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Kas kiršina Lietuvos 
tautybių mažumas? 

Penktadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, rugpjūčio 7 d. (Elta). 

— Lenkijos atstovas Zbigniew 
Balcevvicz išdėstė savo nuo
monę dėl tautinių mažumų, 
ypač lenkų problemos. Jo many
mu, tautas ir toliau tarpusavy
je kiršina buvę KGB agentai, 
kurie dalyvavo Lenkų sąjungos, 
Rytų Lietuvos komisijos, „Vil
nijos" draugijos veikloje, o 
dabar perėjo dirbti j valstybines 
struktūras. 

Pranešimo metu dalyvavęs 
deputatas Eugenijus Petrovas, 
kuris vadovauja parlamentinei 
komisijai Šalčininkų ir Ignalinos 
rajonų, Snieškaