus priekaištas, jog industrinės 
šalys dar niekuo nepadėjo Rusi
jai, kad būtų stabilizuotas rub
lis. „Mes kalbame apie tai 
septynis mėnesius ir mūsų 
nelaimei niekas iki šiol nebuvo 
padaryta",Ir tai esą labai pavoj
inga. „Šiandien Rusija turi 
paskutinę progą ginti demokra
tiją, ir tai supranta visas pa
saulis. Jei tos pastangos nepa
siseks, kalbėjo jis, tai ir vėl bus 
masiniai malšinimai, vėl bus 
ginklavimosi lenktynės ir 
pasaulis vėl bus atsidūręs visiš
kai kitoje - naujoje orbitoje''. 

Prez . Busho į taka 

Prez. Bushas, Britanijos min. 
pirm. Major ir kiti valstybių 
vadai gyrė Jungtines Tautas už 
tą laikyseną, kad buvo galima 
išlaisvinti Kuweitą tuo būdu, 
koks buvo visų valstybių sutar
tas. Dc klaracijos tekstas ir jos 
paruošimas buvo Britanijos 
ministro pirmininko iniciatyva, 
nes jis šiuo metu pirmininkauja 

Saugumo tarybai. Bet daugeliu 
atvejų prez. Busho kalbos nu
statė toną šiai konferencijai, kai 
jis sakė, jog tarybos nariai 
sus i t iko tokiu metu, ka i 
prasideda nauja pradžia šios in
stitucijos darbams ir kiek
vienam jos nariui, nes imperinio 
komunizmo žlugimas ir šaltojo 
karo pabaiga atneša naują 
veiklą Jungtinėms Tautoms, 
sakė prez. Bushas. Despotizmo 
ir totalitarizmo dienos turi būti 
baigtos visam laikui. 

Je lc inas pasiūlė visiškai 
sumažinti ginklų arsenalą, 
į s k a i t a n t ir s t ra teg in ius 
ginklus. Jis sake, kad ir buvusių 
10 politinių kalinių buvo išleisti 
ir daugiau Rusijoje nėra sąžinės 
kalinių. O taktiniai ginklai iš 
Kazachstano ir Gudijos jau 
vežami į Rusiją Jie bus sudėti 
vienoje vietoje ir greičiausia 
sunaikinti. Jelcinas pareiškė, 
jog Rusija pripažins Kroatijos ir 
Slovėnijos respublikas. 

— JAV Gynybos departamen
to sekretorius Diek Cheney, 
pasitarime su Senato Ginkluo
tosios tarnybos komitetu, 
pasakė, jog, nežiūrint kai kurių 
senatorių reikalavimo radika
liai sumažinti Amerikos karo 
pajėgas, tai daryti dar per 
anksti ir per pavojinga. Galimi 
esą t ik mažesnio pobūdžio 
sumažinimai. 

— Washingtone viceprez. 
Dan Quayle, pusryčiaudamas 
su reporteriais, pasakė tikįs, 
kad demokratai nominuos New 
Yorko gubernatorių Mario 
Cuomo savo partijos kandidatu 
į prezidentus rudens rinki
muose. 

— Japonijos ministras pir
mininkas Kiichi Miyazawa New 
Yorke pasakė neilgą kalbą, pa
sakydamas jog Japonija norėtų 
turėti didesnę rolę Jungtinėse 
Tautose. Tačiau jis nereikalavo, 
kad Japonija būtų Saugumo 
Taryboje nuolatiniu nariu. 
Vyriausybei esą sunku pateisin
ti prieš savo mokesčių mokėto
jus, kodėl Japonija turi mokėti 
Jungtinių Tautų išlaidoms 
12.45 procentus viso jų biudžeto 
pinigų. 

— Chicagos advokatas Albert 
Hofeld kandidatuoja prieš 
senatorių Alan Dixon, kuris 
lietuviams yra itin daug padė
jęs Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo reikaluose Washing-
tone. H feld sakosi skyręs 
milijoną dolerių savų pinigų 
savo rinkiminei propagandai. 
Pirminiai balsavimai bus kovo 
17 d. 

Saugumo Tarybos sesijoj 
dalyvavo ir Lietuva 

JAV senatorius Alan Diion pradeda 
perrinkimo kampanija savo įstaigoje 
Chicagoje. 

New Yorkas, 1992 sausio 31. 
(Lietuvos Misija Jungtinėse 
Tautose). Šiandien įvykusiame 
Saugumo Tarybos viršūnių 
pasitarime dalyvavo ir Lietuvos 
atstovai — Užsienio reikalų 
ministro pvaduotojas Valdema
ras Katkus ir Lietuvos ambasa
dorius Jungtinėse Tautose Ani
cetas Simutis. 

15 valstybių vadai, kurios 
sudaro dabartinį JT Saugumo 
tarybos nuolatinių ir laikinųjų 
narių sąstatą, suvažiavo į New 
Yorką aptarti Jungtinių Tautų 
rolę naujoje pasaulinėje sant
varkoje, ypač jos didėjantį 
vaidmenį taikos siekimo ir pre-
ventyvinės diplomatijos srityse. 

Prie Saugumo tarybos pasa
gos formos stalo iš nuolatinių 
narių tarpo buvo JAV preziden
tas Bushas, Rusijos prezidentas 
Jelcinas, Kinuos premjeras Li 
Peng, Didžiosios Britanijos 
premjeras Major ir Prancūzijos 
prezidentas Mitterrand. Taip 
pat Saugumo tarybos salėje prie 
stalo sėdėjo laikinieji nariai iš 
Austrijos, Belgijos, Cape Verde, 
Ekvadoro, Indijos, Japonijos, 
Moroko, Vengrijos, Venezuelos 
ir Zimbabvės. 

Naujojo sekretoriaus 
Įvadinis žodis 

Savo įžanginiame žodyje JT 
Generalinis sekretorius Boutros 
-Ghal i iškėlė eilę Lietuvai 
aktualių klausimų. Jis pažy
mėjo, kad mažos valstybės gali 
suvaidinti labai pozityvią rolę 
Jungtinėse Tautose, nes politi
nė valia ir kūrybingumas gali 
atnešti daugiau vaisių taikos 
procesui negu karinė ar ekono
minė jėga. Generalinis sekreto
rius toliau aiškino, kad būtų 
naivu manyti, jog demokratiza 

— Japonijos Darbo ministen 
ja paskelbėjog vidutiniškai 
1991 metuose japonas darbinin
kas dirbo 2,016 valandų, du pro
centus mažiau už 1990 metus. 
Japonai skelbia, kad amerikie
tis darbininkas dirbo vidutiniš
kai praėjusiais metais 1.957 
valandas. 

— Respublikonų centro ko
miteto posėdyje pranešama, jog 
prez. Bushas paskyrė Clayton 
Yeutter savo vyriausiu vidaus 
reikalų politiniu patarėju ir 
Rich Bond perėmė Respubli
konų partijos vado pareigas. 

cija vienų viena gali išspręsti 
visas su šiuo procesu susijusias 
problems. Tautinėje ar globali
nėje plotmėje demokratizacija 
yra kaip „trapi gėlė, kuriai 
reikia pasisotinti žemės taika, 
saugumu ir ekonominiu vysty
muisi". 

Šaltajam karui pasibaigus, 
labai svarbu išvengti naujų 
konfliktų, dėstė Generalinis 
sekretorius, atkreipdamas 
dėmesį į kylančią nesantaiką 
tarp tautinių grupių. Besaikis 
nacionalizmas, kuris skaido 
valstybes į skirtingas etnines 
grupes gresia tarptautinei 
taikai. Ar Jungtinės Tautos 
pajėgs siekti savo tikslo, jei 
vietoje 166 valstybių, bus 
dvigubai daugiau narių, klausė 
Generalinis sekretorius. Tauti
nis įniršis gali pavirsti pavoj
ingu ir begaliniu ciklu, iš kurio 
bus sunku išsprukti, nes visada 
bus nepatenkintų mažumų. Jis 
ragino JT ieškoti naujos strate
gijos, siekiant išspręsti etninių 
ir kultūrinių bendruomenių au
tonomijos reikalavimus. 

Lietuvos sutarčių Įteikimas 
Po sesijos, ambasadorius 

Simutis ir UR min. pavaduo
tojas V. Katkus Jungtinių 
Tautų sutarčių departamentui 
įteikė tarptautines konvencijas, 
prie kurių Lietuva prisijungė, 
būtent. 1958 m. Ženevos kon
vencijos dėl teritorinių vande
nų, 1971 m. Europos sutarčių 
dėl eismo reglamento ir kelių 
iškabų konvencijų bei 1989 m. 
Vaikų teisių konvencijos. 

Sausio 15 d. Lietuva Jungti
nėse Tautose prisijungė prie 
1961 m. Vienos konvencijos dėl 
diplomatinių santykių. 1963 m. 
Vienos konvencijos dėl konsula-
rinių ryšių ir 1969 m. Vienos 
konvencijos dėl sutarčių 
įstatymo. 

KALENDORIUS 

Vasario 4 d.: Andrius. Arvilė. 
Joana. Vydmantas. 

Vasario 5 d.: Abraomas, 
Agota, Birutė. Gaudvinas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 7:01. leidžiasi 5:08. 
Temperatūra dieną 41 1., 

nakt) 26 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

KELIAS J SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago. 111. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

IŠMINTINGI TĖVAI ŠITAIP 
MAITINA SAVO VAIKUS 

Valgykite mišių.-daržovių ne mažiau 
kaip penkis karj^^^tus per diena 

Atsitiko ta ip , kad Birutės 
tėvai savo jėgas beveik prarado, 
kovodami dėl savo ke turmetės 
dukters maisto. J ie rūpinosi jos 
kraujuje užlaikyti normalų cho
lesterolio kiekį, nes jie manė, 
kad ateityje t a i saugos ją nuo 
širdies ligos. 

J i e m a i t i n o ją t i k k e p t a 
Daušktiena, žuvimi, be riebalų 
daržovėmis, duona su trupučiu 
dietinio margar ino ir pienu be 
riebalų. 

Jos t ėva i klausė gydytojo, 
kodėl jų Birutė lė mėgo valgyti 
t ik pas gret imą giminaitį , o ne 
savo namuose. Gydytojas išaiš
kino, kad tėvai, stengdamiesi ją 
mai t in t i t ik sveiku mais tu , 
atėmė išjos gardžia v imasi mais 
tu . Dar daugiau, gerai, kad 
duktė surado kaip apeiti tėvų 
pas tangas : jei ji būtų prisilai
k iu s i še imoje jai duodamo 
maisto, gal ji negalėtų sveikai 
augti . 

Mitybos žinovai mano. jog dėl 
to, kad vaikų skrandžiai nedaug 
maisto ta lp ina , o vaikai su
naudoja labai daug energijos, 
n e į m a n o m a v a i k a m s l i e su 
mais tu pa t iek t i pakankamą 
k-olorijų skaičių, kad jie galėtų 
sveikai augt i . Tokia žinia gali 
nus tebin t i tėvus, kurie jaučia 
pareigą prižiūrėti, kad jų vaikai 
valgytų labai nedaug choleste 
rolio ir ypač gyvylinių riebalų. 

M a i s t o r e i k a l u d a b a r t i n ė 
spauda, o ir šio krašto vy
r i aus i a s gydytojas (Surgeon 
general nuo 1988 m.) stipriai 
verčia keis t i šeimoje maistą, 
v e n g i a n t š i r d i e s sus i r 
g imo. D a b a r t i n i ų mi tybos 
žinovų, vaikų ligų gydytojų, 
kardiologų ir kitų ekspertų 
pa t a r ima i vaiko mitybos srity
je griežtai skiriasi. 

Jų vienas palaiko daugiau 
prekybininkų, maisto gamin
tojų bei savo seno įsitikinimų 
re ikalus , o tuo tarpu kiti — irgi 
žinovai mitybos srityje — eina 
su medicinos pažanga. Užtai 
mes, l ietuviai , prisilaikykime 
pastarųjų nurodymų. 

Gerai, kad yra dalykų mitybo
je, dėl kur ių visi žinovai sutin
ka. Štai jie: 1. Vaikai iki 2 metų 
turė tų valgyti taip, ka ip jie 
dabar valgo: krūt ies pienu a r 
pagal formulę beveik per pir
muosius metus, pamažu prisiar 
t inan t prie normalaus — balan 
>uoto mais to su saldžiu pienu 
iki pradedant antruosius vaiko 
amžiaus metus. 

Visi sut inka, kad nepakanka
mai įvairus maistas vaikui gali 
būti nenaudingas: kai vaikai 
per liesai mait inami, visokio 
amžiaus vaikai menkai vystosi. 
Tada ^umąžta jų svorio prie
auglis ir jie šiek tiek atsi l ieka 
moksle. 

Bet svarbiausia , kad visi 
ekspertai sut inka, jog širdies 
kraujagyslių susirgimas skle
rozė visų pirma yra pr igimtas 
stovis — paveldėtas iš tėvų. 
Tokiems reikia dvigubai stip
riau kovoti su skleroze, visų pir 
ma saugant mitybą. Mityba y ra 
vienas iš svarbiausių būdų su 
t ramdyt i liguistą paveldėjimą. 

T i n k a m a s maistas gali vie
nam sunormuoti cholesterolio 
kieki kraujuje. bet k i tam su 
mais tu ne taip gerai pasiseka 
tai a t l ikt i . Tokie turi dar griež
čiau- laikytis liesos dietos, nes 
kitos išeities jiems nėra. jei nori 
i švengt i anks tyvos mi r t i e s . 
Vaistai čia irgi tik ribotai 
padeda 

Aišku, niekas negali iš anksto 
pasakyti, kad šitam asmeniui 
t ikrai padės liesas maistas. 
Nepamirš t inas ir šis geras 
dalykas: daugumai vaikų liesas 
m a i s t a s t a l k i n s išvengt i 
ankstyvo susirgimo širdies liga. 

Dabar maisto žinovai aptaria. 
a r verta visus amerikiečius, 
įskaitant ir vaikus, versti keisti 
p e r r iebų m a i s t ą gr iež ta i 
liesesniu, kai tokia kaita tik kai 
kuriems žmonėms padės? 

Yra mitybos entuziastų, kurie 
p r i t a r i a t a m , jų t a rpe ir 
Alvudas. Su juo ka r tu eina šios 
amerikiečių draugijos: The Na
tional Insti tute of Health, The 
American Health Foundation, 
The American Dietetic Associa-
tion ir The American Heai t 
Association. 

Šios žinovų grupės pataria 
kiekvienam daugiau dvejų me
tų amžiaus žmogui kasdien 
suvalgomo cholesterolio kieki 
sumažinti iki 300 mg ar mažiau 
(Alvudas patar ia kiek galima 
nenaudoti su maistu choleste
rolio ir gyvulinių riebalų, kaip 
trynių, saldaus pieno (taip pat 
\-2rc p ieno, raėsų, v idaus 
organų, taukų, pieno riebalų, 
palmių ir kokoso riešutų aliejų). 
Ki tos amer ik i eč ių g r u p ė s 
pataria riebalų naudoti tik 30^ 
ar mažiau visame dienos maiste 
<Alvudas pataria visai riebalų 
v_ngti tiems, kuriems gresia mir 
t is dėl per riebaus kraujo — per 
240 choles terol io kraujuje 
turint, suvalgant pakankamai 
baltymų (iki tuzino kiaušinio 
baltymų per parą) ir anglia
vandenių (vaisių bei daržovių, 
grūdų, pupų, žirnių). 

Visi (ir vaikai) turi žinoti savo 
kraujuje cholesterolio kiekį ir 
atit inkamai maitintis. Norint 
maiste turėt i t ik 30% riebalų, 
reikės valgyti aliejų, žuvis, 
visai vengiant i audonos mėsos, 
taukų ir riebi i pi~no gaminių 
bei saldaus pieno. J > vietoje ger 
ti tik nugriebtą (si im) pieną. 

Kodėl Alvudas ir amerikiečiai 
mitybos gerinimo entuziastai 
pataria liesą maistą naudoti? 
Visai p a p r a s t a i : š i rd ies 
raumens arterijų puskretimas 
— sklerozė yra pati stipriausia 
giltinė Amerikoje Jos dalgis 
neaplenkia nė liet m ių.Todėl tas 
lietuviams be gyvulinių riebalu 
ir be cholesterolio, o ameri
kiečiam „lof-fat" ir low-choles-
terol" maistas y! a tikrai išmin
tingas mitybos patvarkymas: 
apsimoka liesiau valgyti, kad 
širdies giltinė mūsų tarpe visai 
neturėtų ką veikti — būtų 
atleista į bedarbių eiles. 

Žinoma, prekybinikai (mėsų, 
kiaušinių-trynių, riebių pieno 
gaminių pardavėjai) ir jų ap
mokami gydytojai bei kiti į ji os 
panašūs rėkte rėkia, kad be 
dešros, kiaulienos ir taukų — 
nebus linksmų dienų. Tokiems 
daugiau rūpi sava kišenė, negu 
žmonių sveikata. 

Tokiems rėksniams „spjauna" 
į akis Mayo klinikos gydytojas 
William YVeidman, The Ameri
can Heart Association mitybos 
komiteto narys, tai pat parei
gūnas The National Cholesterol 
Education panel of the National 
Institutes of Health. J i s tvir
tina, kad 30''f riebalų vaiko 
maiste kiekis nėra žalingas, jei 
vaikas ganėtinai valgo vaisių ir 
daržovių, gaudamas pakanka
mai baltymų proteinų ir anglia
vandenių. Ir širdies ligų žinovų 
diaugija sutinka, kad toksai 

CMik />a/fymq 
Vaiką pratinkime ne į saldumynus, bet nuteikime juos valgyti sveikatą 
stiprinančias daržoves ' - vaisius. Tik taip elkimės savu pavyzdžiu, nes vien 
žodis yra pigus. Štai viena moteris savo vaikui autobuse duoda valgyti morką. 
Visi stebisi — gal ji a k viena taip elgiasi visoje Amerikoje, kur vaikai savo 
dantis anksti piaranda, o po to visos negerovės vaikus lydi per visą jų 
gyvenimą. 

apribotas r iebalais mais tas 
netrukdo vaikui sveikai vysty
t is , jei prisilaikoma čia minėtų 
nurodymų. 

Aišku, reikia išmintingų tėvų, 
kad jie savo elgesio mityboje 
netaikytų raide raidėn vaikui, 
nes maisto suliesinimo reikalai 
vaikų mityboje dar nėra visai 
išstudijuoti. Nė sakyti nereikia, 
kad negalima a t imt i iš vaikų 
maistą, kuris jiems yra būtinas 
— ir be to pasiseka jų kraują 
suliesinti iki normos. 

Vaikas turi gaut i ir pakan
kamai geležies su maistu (iš 
mielių, žirnių, slyvų, javų ir. 
vynuogių ir kalcio iš lieso pieno. 
Prie kalcio reikia ir vario (cop-
per) — jo yra migdoluose, grū
duose, burokėliuose apelsinuose 
i r žalių lapų daržovėse. 0 
ištyrus vaikų kraują ir radus, 
kad jis per riebus,reikės imtis 
griežtesnių mitybos priemonių, 
norint suliesinti kraują iki nor
mos. 

Nesiduokime pelnagaudžių 
už l iū l iuo jami , neva dabar 
daugelis amerikiečių gyvena 
pakankamai ilgai, kad gali mir
t i nuo kitokių, ne tik širdies, 
negerovių. Bet sklerozė ir yra ta 
negerovė, kuri sukelia žmogui 
dr įgybę kitokių, ne tik širdies 
negerovių. Kova su ja i r yra 
mūsų visų kova su ankstyva 
mirtimi bei su visų bijomu pa-
liegimu. 

S u p r a n t a m a , kad vaikus 
ne r e ik i a m a i t i n t i pagal 
suaugusiems pri ta ikytas nor
mas. Ir štai dėl lio. 

1. I šmint ing i suaugusieji 
valgo kas reikia — sveika, o 
neišmintingieji kartu su vaikais 
valgo tik kas gardu. 

2 Išmint ingi tėvai valgo 
įvairius skanius valgius su 
mažu kiekiu aliejaus — pas
tarasis gpr:-.- onį ir teikia 
maistui r .ną. Vaikai irgi 
mieliau valgo sultingą maistą, 
ne.s sausas jiems kliūva burnoje. 

3. Vaisių-daržovių vaikai ir 
suaugus ie j i t u r i valgyt i 
mažiausiai pe r ' is kar tus per 
dieną. 

4. Visi ir vaikai visada turi 
valgyti liesai: visai nevalgyti 
riebių valgių; bet viena maisto 
rūšis gali būti kiek riebesnė; 
svarbu tik, kad visas maistas 
nebūtų riebus. 

5. Virimas ir kepimas, naudo
jant aliejų (tik ne kokoso ar 
palmių riešutų) įgalina valgyti 
liesesnį maistą. Naudokime 
. .monnunsatura ted" aliejus: 
alyvų (olive). canola ar žemės 
riešutų (peanut); a r „poly-
unsaturated aliejus: saulėgrąžų, 
šafranų, kukurūzų. Apsieikime 
be margarino. Skaniausias salo
toms yra sėmenų (linseed) alie
jus. Reikia rūpintis, kad linų 
aliejus būtų a tgaben ta s iš 
Lietuvos. Jis sveikiausias var
toti, bet tik salotoms, nes ke
pant pasikeičia į neskanų Kas 
jį naudoja salotoms, sako, su 

silke, be druskos raugintais ko
pūstais y r a dangiškas valgis. 

6. Vaikam duoti gerti ar su ja-
vainiais iš ryto neliesesnį, kaip 
2% pieną, kurie turi riebų 
kraują. Greičiau išalkstantiems 
reikia dažniau duoti valgyti. 
Tegul pratinasi į tokį, o ne į 
saldų pieną, kad vėliau būtų 
jiems lengviau pradėti nugrieb
tą (skim) gerti, kai gydytojas 
patars liesinti kraują. 

LIETUVOJE NUSKENDO 
PROF. VYTENIS KABAILA 

Vilniaus universiteto mate
mat ikos profesorius Vytenis 
Kabaila sausio 20 nuskendo 
Aisetos ežere prie Labanoro, 
Utenos apskrityje. Nors žuvimo 
aplinkybės dar neišaiškintos, 
tačiau žinoma, kad buvo išėjęs 
paslidinėti. Leidosi per ežerą. Į 
Aisetos ežerą įteka keli maži 
upeliai. Galėjo būti plonu ledu 
pridengta akivarą, kur ir įvyko 
nelaimė. 

Prof. Vytenis Kabaila galėjo 
būt i apie 60 metų amžiaus. 
Paliko šeimą. Jo brolis, prof. 
Algis Kabaila, gyvena Australi
joje, mokslininkas ir Lietuvių 
Bendruomenės veikėjas, nese
nia i paskirtas Lietuvos genera
l iniu garbės konsulu Australi
joje. 

me ir apie riebalus pamiršti. 
Duona, javainiai yra svarbus 

maistas . Bet jie turi būti paga
minti iš stambiai maltų grūdų 
ir valgomi su sėlenomis (fiber). 
Taigi, bal ta duona turi dingti iš 
lietuviško skrandžio. 

Tik t a i p elgdamiesi — 
ALVUDO dietos prisilaikydami 
— mes apsaugosime savas ir 
vaikų širdis ilgiausiam laikui. 
To visi trokštame, todėl ir at-
g i m k i m e tok ia i mitybai , 
nežiūrint visokių nepatogumų. 
J u k gyvenimas, turint sveiką 
širdį ir smegenis, yra pats ma
loniausias dalykas šioje žemėje. 

C 

Vaikams duoti tik lietuvišką 
baltą, be riebalų sūrį, tokį 
rūgusį pieną (iš nugriebto pieno 
gamintą), nors amerikiečiai 
pataria nevengti visokių sūrių, 
net sviesto, grietinės ir sūrių. 

Dėl kiaušinių vartojimo štai 
kas žinotina visiems lietuviams. 
Kiaušinius mėgsta ir vaikai ir 
suaugusieji, nes jie lengvai 
kramtomi ir ryjami, pigūs ir 
tur i baltymų (proteino), bet taip 
pat viename trynyje yra 275 mg 
cholesterolio, o per dieną jo 
v i same m a i s t e p a t a r i a m a 
suvalgyti ne daugiau kaip 300 
mg. Tad kokia čia logika — 
valgyti t rynius norint turėt i 
sveiką širdį ir smegenis. Ogi 
reikės valgyti ir kitą maistą, 
kuriame visada yra šiek tiek 
cholesterolio. Dėl to ir nesi-
tvarko pas kai kuriuos tas 
cholesterolio perviršis, kad su 
viena ranka mažina cholestero
lį, o su kita, trynio padedamas, 
jį didina. 

Todėl nė vienas lietuvis neim-
kime burnon nė vieno trynio ir 
venkime tų,kur kepant įdedami, 
per visą savo gyvenimą. Vieto
je vieno trynio kepiniams nau
dokime du kiaušinio baltymus. 
Taip darykime ir vaikams mais
tą gamindami, nors amerikie
čiams pa t a r i ama sumažinti 
trynių valgymą iki 3 kas septy
nias dienas. 

Tas pats ir su i iudonos mėsos 
valgymu. Lietuviams, norin
tiems savo širdį išgelbėti nuo 
ankstyvos mir t ies , raudoną 
mėsą ALVUDO maiste atstoja 
minimas šis trijų sveikų valgio 
da lykų miš inys : k i auš in io 
baltymai, aliejus ir kopūstinės 
daržovės: kitai dienai pakai
talas toks: vietoje bal tymų 
valgyti rudus ryžius. 

Todėl nėra jokio reikalo nė 
vienam (dar neįpratusiam į vi
sokius kenksmingus dalykus) 
mūs išk iu i va lgyt i r audoną 
mėsą, nors joje yra du sveikatos 
priešai: cholesterolis ir gyvu
liniai riebalai, kurie kūne virsta 
cholesteroliu, o šis peni žmogaus 
sveikatos, ypač širdies ir sme
genų, giltines. 

Tik kai kraujas cholesteroliu 
suliesės iki normos (iki 130), ir 
kai gerasis cholesterolis pakils 
per 45 — tik tada, ir tik tada ga
lėsime ribotai gardžiuotis be 
odos paukštiena ir žuvimi. O kai 
visi — ir vaikai valgysime vai
sių-daržovių mažiausiai penkis 
kartus per dieną, tada pajėgsi-

MIELĖS ATSTOJA 
ESENCIALE 

Klausimas. Esenciale vaistas 
yra labai vertinamas Lietuvoje, 
be t sunkiai gaunamas. Kokia 
Jūsų nuomonė apie šį ir kokiais 
atvejais jis naudojamas? Ar yra 
kas panašaus JAV, ir kokiu 
pavadinimu jis eina? 

A t s a k y m a s . Vitaminas B-l 
(thiamine), B-2 (riboflavin) ir 
B-12 yra svarbiausias sudėtinės 
dalys to taip išgirto Esenciale, 
kurio beveik kiekvienas iš 
Lietuvos prašo. Tie vitaminai 
r a n d a m i mielėse (brewer's 
yeast). Jos krautuvėse par
duodamos kepimui mažuose 
pokeliuose esti labai sausos, 
pa lyg in t i brangios. Geriau 
mieles pirkti iš kepyklos svarais 
— tuomet jos labai pigios. Jei 
nori mielių veikimą jausti, 
reikia jų per dieną suvalgyti 
mažiausiai devynis gramus. 
Vaistinėse jų yra tabletėse po 
pusę gramo. Tad tų tablečių su-
valgytina 18 per dieną. O jei 
džiovintų mielių kruopu 
pavidale — tai du valgomus 
šaukštus. O iš kepyklos pirktų 
kaip tešla — irgi po gerą šauktą 
su kaupu, valgant su sriuba ar 
koše, kaip kam patogiau. 

Tų vitaminų yra bulvėse, 
javuose, piene, žuvyje, sūryje. 
Žodžiu, normaliame lietuviš
kame maiste. 

Kiekvienam lietuviui tereikia 
normaliai maitintis, tada nerei
kės galvos sukti apie jokį ten 
Esenciale vaistą. Tiems, kurie 
sveikai maitinsis, jokių priedų 
nere ikės . O kurie jaučiasi 
pasilpe. tegul randa pastip
rinimą mielėse. Bet tie, kurie 
nevalgys normalaus maisto, o 
tikėsis viską gausiąs iš tabletės 
ar ampulės — to Esenciale — 
jiems dienos bus rūsčios. 

Atsiminkime kaip Lietuvoje 
savo laikų buvo populiarus 
vaistas Amolis bei valerijonų 
lašai. O tai buvo ir yra vieni 
niekai. Taip ir išeina, kad 
daugelio balsas yra asilų balsas. 
Ž iūrėkime tautos balso — 
pagrindinių dalykų mityboje. 
Neapsileiskime jų naudojime — 
tada ir be to Esenciale apsi
eisime. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
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Ryšium su pradedama svars
tyti negimusių žudymo byla 
JAV Aukščiausiame t e i sme , 
buvo demonstracijos Chicagoje, 
re ika lau jan t page rb t i negi 
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To l . (1 -312)925-2670 

1185 Oundo* Ava. , Elgln. III. 60120 
Tol . (708) 742-0255 

Valandos pagal sus.tanmą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

• 0 8 8 t . Robertą Rd. , Htekory HMs. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol . (708) 898-4088 
Valandos pagal susitarimą 

Tol. kabinato Ir buto: (708)852-41 S9 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A v a . , Clcoro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava . , Sulte 324 Ir 

5835 S. Putaafct Rd., Chicago, IL 
81 St. Ir Kaan Ava., JJustlce. IL 
Tai . (1-312) 585-2980 (veikia 24 va i ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 W»*t Ava.. Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin. Napervll ie 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu te: 708-857-8383 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba l>etuv *kai) 

Tikrina akis. pritaiko aknius 
2618 W. 71st St. 

Ta i . (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tol. (708) 448 1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v D p ir ketv 2-5 v p p 
Seš! pagal susitarimą 

Kabinato tol. (1-312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

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

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

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

A R A S Ž L I O B A , M . D . 
A K I Ų C H I R U R G I J A 

A K I Ų L IGOS 
Good Samarltan Medical Cantar-

Napervllie Campus 
1020 E. Ogdon Ava. , SuMe 310. 

NaparvtHa IL 60563 
Tai . 1 -708-8270090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir oenkt 3-6: 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Nors vėliavos pakeistos 

BET MASKVA 
PASILIEKA 

PANSLAVIZMO 
CENTRU 

Raudonos vėliavos nukabini
mas nuo Kremliaus bokšto dar 
nereiškia, kad jis jau tapė 
demokratijos ir taikos židiniu. 
Galima pakeisti vėliavą, bei 
negalima lengvai pakeisti rusiš
ko mentaliteto. Šimtmečiais 
rusiškoji mintis buvo formuota 
ir galbūt šimt mečiai pi aeis, kol 
rusai galės pasikeisti Tačiau 
galime manyti. k:>d imperialis-
t in io požiūrio jie lengvai 
neatsižadės. Jeigu istoi i j a yra 
mokytoja, tai iš jos ir reikia 
pasimokyti. Visų pirma, kas gi 
yra rusų tauta? Tai nėra vie
nalytė tauta, bet didelio skai 
čiaus tautų kratinys, kuriame 
visuomet išliko slavų kalba. 

Kuomet hunai buvo sumušti 
Katalauno laukuose, besitrauk
dami į rytus, jie neišnyko, bet 
maišėsi su v ie t inėmis tau
telėmis. Yra manoma, kad 
hunai išjudino slavų tauteles, 
kurių protėvynė buvo kažkur 
apie Karpatų kalnus. Susimaišė 
su hunais VI-VII amžiuje pra
dėjo veržtis į vakarus ir pietus. 
Vakaruose jie prasiveržė iki 
Elbės ir Saa lės upių, kur 
germaniškų tautelių buvo su
laikyti. Pietuose priėjo prie 
Adrijos jūros, kur jie susidūrė su 
dar stipria Romos imperija 
(kurios c e n t r a s j a u buvo 
Konstantantinopolis). Tad dalis 
jų pasisuko į rytus, kur vėl 
maišėsi su turkų tautelėmis, 
bulgarais, pečeniegais ir vėliau 
su ugro-finais. Tos ugro-finų 
tau te lės buvo j i ems t ikra 
palaima, nes davė kraujo prie
maišą ir beribius plotus, ku
riuose pilnai galėjo pasireikšti 
hunų palikuonių nomadiškas 
kraujas. Taip besiverždami VIII 
šimtmečio gale jau pasiekė 
Ladogos ežerą. Šiame kelyje 
susidūrė su lietuvių (aisčių) 
giminėmis. 

Dar sykį reikėtų priminti, kad 
tie plotai nebuvo tušti , bet 
turėjo gyventojus, kurie įsiliejo 
į tą slavų bangą. Net vikingai, 
kurie, istorikų tegimu. davė 
patį Rus vardą ir pirmąją 
valstybinę organizaciją, taip pat 
į tą bangą įsiliejo. Valdančioji 
Riuriko dinastija labai greitu 
laiku prisiėmė slaviškus vardus 
ir vieną iš jų jau matome 
Sviatoslavo vardu. Gal reikėtų 
atkreipti dėmėsi ir j randas 
Miroslav, Stanislav. Vladislav 
(valdyk slavus!*. Sviatostav it 
Vladimir (valdyk pasauli». Tuos 
vardus ir lietuviai naudoja, net 
nežinodami, ką jie reiškia. I šią 
sceną įveskime ir mūsų kuni
gaikščius . Kun iga ikš t i s 
Daumantas, Mindaugo svainis, 
tapęs Pskovo kunigaikščiu, 
apsikrikštijo ir gavo Timotėjaus 
vardą. Su pskovieč ių ka
riuomene daugelį sykių darė 
puolamuosius žygius į Lietuvą. 
Rusų cerkvė jį laiko savo šven
tuoju. 

* * * 

Pradėję apie Maskvą, pra
dėjome apie rusų tautą kalbėti, 
kadangi ji rėmėsi ta gal jau susi
formavusia rusų tauta. Lietuvai 
pradėjus savo ekspansiją į sla
vų žemes, Maskva dar buvo 
silpna kunigaikštystė, mokėjusi 
totoriams duoklę. Jos stiprė
jimas prasidėjo su Jonu Kalita. 
kuris 1328 m. Maskvą pavertė 
naujai besikuriančios valstybės 
sostine. Jonas Kalita į istoriją 
įėjo, kaip „rusiškųjų žemių" 
rinkėjas Prie tolimesnio Mask 
vos stiprėjimo žymiai prisidėjo 
Maskvos tapimas stačiatikių 

metropolito rezidencija XIV a. i 
pabaigoje. 

I>;!i daugiau Maskvos galia 
iškėlė Jonas Ž i a u r u s i s 
1530-1584 m., jis centralizavo 
valdžia ir pasiskelbė pirmuoju 
ratu. Taip pat jis padėjo pa 
gi indus ir busitnai valdžios san 
tvarkai, sukurdamas Opričiną. 
Opriėnikai buvo visagaliai caro 
pareigūnai. Tai pirmtakūnai 
Čekos ir NKVD. Nuo to laiko 
Maskvos galybė ir laikėsi kartu
vėmis ir bizūnu. Be to, Maskva 
visuomet naudojosi skambiais 
šūkiais. Prasidėjo su „rusiškųjų 
žemių" rinkimu, po to „pra
voslavuos gynimu", dar vėliau 
paskelbė šūkį, kad Maskva yra 
„Trečioji Roma". Reiškia, ji 
perėmė Romos tradicijas ir 
vadovaujančią rolę. J a u Jono 
Žiaurojo laikais, rusai perėjo 
Uralą ir, carų bei klajokliško 
kraujo vedami, nuėjo iki Ramio
jo vandenyno. Net ir t en nesu
stojo. Tautos, kurios tur i rusus 
savo kaimynais, negali ramiai 
gyventi! 

Washingtone, D.C., su lietuviams palankiu amerikiečiu. Iš kairės: Rimantas Stirbys, Shaun 
byrms. Vytautas Maciūnas ir Algimantas Gečys. 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ UŽ 
LIETUVĄ, PRAEITYJE IR DABAR 

* * * 

Maždaug praėjusio šimtmečio. 
viduryje, prasidėjus taut iniams | 
ir išsilaisvinimo sąjūdžiams, 
Maskva, bijodama, kad jos im
perija nepradėtų braškėti, pra
dėjo ir rėmė „Panslavizmo" 
sąjūdį, kurį pakitėjus sąly
goms, pakeitė šūkiu: „Visų 
šalių proletarai, vienykitės!" 
Kaip matome, Maskva visuo
met lieka vėliavos nešėja. Tad 
ir dabar vėliavos ir šūkio pakei
timas dar nereiškia Maskvos 
pasikeitimo. O kad ji nesikeičia, 
tai yra daug įrodymų. Pir
miausia , jeigu nebėra impe
rijos, tai nereikia ir jos trijų ir 
pusės milijono kariuomenės. 
Jelcinas gali gražiai kalbėti, bet 
jis dar nėra Maskva. Šimtme
tinės priespaudos ir teroro tra
dicijos nėra vienu mos tu 
pakeičiamos. Jelcinas gali būti 
pakeistas, o rusiškasis impe
rializmas pasilieka. Ir pats 
Jelcinas yra tuo rusiškuoju 
imperializmu užsikrėtęs. Jis yra 
pareiškęs: „Rusijos kaimyninės 
respublikos turinčios sritis, ku
riose yra didelis skaičius rusų, 
turi jas perleis*i Rusijai". Kaip 
šitokį pareiškimą pavadinti , 
jeigu ne rusiškuoju imperializ
mu? lt mūsų spaudoje buvo 
rašyta apie Lietuvos ir Rusijos 
pa ;itarimuose iškilusius sunku
mus sieną nustatant (su buvu
siais Rytprūsiais. J . Z.). 

Pirmiausia, Lietuva neturi 
bendrų sienų su Rusija. Tai ir 
Vilniaus pareigūnai tu rė tų 
žinoti. O antra, buvusioji siena 
su Rytprūsiais buvo aiškiai nu
statyta ir jokių pakei t imų 
(Lietuvos nenaudai) negali būti 
daroma. Vadovaujantis Jelcino 
pageidavimais, latviai turėtų 
Rygą užleisti rusams. Ati 
t r auk imas ka r iuomenės iš 
buvusių užimtų sričių nėra vyk
domas ne dėl patalpų stokos, bet 
iš nenoro sugriauti imperijos 
palikimo. Dar vis yra viliamasi, 
kad viskas gali pasikeisti. O 
pagrindo taip galvoti y r a . 
Maskvoje minios jau demons
truoja ir ne duonos reikala
vimus skanduoja, bet „Soviet 
Union, Soviet..." Lenino ir Sta 
lino portretai dominuoja virš 
tos minios, kurioje matyti daug 
kariškių ir ordinuotų veteranų. 
Yra daug tokių, kurie laukia 
kar iuomenės įs ik iš imo ir 
tvarkos atstatymo. Tad dėl to 
gal ir neskubama su kariuo 
menės išvedimu. 

J . Z. 

Po penkiasdešimt metų lais
vės vigilijos Lietuva atgavo savo 
nepriklausomybę, kurią buvo 
p a s a u l i u i paske lbus 1918 
metais vasario 16 d. 

Lietuvių tautos pergalė buvo 
pasiekta ne karine ar ekonomi
ne jėga, bet lietuvių tautos 
ryžtingumu išsaugoti teisingu
mą ir tiesą prieš savanaudiš
kumo ir nutautėjimo įtakas, 
prieš melą ir prieš gyvenimo bei 
gyvybės naikinimą. Komunis
t inė sistema neįstengė pakirsti 
lietuvių tautos ryžtingumo ir 
idėjinio solidarumo. Lietuva 
privedė pasaulį prie naujos 
gyvenimo santvarkos. 

Tačiau ir pagal prez. Lands
bergį be l ie tuvių išeivijos 
iškovotos ir išsaugotos Sovietų 
agresijos nepripažinimo, Lietu
va vargu ar būtų sulaukus šių 
laisvės^dienų. O tas darbas pra
sidėjo jau prieš penkiasdešimt 
metų, kai trylikos asmenų 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovų delegacija įtikino prez. 
Roosveltą nepripažinti Sovietų 
agresijos Pabaltijy. 

Sovietų agresijos nepripažino 
politikos išlaikyme tarptau
t inė je p lo tmėje rūp inos i 
Lietuvos diplomatinė tarnyba ir 
Vlikas. Bet, kai Australija 
nu ta rė pana ik in t i Lietuvos 
valstybės diplomatinį pripaži
nimą, tų metų Pasaulio Bend
ruomenės valdyba energingai ir 
efektyviai įsijungė į darbą pa-
kesiti šią Australijos užsieno 
reikalų poziciją. Pasaulio L. 
Bendruomenės pirmininkas ta
da pats nuskrido į Australiją ir 
vadovavo Lietuvių Bendruome-

VYTAS MACIŪNAS 

J A V LB k r a š t o 
v a l d y b o s p i rmin inkas 

nės politinei akcijai. Visa išei
vi ja j a u t ė laimėjimą, ka i 
Australija pakeitė savo poziciją 
ir palaikė Lietuvą ir ki tas 
Pabaltijo valstybes. 

Kertinis darbas Amerikoje 
n e p r i p a ž i n i m o po l i t ikos 
išsaugojimo buvo Lietuvos pa
siuntinybės tęstinumo užtikri
nimas. Amerikos valstybės de
p a r t a m e n t a s buvo numatęs 
Lietuvos pasiuntinybės uždary
mą su prieš karo Lietuvos dip
lomat inės tarnybos atstovų 
išnykimu. Matydama Lietuvai 
ir tautos likimui gresiantį pa
vojų, tų metų Amerikos Lietu
vių Bendruomenės krašto val
dyba aktyviai įsijungė į akciją 
pakeisti šią JAV vyriausybės 
kryptį. I r vėl išeivija galėjo 
džiaugtis, kai buvo išsikovotas 
JAV vyriausybės pri tarimas 
Lietuvos pasiuntinybės tęstinu
mo principui. 

Matydama artėjančią aštrią 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vą ir reikalingumą turėt i taik
lios politinės informacijos ir 
įtakos JAV valdžioje, Amerikos 
Lietuvių Bendruomenė prieš 
trejus metus at idarė įstaigą 
Washingtone su pilną laiką 
dirbančia direktore, patyrusia 
Amerikos kongreso įstaigų dar
buose. Lietuvių Bendruomenės 
Washingtono įstaiga palaikė-ry
šius su Lietuva, informavo LB 
apylinkes ir ieškojo Lietuvai 
draugų Amerikos Kongrese. Per 

šiuos paskut in iuos ius me tus 
Lietuvos rūpesčiuose subrendo 
li tuanistinių mokyklų ir lie
tuviškų organizacijų i šauklė ta 
jaunesnioji kar ta . Taip pat į Lie
tuvos darbus į s i t raukė lietuviš
kai nekalbą ir nedrąsiai lietu
viškai kalbą l ietuviai . O praži
lusi, išeivijos o rgan izac i j a s 
išlaikiusi , vyr iausioj i k a r t a 
nepabūgo naujos veiklos reika
lavimų ir stojo, kai reikėjo prieš 
televiziją ir reporter ius aiškinti 
ir re ikalaut i Lietuvai laisvės. 

Šiais metais vasario 16 d. pro
ga džiaugiamės Nepriklauso
mos Lietuvos valstybės atkū
rimu, bet t a ip pa t ir mūsų 
išeivijos sust iprėjusiomis jėgo
mis. Kai kur ie dabar ragina 
Lietuvių Bendruomenę užsis
klęsti išeivijos gyvenimo rūpes
čiuose. Bet a r mes dirbome dėl 
laisvos Lietuvos t a m , kad šian
diena apsiribotume ir susiaurin
tume savo pasaulėžiūrą? Toliau 
vystydami gyvus ryšius su Lie
tuva, įkvėpsime mūsų išeivijos 
gyven imui nau jos dvas io s , 
i š la ikysime l i e tuv ių kalbą, 
įvertinsime lietuvių kul tūrą ir 
Lietuvai padėsime nenuklys t i 
nuo laisvo gyvenimo brandi
nimo kelio. 

Reikia j au dabar pastebėti , 
kad Latvija, Estija ir ki t i Lie
tuvos kaimynai pradėjo Lietuvą 
p r a l e n k t i , p r i t r a u k d a m i iš 
V a k a r ų d a u g i a u oficial ios 
paramos, ekspertų ir investicijų. 
„ B u s i n e s s W e e k " ž u r n a l a s 
neseniai suskaičiavo, kad Lat
vija tur i daugiau negu dvigubai 
bendrų įmonių su Vakar i s negu 
Lietuva. Latvijos išeivijos bend

ruomenė aktyvia i profesiniai 
santykiauja su savo tėvyne ir 
rūpinasi , k u r galima išgauti 
Amerikos valdžios paramą. 
Latvių išeivijos iniciatyva yra 
i š l a i k o m a l aba i efektinga 
W a s h i n g t o n o į s ta iga , kuri 
pagrindinai rūpinasi Latvijos ir 
latvių išeivijos reikalais. 

O r g a n i z u o t a išeivija yra 
tautos ramstis. Ir tad, švęsdami 
vasario 16 dieną matykime gali
mybes ir pavojus: Lietuvoje 
tebėra daugiau kaip 90,000 
b u v u s i o s sovietų armijos 
g i n k l u o t ų ka re iv ių ir jų 
delsimas išsikraustyti gresia 
Lietuvai vis didėjančiu pavojum: 
Amerikos sk i r iama parama 
Paba l t i j o k r a š t a m s būtų 
naudingesnė, jei Amerikos in
stitucijos daugiau atsižvelgtų į 
Lietuvos poreikius; Amerikos 
lietuvių profesinė ekspertizė ir 
laisvo gyvenimo patirtis yra 
Lietuvai labiausiai reikalinga. 

Išvystyti finansinei paramai, 
ekspertizės perdavimui ir poli
t iniam spaudimui reikalinga, 
kad išeivija būtų susiorganiza
vus ir turėtų tiems reikalams 
darbo įstaigas. Vliko ir Lietuvių 
informacijos centro Washing-
tono įstaigoms užsidarius, Lie
tuvių Bendruomenės Washing-
tono įstaiga pasilieka vienintelė 
įstaiga Washingtone, kuri gali 
atstovauti Amerikos lietuviams 
ir išsireikalauti pagal mūsų 
rūpesčius ir interesus. 

Čia re ik ia pastebėti, kad 
Lietuvos ambasada atstovauja 
Lietuvos valstybei. Ir kaip 
matėme. Lietuvos pilietybes ir 
kitais klausimais Lietuvos ir 
išeivijos nuomonės gali skirtis. 
Mums Washingtone reikia stip
raus Lietuvos balso ir stipraus 
Amerikos piliečio baisa lietuvių 
tautos reikaluose. 

Lietuvių Bendruomenė po 
vasario 16 d. minėjimų pradės 
r i n k t i iše ivi jos profesine 
kartoteką ir įtraukti i kom

piu ter io s i s temą. Lie tuvių 
Bendruomenė yra susitarus su 
Lietuvos ambasada š} pavasarį 
k a r t u r u o š t i konferenci ją 
investicijų, verslo ir prekybos 
Lietuvoje reikalu. 

Lietuvių Bendruomenė tariasi 
su Lietuvos savi valdybų komi 
sija kartu suvesti Amerikos ir 
Lietuvos miestus į artimesnį 
bendradarbiavimą. pasinaudo 
jan t „Sister C i t y " projekto 
s t ruktūra 

Šiame straipsnyje pagrindinai 
minima Lietuvių Bendruome
nės visuomeninė veikla, bet 
Lietuvių Bendruomenės veiklos 
laukas labai platus. Galima 
džiaugtis, kad pro Lietuvių 
Bendruomenės atviras duris ir 
prie Lietuvių Bendruomenės 
demokratinių tvarkymosi rėmų 
glaudžiasi naujos jėgos šalia 
išeivijos ilgamečių darbuotojų. 
Lietuvių Bendruomenės visuo
meninė veikla didele dalimi 
išsilaiko vasario 16 dienos pro
ga sutelktomis aukomis. Lietu
vių fondas remia kultūrinę švie
timo socialinę veiklą. Tautos 
Fondas rėmė t ik Vliko darbus, 
dabar pagal Vliko baigiamojo 
seimo nutar imus, Tautos Fondo 
tur tas bus perduodamas Lietu
vai. 

Amerikos lietuviai negalime 
likti be energingos, mus ats
tovaujančios organizacijos. Lie
tuvių Bendruomenei skiriamos 
vasario 16 d. aukos išlaikys 
Lietuvių Bendruomenės Wa-
shingtono įstaigą ir sustiprins 
pačią Lietuvių Bendruomenės 
organizaciją. 

JAV LB krašto valdyba dės 
p a s t a n g a s , k a d k iekv ienas 
Amerikos lietuvių paaukotas 
doleris pritrauktų dešimteriopai 
daugiau paramos iš Amerikos 
įvairių ša l t in ių : fundacijų, 
korporacijų ir valdžios įstaigų. 
JAV LB krašto valdyba, dirb
dama atsakomingai. tikisi susi
laukti visuomenės moralinės ir 
finansinės paramos. 

Vaikučių užsiėmimai lietuviškame Montessori vaiku darželyje. 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

• 

Romanas 

60 
„Kaip gaila, kad nesupratau kur buvau patekęs! 

Gaila, kad mano akys per vėlai atsidarė! Visa t au ta 
ir visas kraštas jau stena nuo nepakeliamos tironijos. 
Dabar man skaudu prisipažinti, kad buvau to kančių 
įrankio stamboku rateliu... Negaliu sau to dovanoti! 
Bet ir viešai negaliu atgailauti. . . Net niekam nedrįs
tu pasisakyti kiek daug žalos nuo mano rankos teko 
mūsų tautai. . . 

„Kad taip galėčiau, tarsi koks valdovas, visus 
pasauly esančius bolševikus ir j iems pataikaujančius 
pusiau raudonus neišmanėlius sukišti į jų pačiu sukur
tus koncentracijos lagerius, Mremti į Kolyma ir ki tas 
tolimas Sibiro vietas lėtai mirčiai... Tegul jie paragauja 
to, ką ir man iš dalies teko pergyventi... Nors neilgai, 
bet ir aš buvau ištremtas Sibiran. Tai buvusi klaida, 
kaip jie sakė... Vėliau supratau, jog tai tam t ikras 
mokslas ar stažas darbo stovykloj. Kad nenorėtum tų 
baisumų, kad jų vengtum ir būtum ištikimas savo 
valdžiai, partijai ir vadams... 

„Bet tai niekai palyginus su komunini, priešu 
trėmimu. Tūkstančių tūkstančiai jų kankinasi, mi
niomis jie miršta arktikos speiguose arba stepių kaitro 
je Kam turiu būti dėkingas dabar gyvendamas lais 
voje šalyje? Tik Apvaizdai, kuri mane brandu; \ ruošė 
pabėgimui ir prisijungimui prie šeimos. Taip pat mano 
žmonelei, nes jei ne jos atsiųstoji medžiaga, t ii mano 
planas užsitęstų dar kokį dešimtmetį... 

„Dabar turiu net du priešus: komunizmą ir seivius. 
Pastarieji gal tik laikinai priešai. Nepažindamas 

išeivių nuotaikų, turiu ju paklaus imų pasisaugoti. 
Nežinodamas jų pažiūru nemokėsiu t inkamai išsireikš
ti. Laisvės kraštuose viešoji nuomonė juk daug sveria. 
Tuo tarpu anapus sveria tik partijos įsakymas ir lai
komoji linija... Vien baime pagr is tas piliečių paklus
numas tenai... Tai dabar galiu t iksliai patvirt inti!" 

Ir taip nuo ankstyvo ryto, išleidęs žmoną į darbą, 
o vaikus - į mokyklą, Stepas Vilainis visas dienas vis 
svarsto, galvoja, samprotauja ir net pafilosofuoja. 

Stepas Vilainis kar ta is nusiperka lietuviškuosius 
laikraščius, ieškodamas pas i ta ikant kokio nors pri
einamo darbo, kurį galėtų dirbti daug neišvargdamas. 
Galvoja, jog būtų gera patekti į kokios lietuviškos įstai
gos raštinę. Tačiau tokių darbų pasiūlų visiškai nėra. 

Dažnai Stepas nagrinėja savo. kaip vyro ir šeimos 
nario, padėtį. Nuo pat atvykimo dienos jis dar neįsten
gia nusikratyti jausmo, kad jis čia visai nereikalingas. 
Protarpiais jis lygina save su keleiviu, skubančiu i 
t raukinį , bet šis prieš pat jo nosį iš stoties išeina... 
Dabar jis vejasi žmonos gyvenimo traukinį ir vis negali 
sugriebti turėklų, užšokti bent viena koja ant vagono 
pakopos. 

„Birutė visiškai pasikeitusi! Ji atšiauri ir nešneki 
Atrodo, lyg ką slėptų nuo manęs. O gal tik nenori pasi 
sakyti? Gyvena juk labai kukliai . Aš Lietuvoje daug 
geriau gyvenau... Tik vienam vis nuobodu būdavo... 
Atsikviesdavau ir motetu Bet apie tai ji neturi žinoti! 
Nėra prasmes gilinti ir taip jau giliai iškastą mūsų 
tarpe griovį. Nejaučiu jos moteriško linkimo i mane. 
Kaip būdavo seniau. Nenoromis atsako j mano 
jausmus. Lyg priversta Ir mano jausmai jai neatranda 
jokio atgarsio! Nemoku ia vadinti meiliais vardais, nors 
iaučiu. kad vėl ją myliu, kaip ir seniau ' Ji pasikeitusi. 
bet grožis liko. Vis tarytum stumia nuo savęs, atsisako 

priimti mano meilės auką... 
..Kodėl? Kokia galėtų būti priežastis'' Nebent pasi

painiojo jai kitas vyras?.. Tiesa! Arūnas kartą prasi
ta rė apie kažkokį ,poną Albertą* Kas jis galėtu būti? 
Kokie santykiai ju tarpe? Kažkokia intonacija Arūno 
balse kalbant apie tą Albertą.. Lyg apie gera pažįs
tamą ar gerą draugą būtų kalbėjęs, lyg bijodamas apie 
tai man pasakyti... 

,.Ar nebus čia kas nors giliau paslėpta'.' -Juk tiek 
metų viena moteris negalėjo gyventi! Tai kas. kad ji 
t ikinti! Aišku, ištekėti už jo negalėjo, bet. Jau tasai 
.ponu' vadinimas įrodo, kad jis tik draugas. . Jei būtų 
kas daugiau, tai vadintų tik vardu... Antra vertus, 
žinau Birutės įsitikinimus. Santuoka ir priesaika jai 
šventi dalykai! 

„Bet nejau ji nė nemėgino pakoketuoti su kitais 
vyrais? Nejau ji. lyg kokia vienuolė, davusi apžadus, 
tvirtai laikėsi skaistybės? Ar ištikimybės ir šeimos' 
Gal ir taip.. Namuose neradau pėdsaku, kad čia būtu 
gyvenęs koks vyras. Nuo manęs jai būtu sunku paslėpti 
ta i . Jau visur iššniukštinejau — net peleninių nėra... 
Jokio alkoholio nelaiko, nei paprasčiausio alaus! 
Anksčiau ji ir kortomis retkarčiais mėgdavo palošti, 
žinoma, nekaltus žaidimus, bet čia nematau jokių kortų! 
Nejau ji laikėsi tu buržuazinių moterims taisyklių — 
vaikai, virtuve, darbas ir bažnyčia9 Aš tai mirčiau iš 
nuobodumo! Jau dabar gerokai nusibodo namuose vis 
vienam kiurksoti nieko absoliučiai neveikiant' 

..Na. gerai' Sakykime, kad ji visą laiką gyveno 
asketiškai - niekur nesilankė, neturėjo draugų ir 
pažįstamų. Tokiu atveju ji um-jo manęs laukti ' Ji 
stengėsi likti man ištikima! Kai tada ji pabėgo nuo 
manęs Pažaislio miške, aš supratau, jog ji neatsisako 
manės, tik mano politiniu pažiūrų Ji protestavo del 
mano šlięjimosi pr ie bol-rviku režimo... 

i Bus daugiau i 

x 

» 



DRAUGAS, an t rad ien is , 1992 m. vasario mėn. 4 d. k i t i giminės. Penkis ka r tus klausimą tiek teatsakė: „Esu 
lankėsi Lietuvoje dar prieš jai ambasadoriaus pavaduotojas 
išsilaisvinant iš sovietų vergi- politiniams reikalams ir spau-
jos . Tuomet inė j e L ie tuvos dai. Čia dirbu dar t ik mėnesį, 
pasiuntinybėje dalinį laiką pra- todėl sunku pareigas konkre-
dėjo dirbti po 1991 m. sausio 13 čiai apibūdinti. Šiandien (sau-

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvos ambasados personalas \Vashingtone. D.C. Iš kairės: Vygis Jūra5;. Viktoras Nakas, Angelė 
Bailey. Danelė Vidutiene. Meile Mickienė, ambasadorius Stasys Lozoraitis, Rima Bačauskienė, 
Saulius Levickas. Danutė Nourse ir Gailius Draugelis. 

Nuotr T. Landsbergienės 

ESU SUJAUDINTAS 
LIETUVIŲ REAKCIJA 

Reportažas iš Lietuvos ambasados 
Washingtone (1) 

Jau senokai buvau susi taręs 
su Lietuvos ambasadoriam Wa-
shingtone Stasiu Lozoraičiu ir jo 
stabo nariais, kad kurią dv ną 
juos aplankysiu ir iš pasakojimu 
paruošiu reportažus spaudai . 
Gavęs sutikimą sausio 22 d. 
saulėta priešpiet? pas igavęs 
taksį, nes tiek prie Lietuvos am
basados, tiek ir Cleveland Pa rk 
rajone, k-ir rašantysis gyvena, 
daugelį kamuoja automobilių 
pasistatymo problema. Išlipau 
prie penkiaaukščių ambasados 
rūmu. pas ta tytu 1909 m., o 
Lietuvos vyriausybės nupi rk tų 
1924 m. Per tuos 77 me tus 
Lietuvos pasiuntinybė, dabart i
nė ambasada, pergyveno Lietu
vos nepriklausomybės ir po to il
gus tautos nelaisvės metus , nei 
vienai dienai nesustabdžiusi 
darbo. 

Kai žengiau ambasados pa
radinių durų link. dešinėje pus
ėje sodelyje saulės šviesoje į 
aukštį tiesėsi lietuviškų motv-
vu kryžius ir koplytstulpis, 
kuriuos kun. K. Ramanauskas 
pašventino prieš 10 dienu — 
sausio 12 vakare. Apie tuos 
kryžius Lietuvos ambasadorius 
štai ką papasakojo: „Jie atsirado 
todėl, kad nuo seniai man 
atrodė, jog ambasados rūma i 
yra gražūs, pažįstami, visų 
lietuvių gerbiami. J i ems gal 
trūko to tipiško lietuviško bū-
dingumo Man atrodė, kad lietu
viškas kryžius yra pats geriau
sias simbolis. Kai kas t u rbū t 
turės abejonių dėl religinio sim
bolio pastatymo prie amba
sados. Ai su ta nuomone nela 
bai sut inku, bet ji egzistuoja. 
Man atrodo, kad l ie tuviškas 
kryžius šiais laikais tur i ne t ik 
religine prasmę, bet t a ip pat ir 
grynai tautinę. . . Kvieč iame 
lietuvius, kurie atvažiuoja į Wa 
shingtoną. bent pravažiuoti pro 
ambasadą, pamatyti ir pasa
k a i , ar jiems patinka", kalbėjo 
Lietuvos ambasadorius 

Prie durų paskambinus , j a s 
atidarė laikinai čia stažuojantis. 
iš Lietuvos studijų Minnesotos 
univers i te te gilinti a t v y k ę s 
Vygantas Jūras , s impat ingas 
jaunuolis P i rmame a u k š t e 
sutikau ir būreli ambasada i 
ta lkinančių ar p i lnu e t a t u 
dirbančių: seniau JAV-Sov. 
Sąjungos mokslinio pasikeitimo 
įstaigoje dirbusią Danelę Bie
liauską i tę-Vidut iene. kur ios 
vestuves maždaug prieš 5 metus 
afšokoni. Washitigtono K Do
nelaičio lit mokyklos vedėją 
Angele Bailov, prieš keliolika 

metų atvykusią iš Lietuvos: 
buv. Lietuvių Skaučių sąjungos 
vyriausios skau t in inkės pa
vaduotoją Meilę Mickienę ir 
Danutę Vaičiulaitytę-Nourse. 
Trumpam čia pasirodė ir amba
sadoriaus pavaduotojas poli
t in iams re ika lams bei spaudai 
Viktoras Nakas , kelerius metus 
vadovavęs Lietuvių Informa
cijos centro VVashingtono biurui, 
kiekvieno apsi lankymo šiame 
krašte proga ouikiai vertėjavęs 
L i e t u v o s A u k š č i a u s i o s i o s 
t a r y b o s p i r m i n i n k u i Vyt . 
Landsbergiui . 

P i rmiaus ia užkalbinu buv. 
Lietuvos krepšininkės Joanos ir 
rašytojo Antano Vaičiulaičių 
dukrą Danutę , žinodamas, kad 
ji gyvena New Yorke, o talki
ninkauja Washingtone. į kurį 
automobiliu keliauti tenka bene 
5 valandas . Nusišypsojusįjį at
sako: „Kas an t r ą trečią savaitę 
čia atvažiuoju tvarkyt i amba
sados aukas . Atvežu seneliams 
p a s i d ž i a u g t i ir a n ū k ę 
Valentiną, kad ji išmoktų dar 
geriau lietuviškai kalbėti, o pati 
važiuoju į ambasada ta lk i 
ninkauti. . ." Iš Danutės sužinau, 
k a d n u o l i epos p r a d ž i o s , 
paskelbus aukų vajų, ambasa
dos iš laikymui gauta daugiau 
negu 100.000 dol. 

Kai vėliau ambasador iaus 
pak l aus i au , ka ip sekasi su 
ambasados išlaikymu ir ar prie 
to jau prisidea ir Lietuva, jis 
a tsakė: „Žinia, kad Lietuva dar 
valiutos ne tur i , o jei jos ir tur i 
— tai labai mažai, o vis tik 
Lietuvos diplomatinės misijos 
nepaprastai padidėjusios, jų jau 
yra ten. kur prieš tai nebūdavo 
Tai aišku, kad negalim tikėtis, 
jog Lietuvos vyriausybė galėtų 
mus finansuoti jau šiais metais. 
Aš manau , kad šiuos 1992 me
tu s mes turėsime išgyventi, su
r inkę savo keliu tam t ikras su 
mas pinigų Ačiū Dievui, fondų 
r inkimas yra prasidėjęs, davęs 
gerų rezul ta tų ir šia proga aš 
noriu pasakyt i — esu sujaudin 
tas Amerikos lietuvių reakcija, 
kurie visuomet dosniai, ypa
tingai pabrėžčiau — tie. kurie 
mažiausiai tur i . gyviausiai atsi 
liepia į mūsų prašymą Tikiuosi, 
kad tą rinkliavą galėsim kuo 
greičiau užbaigti, gal šių metų 
gale. O tuo tarpu ji mums 
re ika l inga , kad ga l ė tumėm 
efektingiau funkcionuoti. ." 

Visur beskubančios D. Vidu 
t i e n ė s p a k l a u s i u , kok ios 
oficialios jos pareigos. „Esu spe 
ciali as is tentė ambasadoriui iri 

formacijos reikalu. Šios pareigos 
apima plačią skalę. Gaunam 
labai daug laiškų iš amerikiečių 
ir l i e tuv ių , k u r i e prašo 
žemėlapių, informacijos apie 
Lietuvą, teiraujasi kaip iškvies
ti gimines iš Lietuvos, kaip 
gauti vizą važiavimui į Lietuvą, 
kaip atgauti ten paliktą nuo
savybę, kaip gaut i gimimo 
metrikus. Taip pat ir iš žmonių, 
rašančių mokslinius darbus, 
kurie kreipiasi prašydami įvai
rios informacijos..." 

Paklausta, kokius mokslus 
yra baigusi, mano pašnekovė at
sakė, kad baigė anglų literatūrą 
ir kurį laiką dėstė vidurinėje 
mokykloje. Vė l i au , gavusi 
magistro laipsnį iš slavistikos, 
ilgesnį laiką dirbo JAV-Sovietų 
Sąjungos mokslinio bendradar
biavimo įstaigoje Amerikos sos
tinėje, po to Fullbrighto pro
gramoje. Kelis ka r tus apkelia
vo buv. Sovietų Sąjungą nuo 
Irkutsko, Krasnojarsko iki buv. 
Leningrado. Keliavo tomis Sibi
ro vietomis, k u r Stalino laikais 
buvo nutremtas jos senelis ir 

įvykių Lietuvoje, o pilną laiką 
nuo liepos mėn.. kai dėl didelio 
darbo krūvio pelnytam poilsiui 
iš pareigų pasitraukė tuometinė 
pasiuntinybės raštinės vedėja 
M. Samatienė. D. Vidutienės žo
džiais, „Mano laimė, kad pate
k a u į pasiuntinybę dirbti per 
tokį svarbų istorinį laikotarpį". 

Čia pat dirbanti mokytoja An
gelė Kraujelyte-Bailey, ki lusi 
nuo Molėtų ir per vedybas 
n u o l a t i n i a m gyvenimui at
vykusi į JAV, sako: „Aš čia dir
bu labdarybės pagrindu. Tenka 
a t s a k y t i la i škus , r ū p i n t i s 
mokykliniais reikalais. Tvar
k a u a m b a s a d o r i a u s ka l en 
dorių, drauge ^u kitais pasi
vaduodama atsakinėju tele
fonus, k u r i e r e ta i sus to ja 
skambėję, priimam svečius iš 
Lietuvos ir šiaip gausius amba
sados lankytojus, padedam 
j i ems s u dokumentų ver
timais. . ." 

Kaip vėliau St. Lozoraitis pa
stebėjo, „Angelė yra mano 
sekretorė ir rūpinasi visais tais 
reikalais, kurie guli ant mano 
stalo". O apie Viktorą Naką 
ambasadorius pasakė, kad jis 
yra „svarbiausias mano padė
jėjas..." 

Kai iš trečio ambasados aukš
to, ku r i ame jis dirba. Vikto
ras nulipo apačion, į mano 

sio 22 d.) man tenka ruošti vieną 
pranešimą spaudai, reaguojant 
į tą faktą, kad Lietuva nebuvo 
pakviesta į konferenciją, kuri 
šiandien prasideda Washing-
tone padėti šalims priklau
sančioms Sandraugai — buvu
siai Sovietų Sąjungai. Taip pat 
man tenka paruošti pranešimus 
spaudai, kalbėtis su spauda. 
Ambasadorius paveda pasi
domėti kai kuriais politiniais 
klausimais.. ." 

Kai kitos dienos popietę klau
siausi „Laisvosios Europos" ra
dijo laidos, o vakare Vilniaus ra-
dijo.ten su ryškiu susirūpinimu 
buvo kalbama, kad Lietuva ne
pakviesta į konferenciją Wa-
shingtone. O tuo reikalu kaip 
t ik prieš dieną V. Nakas amba
sadoriaus vardu redagavo pra
nešimą spaudai. Iš to susidariau 
įspūdį, kad Viktoro darbas buvo 
ir kitais atvejais atliekamas ne 
veltui, ir pasijutau laimingas jo 
ilgiau netrukdęs. 

O dabar pokalbiui manęs 
laukia Lietuvos ambasadorius 
St. Lozoraitis. Bebūdamas am
basados rūmuose sužinojau, kad 
už poros valandų jis, svarbiam 
reikalui atsiradus, išskrenda į 
Romą, iš kurios, berods, tik 
prieš savaitę sugrįžo į JAV sos 
t inę. Apie tai kitame reportaže. 

VI. Ramjs 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, VIa. 
ALKM SĄJUNGOS 76 K P . 

L A I M Ė J O P I R M A 
P R E M I J Ą 

Nors dar viduržiemis, ju
dėjimas darželiuose jau prasi
dėjo. J u d a ir viešoji politika, nes 
JAV prez idento r i n k i m a i 
artėja ir organizacijose valdybų 
įjungiant naujas jėgas. 

Praeitasis visuotinis katalikių 
Moterų seimas rugsėjo mėn. 
Chicagoje paskyrė p i rmą 
premiją mūsų 76 kuopai už dau
giausiai prirašymą naujų narių 

metų bėgyje. Todėl mūsų kuo
pos narės džiaugiasi, nes bus 
lengviau išrinkti naują valdybą, 
įjungiant naujp.s jėgas. 

Metinis susirinkimas įvyks 
vasario 13 d., lygiai-i vai. p.p. 
Florida Power patalpose St. 
Petersburg Beach.^ 

Daug darbų stovi prieš akis — 
talkininkių laukiam. Valdyba 
ruošiasi ir lauks nariu ir viešnių 
sutikti ir pri imti į bendrą 
veikimą lietuvybės palaikymui. 
Jaučiame, kad tai mūsų veikėju 
uždavinys ir moralinė pareiga. 

Donna K a m m 

Amerikos Lietuvių Katalikių moterų sąjungos 76 kp. valdyba St. Petersburge. Fl. Iš kairės sėdi: 
Angelą Sukis — protokolų sekr., Donna Kamm — pirmininkė, Luise Sprindžiūnas — ižd.; stovi: 
Valerija I^sčinskas - fin sekr., Veronika i'leskienė ir Zuzana - iždo globėjos ir Vanda Gruzdiene 
— vicepirm. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ^ a 1 6 a i ' 

Organ izuo jame grup ines ir individualias kel iones į Lietuvą ir v i sus kitus pasaulio kraštus žemiaus iomis ka inomis 

CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu j namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Mainus, 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida. 

B-
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kadiia Ava., 

Chlcego, 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 

Ontuifc 21 
rj mis 

REAIMART, INC. 
6fe02 S. Pulaski, 

Chkago, I I 60629 
312-585 6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairiu nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Bu* 312-585-6100, »12-778 $971 

Parduodamas mūrinis namas 
Kaune, Žaliakalnyje su 2 auto. 
garažu ir nemažu sklypu su 
vaismedžiais. 

Kreiptis: 708-599-9849 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktorą* Šimaitis 

Irena Bllnstrubienė 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

5953 S. Kadile Av«. 
Tel. 436-7878 

MISCEUANEOUS 

FOR RENT 

Išnuomojamas saulėtas 4 kamb. butas 
pirmame a Bnghton Parko. 46 Si. & Whip-
ple Ave apyl Su vnykla. šaldytuvu: yra 
..cable" TV prijungimas $390 } mėn Su 
šiluma ir karštu vandeniu. Skambinti vaka
rais 312-890-1877 arba 312-247-3777. 

FOR RENT 
95 & Pulaski sharp 2 bedrm. apt. 
Appliances, nevvly decorated. 
$525 per mo. Call 312-582-1111. 
Ask for Mr. Joseph 

U.S. SAVINGS BONOS 

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

T«l. 376-1882 ar 376-5996 
iO°/o—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8854 

(312) 581-8854 

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

runų Chicigos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-77'»-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

CHICAGOS ADVOKATŲ BENDROVĖ 
ATIDARO SAVO ĮSTAIGĄ LIETUVOJE 
McDermott, VVilI & Emery bendrovė praneša, kad atidaro 
savo įstaigą Vilniuje. Ši advokatų bendrovė patarnaus 
Lietuvos Respublikai. Centriniam Lietuvos Bankui ir kelioms 
ministerijoms kaip teisiniai patarėjai. 

Ši bendrovė taip pat konsultuoja JAV gyvenančius įvai
rių tautybių klientus apie visokias galimybes Rytų Europoje. 
Informacijai kreipkitės į: Charles E. Hussey II (312-984-7510), 
Thomas M. Jonės (312-984-7536), Stuart M. Berkseon 
(312-984-7540) arba Neil F. Bretan (305-347-6501). 

McDc rmott, VVilI & Emery įstaigas turi šiuose JAV mies
tuose: Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, Nevvport 
Beach. New York ir VVashington. D.C; Europoje: Vilniuje ir 
Paryžiuje. 

9 5 2 5 South 79 th Avenue 
H l c k o r y HI I I , I l l ino is 6 0 4 5 7 
T a f e f o n a s ( 7 0 8 ) 430-7272 

223 Kalvar i jų ga tvė 
Vi lnius, U e t u v a 
Te le fonas 3 5 0 - 1 1 5 Ir 7 7 8 - 3 9 2 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

BALTIC STATES VS THE RUSSIAN EMPIRE. 
1000 years of struggle for freedom. Vai. 
Ramonis. 79 psl $5.00 

LITHUANIAN IN THE USA, aspects of ethnic 
identity. Davis Fainhauz. 246 psl $15.00 

THE FIRST MARIAN READER. pasakos, le
gendos 96 psl $1.00 

VVOODEN MIRACLES. romanas. K Boruta. 
237 psl $25.00 

MEMORANDUM ON THE RESTORATION OF 
LITHUANIANS INDEPENDENCE. Dr. D. 
Krivickas 142 psl $7.00 

A RADIANCE IN THE GULAG N Sadūnaitė. 
148 psl $5.95 

POPULAR LITHUANIAN RECIPES Josephine 
J Dauzvardis 129 psl $5.50 

LITHUANIAN COOKERY Iz Sinkevičiūtė. 326 
psl $12.00 

LITHUANIANS IN THE USA aspects of ethnic 
identity Oavid Fainhauz. 246 psl $15.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos 

v 
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LB Švietimo tarybos knygyno vedėjas R. Petersonas pasitarime su iždininku 
A. Jarūnu sausio 11 d. Nuotr. V. Kučo 

RENGINIAI CHICAGOJE 
Vasar io 9 d- — LB Brighton 

Pa rko apy l inkės ruošiamas 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimas 11 vai. ryto (tuoj po lie
tuviškų šv. Mišių) parapijos mo
kyklos salėje. 

— LB Cicero apylinkės Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mas: 11 v.r. Mišios Šv. Antano 
bažnyčioje. Po pamaldų minėji
mas par. salėje, paskaitininkas 
Br. Nainys. 

— „Jonio" ansamblio dainų ir 
muzikos koncertas 12:30 v. p.p. 
Lietuvių centre, Lemonte. 

V a s a r i o 14-23 d. „Dailė '92' 
" meno paroda Čiurlionio gale
rijoje Jaun imo centre. 

V a s a r i o 15 d. — Lietuvos Ne-
p r i k l a u s o m y b ė s a tkūr imo 
s u k a k t i e s še imyniškas mi
n ė j i m a s J a u n i m o centro, 
k a v i n ė j e . R e n g i a Jaun imo 
centras. 

— Dar iaus Girėno lituanis
tinės mokyklos Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimas 11 vai. 
ryto Jaunimo centro maž. salėje. 

— Lietuvos vėliavos pakė
limas 12 vai. prie Cicero mies
to rotušės, 50 Ave. ir 25 St. 

V a s a r i o 16 d. — Lietuvos Ne-
p r i k l a u s o m y b ė s a tkūr imo 
74-sios sukakt ies minėjimas 
Maria aukšt . mokyklos audito
rijoje. Rengia ALTo Chicagos 
skyrius. 

V a s a r i o 22 d. — „Spindulio" 
tau t in io j aun imo ansamblio 
poky l i s L i e tuv ių centre , 
Lemonte. 

V a s a r i o 23 d. - ALTo Cice 
ro skyriaus rengiamas Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas 
12 vai. Šv. Antano parapijos 
salėje, Cicero, IL. 

— „ Ž i b u r ė l i o " ir „Vaikų 
namelių" Montessori mokyklų 
madų paroda. 

— „Virgo", merginų choro iš 
Vilniaus, koncertas Jaunimo 
centre. Rengia Jaunimo centras. 

V a s a r i o 29 d. — Tradicinis 
mažlietuvių šiupinys Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Rengia 
Maž. L i e tuvos Lietuvių 
draugija. 

Kovo 1 d. — Kaziuke mugė 
Jaunimo centre. Rengia s i u t a i 
ir skautės . 

K o v o 3 d. — Užgavėnių 
blynai ir linksma programa 
Lietuvių centre. Ruošia PL 
centras. 

Kovo 8 d. — .,Dainavos" an
samblio koncertas Jaunimo 
centre. Rengia Jaunimo centras. 

Kovo 13 d. — LB Lemonto 
apylinkės žuvų pietūs Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Kovo 15 d. — Lietuvių Fon
do koncertas Jaunimo centre. 

— Šeimų popietė Lietuvių 
centre, Lemonte. Rengia Mon
tessori auklėtojų sekcija, drau
gija ir mokyklėlės. 

Kovo 21 d. — Gavėnios susi
kaupimo diena Ateitininkų na
muose, Lemonte. 

K o v o 22 d. — PLC madų pa
roda Lietuvių centre, Lemonte. 

— Smuikininko R. Katiliaus 
ir pianisto A. Smetonos koncer
tas 3 v. p.p. Jaunimo centre. 
Rengia „Margutis". 

K o v o 28 d. — Lietuvių Fon
do suvažiavimas Jaunimo cent
ro maž. salėje. 

Kovo 29 d. — LB Lemonto 
apylinkės metinis susirinkimas 
Lietuvių centre. Lemonte. 

— Marijos Nekal to Prasi
dėjimo seserų vienuoli jos 
rėmėjų metinė vakarienė Jau
nimo centre. 

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

Ba landž io 5 d. „Laiškai 
lietuviams" metinė šventė Jau
nimo centre. 

— Seselių pranciškiečių rė
mėjų vakarienė Šaulių salėje. 

— G.T. International popietė 
12:30 v. p.p. Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Balandžio 12 d. — Religinis 
koncertas Švč. M. Marijos baž
nyčioje. 

— Giesmių vakaras „Tėviš
kės" parapijos bažnyčioje. 

— „Grandies" tautinio jau
nimo ansamblio pietūs Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Balandžio 25 d. — „Litua-
nicos" tun to sukaktuvinis po
kylis Lietuvių centre, Lemonte. 

Balandžio 26 d. - Verdi 
operos „Otelio" premjera Mor
ton auditorijoje — Lietuvių Ope
ros pastatymas. 

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

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos metinis atstovų su
važiavimas Lietuvių centre, 
Lemonte. 

— PLC Velykų stalas, Lietu
vių centre, Lemonte. 

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

Gegužės 3 d. — Sol. Jolantos 
Staniulytės koncertas Jaunimo 
centre. Rengia „Margutis". 

Gegužės 10 d. — Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijos 
Lemonte Motinos dienos pietūs. 

Gegužės 17 d. — Virtuozo Ge
dimino Kvik l io vargonų 
muzikos koncertas Švč. M. 
Marijos Gimimo parapi jos 
bažnyčioje. 

Gegužės 24 d. — Ateitininkų 
namų gegužinė, Namų sodelyje. 
Lemonte. 

Birželio 7 d. — Marijos Ne
kalto Prasidėjimo vienuolijos 
rėmėjų šv. Mišios Švč. M. Ma
rijos Gimimo par. bažnyčioje ir 
visuotinis metinis susirinkimas 
parapijos salėje. 

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

Birželio 27 d. — Joninių 
laužas L ie tuv ių c e n t r e , 
Lemonte. 

Liepos 4 d. — Chicagon at
vykusių skautininkų ir kitų 
skautiškos šeimos narių susi-

LIETUVIAI FLORIDOJE 

Daytona Beach, FL 
RUOŠIAMAS SOLISTĖS 
NIJOLĖS ŠČIUKAITĖS 

KONCERTAS 

V i e n a iš p o p u l i a r i a u s i ų 
pramoginio žanro dainininkių 
Lietuvoje Nijolė Ščiukaitė šiuo 
metu vieši Amerikoje ir lietuvių 
telkiniuose yra ruošiami jos 
koncertai. Pirmas toks kon
certas įvyko Chicagoje sausio 19 
d., susilaukęs ypatingo lietuvių 
publikos dėmesio. 

Koncertas praėjo labai sėk
mingai , publikos buvo pi lna 
Jaun imo centro didžioji salė i r 
žiūrovams paliko ypač malonų 
įspūdį. Apie solistės Nijolės 
Š č i u k a i t ė s koncer tą g e r a i 
atsiliepė ir muzikos bei dainos 
autoritetai. Tai viena iš geriau
sių estradinio žanro esanti solis
tė . Programoje dainuoja 24 
dainas. Viena dalis daugiau 
pramoginė, antroji rimtoji, t in
kant i net ir vasario 16-tosios 
minėjimams. Dainos gražios, jų 
žodžiai lietuvių poetų, jų ta rpe 
ir Bernardo Brazdžionio. 

Sužinojusi apie solistės Nijolės 
Ščiukaitės koncertus ir gerus at
siliepimus, LB Daytona Beach 
apylinkės valdyba nu ta rė jos 
koncertą suruošti ir šioje nausė-
dijoje, kur ioje m e n i n i n k a i 
svečiai reti paukščiai. Kon
certas bus vasario 15 d., šešta
dienį, Prince of Peace parapijos 
salėje 2 valandą po pietų. 

Koncerto suruošimu ypatin
gai rūpinasi apylinkės valdybos 
kultūrinių ir socialinių reikalų 
vicepirmininkė Birutė Koži-
cienė ir v icepirmininkė vi
suomeniniams re ikalams dr. 
Sigita Ramanauskienė, joms 
t a lk ina p i rmin inkas Juozas 
Paliulis ir kiti valdybos nar ia i . 

Solistę ir ją lydinčias viešnias 
sutiko maloniai globoti Joana ir 
Vytautas Grybauskai. Koncer
to dalyviai bus vaišinami kava 
ir saldumynais. 

Maloniai kviečiami Daytona 
Beach ir apylinkėse gyvenantys 
l ie tuvia i gaus ia i d a l y v a u t i 

šiame retai pasitaikančiame 
aukšto meninio lygio koncerte. 
Mes didžiuojamės turį gražiai 
d a i n u o j a n t i muz. A n t a n o 
Skridulio vadovaujamą chorą 
Sietyną, kur is nuolatos palaiko 
čia k u l t ū r i n į gyvenimą, o 

viešnios solistės koncertas taip 
pat prisidės ir pratur t ins šio 
telkinio lietuvių gražią veiklą. 
Tad maloniai visus iš toli ir ar
ti kviečia į koncertą Daytona 
Beach LB apylinkės valdyba. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

DRAUGAS, an t rad ien is , 1992 m vasario men. 4 d. 

t i k i m a s - p a b e n d r a v i m a s 
Jaunimo centre. 

L iepos 10, 11 i r 12 d. — 
Brighton Parko Lietuvių festi
valis tarp 43-47 gatvių Western 
bul\ ..re. 

L iepos 11 d. — Brighton Par
ko Lietuvių fes t ival is , a n t 
Western Blvd. 

L iepos 12 d. — š v . Kazimie
ro seserų Vasaros festivalis vie
nuolyno kieme. 

— Brighton Parko Lietuvių 
festivalis Western Blvd. 

— Rugpjūčio 2 d. — „Drau
go" gegužinė — piknikas Tėvų 
Marijonų vienuolyno sodelyje. 

Rugp jūč io 9 d. — Brighton 
Parko lietuvių namų savininkų 
gegužinė Šaulių namuose . 

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos v-bos ruoš iama ge
gužinė Lietuvių cen t re , Le
monte. 

Rugp jūč io 23 d. — Atei
t ininkų namų gegužinė N a m ų 
sodelyje, Lemonte. 

— Rugsėjo 20 d. — JAV LB 
Vidurio Vakarų apygardos 40 
metų veiklos Jubiliejinis mi
nė j imas L i e t u v i ų c e n t r e , 
Lemonte. 

Spal io 23-25 d. Filatelistų dr 
jos „L ie tuva" fi lateli jos ir 
numizmatikos paroda ,,Lithpex 
XXIV" Jaunimo centre . 

Kilnių idėjų bendraminč iu i ir „Tėvynės s a r g o " 
redaktor iui 

A.tA. 
ALGIRDUI KASULAIČIUI 

mirus , žmoną DALIĄ, dukre le KRISTINĄ, sūnų 
ALGIRDĄ, brolį ir a r t imuos ius užjaučiame ir k a r t u 
l iūdime. 

Algis Vedeckas 
Stasė Skėrienė 

PADĖKA 
A.tA. 

ELENA RAZMIENĖ 
KISIELIŪTĖ 

Mūsų mylimai Elenutei iškeliavus Amžinybėn, kur dabar 
ji džiaugiasi Viešpaties globoje kartu su savo tėveliais, seseria, 
broliu partizanu, giminėmis ir draugėmis bei draugais 
anksčiau iškeliavusiais, dėkojame už atsisveikinimą šermenų 
vakarą, 1991 m. gruodžio 26 d. S. C. Lack ir Sūnus laidotuvių 
namuose: 

Lietuvos Dukterų draugjos narėms ir jų vadovei Stasei 
Paulionienei už sukalbėtą rožinį ir jautrų atsisveikinimo žodi; 
kun. Leonui Zarembai, S. J. už turiningas rožinio paslaptis bei 
maldas; draugėms ateitininkėms: Jadvygai Damušienei, 
Janinai Lieponienei už kūrybingus žodžius ir maldas-psalmes, 
dr. Onutei Garūnienei, dr. Albinai Prunskienei, dr. Genutei 
Kriaučiūnienei, dr. Vitai Valatkienei už garbės palydą; visoms 
draugėms ir draugams už gausų dalyvavimą, daugybę gėlių 
mirusiai ir daug aukų Ateities Fondui. 

Už prasmingas maldas, sukalbėtas laidotuvių rytą kars
tą uždarant, dėkojame šeimų artimiems bičiuliams: provin-
ciolui kun. dr. Viktorui Rimšeliui ir „Draugo" vyr. redakto
riui kun. Pranui Garšvai. 

Dėkojame karsto palydai: dr. Petrui V. Kisieliui, dr. Vin
cui Šmulkščiui, Kaziui Razmai, inž. Kostui Dočkui, dr. Kaziui 
Pemkui, inž. Petrui Brizgiui. 

Dėkojame kun. L. Zarembai, kun. dr. V. Rimšeliui, red. 
kun. Pr. Garšvai už gražiai atliktas pamaldas ir šv. Mišias 
Pal. arkivysk. J. Matulaičio bažnyčioje, Pasaulio Lietuvių 
centre. 

Dėkojame sol. Daliai Kučėnienei už paslaptingus ir žavius 
giesmių akordus, Rasai Poskočimienei už vargonų palydą, 
Kaziui Laukaičiui ir jo pagalbininkams bei altoriaus berniu
kams už patarnavimus šv. Mišių metu. 

Dėkojame visiems už gausią palydą į Šv. Kazimiero 
kapines, kur atsisveikinimo maldas sukalbėjo kun. L. Zarem
ba ir kun. V. Rimšelis; giesmėms vadovavo sol. Vaclovas 
Momkus. 

Dėkojame „Baltia" restorano savininkams už gedulingus 
pietus. 

Dėkojame už užuojautas „Drauge", daugybę laiškų ir 
nuoširdžius žodžius. 

Razmų, Kisielių šeimos ir giminės 

A.tA. 
SOFIJAI PETRAUSKAITEI 

GRAUŽINIENEI 
pradžiuginta i Tėvynės Lietuvos Nepriklausomybe, 
iškeliavus į Amžinąją Tėviškę, jos liūdintį vyrą, dėdę 
ir bičiulį, JUOZĄ ir visą plačią giminę nuoširdžiai 
užjaučiame ir ka r tu liūdime. 

Danguolė ir Petras Griganavičiai 
Ramunė ir Zigmas Griganavičiai 
Colleen ir Šarūnas Griganavičiai 
Cynthia ir Viktoras Griganavičiai 
Edvardas Griganavičius 
Valerija ir Mečys Bankauskai 
Leokadija ir Juozas Zvyniai 

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Garbės 
p i rmininkui 

A.tA. 
Dr. KĘSTUČIUI J. VALIŪNUI 

mirus, Jo sielvartaujančiai žmonai ELENAI, sūnums 
ir ki t iems ar t imiesiems, kuriems J i s buvo brangus, 
reiškiame giliausią užuojautą. 

Paskut inė Velionio vadovautoji VLIK'o valdyba: 
Bronius Bieliukas 
Bronius Nemickas 
Antanas Sabalis, 
Jurgis Valaitis ir 
Algis Vedeckas 

A.tA. 
ADOLFUI SURANTUI 

mirus, mielam broliui STASIUI ir jo žmonai dr. 
DANGUTEI re iškiame gilią užuojautą. 

Marytė Kušlikienė 
Algis Kušlikis 
Laima ir Davė Braune 
Liucija ir Mykolas Gibson 
Aldona ir Kęstutis Riškai 
Benius ir Molly Kušlikiai 

A.tA. 
JOSEPH J. LINDZIUS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. vasario 2 dienos ankstų rytą, sulaukės 78 

m. amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus: Richard, marti Mary. 

Joseph J., marti Susan, dukterys: Joanne Wilkes, žentas Nor 
man, Grace Sturhs, žentas Paul; dvylika anūkų ir septyni 
proanūkai; seserys: Casimira Laucius ir Barbara Rokaitis 

Velionis buvo vyras a.a. Ann, brolis a a Anthony ir a.a. 
Anella, S.S.C., svainis a.a. Casimir, a.a. Stanley, a.a. Julia. 

Priklausė I.C. Men's Club. 
Kūnas pašarvotas antradienį, vasario 4 d. nuo 1 iki 9 v.v. 

Gaidas-Daimid koplyčije, 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 5 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. Prašoma gėlių nesiųsti. 

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

Nuliūdę sūnūs, dukterys, seserys, anūkai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas Daimid. Tel. 312-523-0440. 

mirus, 
RŪTAI 

A.tA. 
ANTANUI ŠOŠEI 

žmonai PRANUTEI, dukroms DAINAI ir 
su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Z J. Grigaičiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4805-07 South Hermi tage 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 

1 - « 1 - C 

H M M 

•bsarrati 
6541 S. KEDZIE 

u 
• 

Marquette Parke 
Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 

11028 Southvvest Hw\\ * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickorv Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų te lefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\ larquette Funeral Home 
2539 Wes< 7lst Strert 

C hicago Illinois w)62^ 
M312M7*-Z345 

Hills Funeral Home 
I02i' I South Roberts Road 
l\ilo- Hills Illinois M>46̂  

708-430-4455 
Petkus-Butkus Funeral Home 

1446 s o u t h ^Oth Aveniu-
C icero, Illinois 6(V^ 

708-652-1003 
L a i d o t u v i ų n a m a i C h i c a g o j e ir p r i emiesč iuose . 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DON AI P M. PFTKUS 
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DRAUGAS, antradienis, 1992 m. vasario mėn. 4 d. 

x Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas, kurį rengia 
Altos Chicagos skyrius, vyks va
sario 15-16 dienomis. Vasario 15 
d., šeštadienį, 12 vai. dieną 
vėliavų pakėlimas prie Laisvės 
kovų paminklo Jaunimo centro 
sodelyje. Ceremonialą atliks 
aukšt. lituanistinės mokyklos 
direktorius J. Masilionis su savo 
mokiniais. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti. 

x Altos Lake apskr . In
diana skyrius rengia Vasario 
16-tos minėjimą sekmadienį, va
sario 16 d. Minėjimas prasidės 
11;30 vai. Mišiomis Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, Gary. Po 
Mišių bus vėliavų pakėlimas 
•nokyklos sodelyje, o po to pro
grama parapijos salėje. Pa
grindinė kalbėtoja bus Daiva 
Meilienė. Visuomenė nuošir
džiai kviečiama dalyvauti. 

x Madų paroda Lietuvių 
centre Lemonte vyks kovo 22 
d., sekmadienį. Parodos vyriau
sia organizatorė yra Birutė 
Augaitienė. 

x Rūtai (Putnaitei) ir Da
riui Prasauskams gruodžio 5 
d. gimė dukrelė Aleksandra 
Marija. Anūke džiaugiasi Eva 
Putnienė Oak Lawn. 111.. Birutė 
ir Algis Prasauskai Lomita, Cal. 
ir promočiutė Magdalena Jasu-
tienė. Jaunieji tėvai gyvena 
Kalifornijoje. 

x Marija Remienė, yra IX 
išeivijos lietuvių Tautinių šokių 
šventės banketo suaugusiems 
komisijos pirmininkė. Banketas 
rengiamas puošnioje Hyatt Re-
gency viešbučio salėje po šven
tės 6 vai. vakare. 

x Dr. A. Damušio vaizda
juostės rodymas, Ateitininkų 
namų tarybos planuotas, va
sario 9 d. neįvyks. Taryba kvie
čia visuomenę dalyvauti artimu 
laiku ruošiamame šios vaiz
dajuostės platesnio masto pri
statyme. Data bus paskelbta. 

x Tradicini Užgavėnių šiu
pinį šeštadienį, vasario 29 d., 
6:30 v.v. Tautiniuose namuose 
rengia Mažosios Lietuvos lietu
vių draugija. Svečių lauks karš
ta vakarienė su tradiciniu 
šiupiniu, meninė programa, o 
šokiams gros estradinis Šoko 
orkestras. Svečių kvietimu 
rūp inas i V. Žiobrys, A. 
Bagdonas ir R. Buntinas. 

x Lietuvių Fondas rengia 
Lietuvos Valstybinės operos 
solistų — Irenos Milkevičiūtės 
ir Vaclovo Daunoro ir pianisto 
Roberto Bekionio koncertų seri
ją: Detroit — kovo 1 d., Cleve-
land — kovo 8 d., Chicago — 
kovo 15 d., New York — kovo 21 
d., Baltimore — kovo 29 d., St. 
Petersburg — balandžio 2 d., Los 
Angeles — balandžio 5 d. Kon
certus organizuoja ir rūpinasi 
bilietų platinimu tų vietovių L. 
Fondo įgaliotiniai. 

(sk) 
x „Skambėk, Pavasarėl i" 

madų parodos pelnas ski
riamas „Vaikų namelių*' ir „Ži
burėlio" išlaikymui. Kviečiame 
paremti šias mokyklėles ir tuo 
pačiu smagiai praleisti vasario 
23 d. sekmadienio popietę 
gražioje Lexington House salėje. 
Dėl rezervacijų kreiptis pas 
Astą Hannan (312) 436-0370 
arba Aldoną Weir (708) 
953-0610. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia su 
NUOLAIDA siuntinius į Lietu
vą ir pristato į namus. Minimu
mas $20. Transpak, 2638 W, 
09 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(dk) 

x Lietuvos Nepr ik lauso
mybės atstatymo minėjimas 
rengiamas kovo 8 d., sekma
dienį, Lietuvių centre Lemonte. 
Lietuvių visuomenė kviečiama 
dalyvauti iškilmingose Mišiose 
11 vai. ryto ir minėjime didžio
joje salėje tuoj po šv. Mišių. 
Ruošia Korp! Neo-Lithuania vy
riausia valdyba. 

x „Southtown Economist" 
sausio 31 d. laidoje plačiai 
aprašo Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos veiklą ir idėjo klebono 
nuotrauką stovinčio savo 
bažnyčioje, kurioje prasidėjo 
dekoravimas. Klebonas kun. J. 
Kuzinskas yra sutelkęs fondą 
daugiau kaip 110,000 šiam 
reikalui. Tai jis pamini ir 
parapijos biuletenyje, skirtame 
praėjusiam sekmadieniui. 

x Birutės Martinkutės ir 
J o n o Zakso užsakai prieš su
tuoktuves eina Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje 
Brighton Parke. 

x Zenonui Petkui baigus 
tarybos pirmininko kadenciją, 
Lietuvių centre Lemonte tas 
pareigas perėmė Rimvydas 
Rimkus. 

x J a u y ra at idaryta IX išei
vijos lietuvių Tautinių šokių 
šventės būstinė. Būstinėje 
galite pasiteirauti dėl šventės ir 
kitos įvairios informacijos. 
Būstinė veikia antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 11 vai. ryto 
iki 2 vai. p.p. Būstinės adresas 
yra 2713 W. 71st St., Chicago, 
IL 60629, telefonas 
312-436-0197. 

x „ J o n i s " v i e n i n t e l i s 
kaimiškos muzikos ansamblis, 
koncertuos Vyresniųjų lietuvių 
centre Seklyčioje vasario 5 d., 
trečiadienio 2 vai. p.p. popietėje. 
Visi kviečiami ir laukiami at
vykti ir pasiklausyti — nesi
gailėsite. 

x Lietuvių fondo t a ryba 
praneša, kad iš 1992 metų 
pelno paramai gauti prašymai 
fondo raštinę turi pasiekti iki 
kovo 15 d. ir stipendijoms gau
ti iki balandžio 15 d. Prašymų 
formos gaunamos Lietuvių Fon
do būstinėje 3001 W. 59th St. 

x Prof. dr. Leopoldas J a -
selskis, Chicago, 111., Kazys 
Miecevičius, Michigan City, 
Ind., Joana Jovaiša, San Diego, 
Cal., Petras Brizgys, Hickory 
Hills, 111., Alius ir Dalia Aust
rai, Braintree, Mass., už kalėdi
nes sveikinimo korteles ir ka
lendorių atsiuntė po 20 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Lietuvos Dukterys, ku
rios tiek asmeniškai, tiek ir per 
savo organizaciją nuolat padeda 
į vargą patekusiems, jų pa
galbos reikal ingiems tau
tiečiams, nuo pat pradžių per 
savo nares talkina ir Chicagoje 
veikiančiam Caritas talkos bū
reliui. Paskutiniuoju metu ši 
ganizacija prisidėjo ir finan
siškai, iš savo iždo skirdama 500 
dol. siuntiniui Telšių Katalikų 
mokyklos vaikams. 

(sk) 

x 55 SVARŲ MAISTO siun
tinys yra pats mėgiamiausias 
Lietuvoje: dešros, sūris, aliejus, 
kruopos, kava, cukrus ir kt. 
produktai - $85. 22 SVARAI 
vien tik mėsos gaminių — $85. 
T r a n s p a k 2638 W. 69 St , Chi
cago IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x J a u laikas tvarkyti mo
kesčius valdžiai (income tax)! 
Algis A. Luneckas, kaip ir 
visada per ilgą eilę metų, pasi
ruošęs jums patarnauti šešta
dieniais savo įstaigoje, 2501 W. 
69 St., Chicago. Susitarimui 
prašau skambinti 708-7780800. 
Reikalui esant, su malonumu 
atvyksiu į namus ir užpildysiu 
formas Algis A. Luneckas, 
Acountant. 

(sk) 

x Šv. Mišios b u s trečiadie
nį, vasario 5 d., 7 vai. vak. Šv. 
Kazimiero seserų vienuolyno 
koplyčioje, 2601 W. Marąuette 
Rd., prašant Dievo, kad Šv. 
Kazimiero seserų vienuolijos 
steigėja Motina Marija Kaupai
tė greičiau būtų paskelbta palai
mintąja. Šv. Mišias atnašaus 
kun. E. Stockos iš Westchester, 
111. Dalyvaus šv. Mišiose ir 
Marijos aukšt. mokyklos moki
nės. 

x Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amer ikos distrikto 32-tas Me-
mories of Lithuania banketas ir 
Nepriklausomybės minėjimas 
Martiniąue restorano salėje 
vyko vasario 2 d. Įžanginį žodį 
pasakė K. D. Rudmin, banketą 
atidarė E. Oželienė, himnus 
sugiedojo Mary Juzėnas, in-
vokaciją sukalbėjo kun. A. Pu-
chenski. Vadovavo kun. A. 
Zakarauskas. Buvo pagerbta 
Rita Dapkutė, ką tik grįžusi iš 
Lietuvos ir ten vedanti informa
ciją. 

x Kaziuko mugė, tradicinis 
lietuvių skautijos renginys, vėl 
ruošiamas Jaun imo centre 
sekmadienį, kovo 1 d. Atida
rymas numatomas 11 vai. rytą. 
Chicagos ir apylinkių skautai ir 
skautės, tikėdamiesi gausaus 
visuomenės atsilankymo, spar
čiai ruošiasi šiai metinei savo 
šventei. 

x Dar iaus Girėno lituanis
t inė mokykla Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktį minės šeš
tadienį, vasario 15 d., 11 vai. r. 
Jaunimo centro maž. salėje. Visi 
mokiniai tą dieną dėvi tau
tiniais drabužiais. Tėveliai ir 
rėmėjai kviečiami šiame 
minėjime dalyvauti. 

x Dr. I n a Užgirienė iš Wor 
cesterio, Mass., lietuviškos 
spaudos rėmėja, kultūrininkė. 
„Draugo" garbės prenumera-
torė, pratęsė prenumeratą su 45 
dol. auka. Nuoširdus ačiū. 

x Kun. Zenonas Smilga, 
Westbrook, Conn., Regina Ma
tonis, Burbank, 111., Vida Nakai-
tė, Germantown, Md., A. Matu
laitis, Richmond Hill, N.Y., Ona 
Kartanas, Omaha Nebraska, už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių, kiekvienas paaukojo po 20 
dol. Labai dėkojame. 

x V. ir B. Petrušaičiai. Kim-
berley, Ont., Kanada, už kalė
dines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 21.50 dol. auką. Po 20 
dol.: Gustma Larsen, Lake Ci
ty, Mich., V. Aukštinaitis, Ft. 
Laud., Fla., E. Lirgameris, 
Lockport 111., J. Samaitis, Hot 
Springs, Ark., Alf. Stankaitis, 
Wethersfield, Conn., V. 
Ruseckas, Sun City, Arizona. 
Visiems tariame ačiū. 

x Kazys Normantas , Chi
cago, 111., žinodamas lietuviško 
žodžio sunkumus, pratęsdamas 
prenumeratą pridėjo 20 dol., o 
kitą 25 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. K. Norman
tą skelbiame garbės prenumera 
torium, o už aukas labai 
dėkojame. 

x Padėki te vargstant iems 
T.ietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava, 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus — 
$100.00 „Ža ibas" 9520 So. 
79th Ave., Hickory Hills, 111. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

x Norėdami atšvęsti įvai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašom kreiptis į Baltijos res
toraną, 8100 Robertą Rd., 
Jus t ice , D. tel. 1-708-458-1400. 

(sk) 
x Linas Olšauskas , Cal 

dwell Banker Real Estate, 5840 
W. 95 St.. Oak Lawn, IL. Perku 
ir parduodu namus Chicagoje ir 
plačioje apylinkėje. Tel . 
708-424-4000. 

(sk) 

Lietuvos Montessori kursantės ir lektorės. Iš kairės sėdi: D. Petrutytė, St. Vaišvilienė, N. Cijū-
nėlienė, J. Juknevičienė ir Gr. Sadauskienė; stovi: EI. Latkauskienė, L. Tamošiūnienė, D. Dirvo-
nienė. Vig Skorupskienė ir B. Musneckienė (nėra M Kucinienės) 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
R. DAPKUTE APIE 

ĮVYKIUS LIETUVOJE 

Lietuvos Aukščiausiosios 
tarybos ir jos prezidento V. 
Landsbergio informacijų vedėja 
Rita Dapkutė sausio 31d. turėjo 
pranešimą Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus Gintaro 
salėje. Dail. V. Ramonis pa
dėkojo gausiai susirinkusiems ir 
pabrėžė, kad tai ne eilinis 
svečias ir pakvietė dr. P. V. 
Kisielių tarti įvado žodį. Dr. 
Kisielius priminė R. Dapkutės 
pasiaukojimą Lietuvos 
reikalams Ją buvo galima iš
girsti kalbant net per JAV 
radiją organizuojantis Sąjū
džiui. JAV-se sudarė informa
cijos biurą, aktyviai dalyvau
davo demonstracijose, kol buvo 
atkviesta į Lietuvą ir čia 
parlamento rūmuose pergyveno 
didelę grėsmę. Ji gali duoti 
užkulisinį žvilgsnį apie įvykius 
parlamente ir Lietuvoje. 

R. Dapkutė su dideliu nuošir
dumu papasakojo, kaip ji 1990 
m. sausio 1 d. nuvyko į Lietuvą, 
kur ypač organizavo informaciją 
užsienio spaudai. Kai kovo 11d. 
buvo paskelbtas Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimas par
lamente buvo didelio džiaugsmo 
išgyvenimas, broliškai vienas 
kitą apkabinant ir bučiuojant. 
Didėjant grėsmei iš sovietinių 
užpuolikų, į parlamento rūmus 
susitelkė Sąjūdžio, spaudos 
žmonės. Pasiųsti lietuvių 
žvalgai sekė artėjančią raudo
nųjų koloną dar net esant jai už 
100 km. Pranešinėjo informa
cijų centrui parlamente, iš kur 
buvo siunčiamos žinios į visą 
Vakarų pasaulį. Landsbergis, 
pramtydamas grėsmę, išprašė 
visas moteris iš parlamento 
rūmų ir paskelbė, kad, jei kas 
tragiško su juo ;vyktų, pre
zidento įpėdiniu liks Lietuvos 
atstovas Washir;rtone. Žur

nalistai pasitikėjo informacijų 
biuro pranešimais. Biuras 
paskelbė savo telefonus ir iš 
visos Lietuvos plaukdavo žinios 
apie didesnius, pavojingesnius 
įvykius. Gorbačiovas atvirai 
grasino Lietuvos žmonėms. 
Informacijų biuras turėjo gerus 
telefonus artimam bevieliui 
susisiekimui. Sausio 13 d. buvo 
įsakyta susėsti ant grindų, kad 
kulkos pro langus mažiau pa
siektų. Informacijos žmonės 
ir daugelis kitų, buvusių 
parlamente, aprūpinti dujo
kaukėmis. R. Dapkutė infor
mavo užsienio ambasadas kas 
darosi. Iš JAV ambasados už 15 
min. gavo pranešimą, kad jau 
painformuotas prez. Bushas, 
kad jis labai susijaudinęs ir ža
dėjo tuoj susisiekti su Gor
bačiovu. Maskva, nesitikėdama 
greitos Vakarų reakcijoj buvo 
net tris kartus įsakiusi šaudyti, 
tačiau užpuolikai nepilnai tuos 
įsakymus vykdė, o Maskva apsi
riko — Vakarai greit atkreipė 
dėmesį į ta i , kas vyksta 
Lietuvoje. 

Bijodama telefoninio ryšio nu
traukimo, parlamento informa
cija pasitelkė trumpųjų bangų 
radijo mėgėjus, kurių buvo 
nemažai tarp jaunesnių, ir jie 
mielai jungėsi į informavimą. 
Vienu tarpu sutriko Latvijos 
informacija ir čia jiems padėjo 
lietuviai. 

Barikados vis dar pasilieka 
prie parlamento. Deja, Lietuvoje 
gana stipri mafija, į kurios 
užmojus jungiasi ir sovietiniai 
kariškiai, kiti net norėdami, 
kad grįžtų Stalino laikai. 

Po R. Dapkutės pranešimo 
buvo skirta nemažai laiko klau
simams. Į juos atskinėdama 
viešnia dar pažymėjo, kad 
Lietuvoje kyla kritika prieš 
Sąjūdį, prieš vyriausybę, bet ji 
vis laikosi ir džiugu, kad yra 
pajėgi. Sąjūdžio pastangomis 

surinkta daugiau kaip 300,000 
parašų, re ikalaujant refe
rendumo dėl sustiprinimo pre
zidento galių. Pagal įstatymus 
dabar toks referendumas turi 
įvykti. Žmonės susiduria su 
aukštomis kainomis, su eko
nominiais sunkumais , bet 
laužiantis kita kryptimi, tektų 
atstatyti sovietinę tvarką, ku
rios lietuviai aiškiai nenori. 
Lietuvoje yra dabar 4 televizijos 
programos, jų tarpe ir dalis iš 
Maskvos. Viena IV stotis būtų 
dar laisva ir joje norėtų įsistip
rinti komersantai. Katalikai 
suorganizavo s&vo informacijos 
biurą ir sudaro savo radijo pro
gramą. Čia įtraukti žmonės su 
nuovoka, kaip kun. V. Aliulis ir 
reikia tikėtis, kad darbas bus 
reikiamai pravedamas. Religija 
atgimsta. Ne taip masiškai, bet 
pamažu. Net ir į komunizmą 
įsisukę žmonės, dabar, jam su
griuvus, yra sukrėsti ir labiau 
kreipia dėmesį į religines verty
bes. Bažnyčia yra įtakinga, kad 
tik ji laikytųsi nuo pagundų 
įtraukti ją į politinius sūkurius. 
Lietuvoje padidėję nu
sikaltimai. Mafija labiau reiš
kiasi, mažiau jausdama grėsmę 
iš valstybės kontrolinių jėgų, 
bet padėtis palaipsniui gerėja. 
Imama šalinti senų pažiūrų 
policijos pareigūnus, jų vieton 
įstatyti naujų, griežtesnių teis
ingumo gynėjų asmenybės. 

R. Dapkutės pranešimas buvo 
įdomus. Tą pareiškė ir jai dėko
damas V. Ramonis. St. Balzekas 
jai įteikė padėkos diplomą. Buvo 
dar pranešta, kad vasario 17 d. 
tarp 7 ir 9 vai. vak. šiame mu
ziejuje bus kongr. Durbin, lietu
vių kilmės, norintis pabendrau
ti su lietuviais. Vakaronės pa
baigoje buvo svečiai pavaišinti. 
Tarp atvykusių matėsi net ir iš 
tolimesnių priemiesčių. 

Juoz. Pr . 

MONTESORI AUKLĖTOJU 
KURSAI LIETUVAITĖMS 

Amerikos lietuvių Montessori 
draugijos mokytojų sekcija 
surengė dviejų mėnesių kursus 
Lietuvos montesorininkėms. 
Viešnias pakvietė ir jų išlai
kymą finansavo Domicėlė 
Petrutytė ir Stasė Vaišvilienė. 
Montesorininkės lietuvaitės 
išklausė 315 valandų kursą, ste
bėjo mokytojų darbą su vaikais 
dviejose lietuviškose ir septynio
se Amerikos Montessori mokyk
lose. Kriaučeliūno vardo Vaikų 
nameliuose ir Beverly Montes
sori mokykloje, kurios vedėja 
yra Virginija Mačiulienė, prak
tiškai mokėsi dirbti su prie
monėmis. Kursantės kruopščiai 
pildė kursų uždavinius, apra
šymus, paskaitų santraukas. 

Lietuvos M. Montessori drau
gijos vicepirmininkė Gražina 
Sadauskienė papildomai 
domėjosi Amerikos lietuvių 
Montessori draugijos veikla, 
kursų organizavimo, mokytojų 
ruošimo ir kvalifikacijos kilimo 
klausimais. Architektė Diana 
Pikšrienė susipažino su mon-
tesoriškos aplinkos paruošimu 
patalpose ir kieme. Lietuvoje ji 
projektuos naujas monteso-
riškas klases, namelius, mo
kyklas. Pedagogikos mokslų 
kandidatė Laimutė Tamo
šiūnienė liks ilgesniam laikui ir 
nuodugniai moksliškai ištirs ir 
pagrys šio metodo taikymą 
Lietuvoje. Elena Latkauskienė 
ruošiasi organizuoti darbą su tė
vais, mokyti juos montesoriškai 
auklėti vaiką namuose. 

Pradinių klasių mokytoja Vir
ginija Skorupskienė mokys 
dirbti koleges su vyresniais 
vaikais montesoriškose klasėse. 
Birutė Musneckienė, Šiaulių 
logopedinių vaikų namų auklė
toja ir direktorės pavaduotoja, 
dirbanti nuo 1991 m. birželio 1 
d. Montessori metodu, atvažia
vo antrą kartą pagilinti ir pasi
tobulinti savo žinias. 

Kursantėms paskaitas skaitė 
montesorininkės Nijolė Cijū-
nėlienė, Danutė Dirvonienė, 
Janina Juknevičienė, Marija 
Kucinienė, Domicėlė Petrutytė, 
Stasė Vaišvilienė. Tai konkreti 
dovana Lietuvai. 

Kursų organizatorės rūpinosi 
kursančių laisvalaikiu: organi
zavo išvykas, ekskursijas. 
Viešnios grįš į Lietuvą kupinos 
naujų žinių, įspūdžių, pasiruo
šusios kvalifikuotai dirbti mo
kyklose, plačiai skleisti Mon
tessori idėjas visuomenėje. 

D. Dirvonienės namuose vieš
nioms buvo suruoštos išleis
tuvės. Daugiausiai kursuose 
pasidarbavusiai Nijolei Cijū-
nėlienei kursantės įteikė 
simbolinę dovaną — išaustus 
Gedimino stulpus. 

Artinantis Domicėlės Petru -
tytės gimtadieniui ją papuošė 
per petį perrišdamos plačią juos
tą ir sugiedojo „Ilgiausių metų". 
Visas lektores apdovanojo sim
boliniais audiniais. 

Nuoširdūs užmegzti ryšiai, 
malonūs prisiminimai, ilgai 
ruseno visų širdyse. 

Amerikos lietuvių Montessori 
draugija ir toliau palaikys glau
džius santykius su Lietuvos 
Montessori draugija. 

Jan ina Juknevičienė 

Liautaud namuose priėmime ir atsisveikinime po stuburo išgydymo. Iš kairės: Teresė 
Drūtyte-Šoliūni-inė, Laima Vėžytė ir Elena Vėžienė. 

Nuotr J . Tamulaičio 

NAUJOS TARNYBOS 

Meras Daley paskelbė, kad 
nusistatyta jau šiemet mieste 
pradėti kai kuriuos naujus dar
bus. Jie galės duoti 2,636 nau
jas tarnybas. Gaunama federa
linės paramos. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

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


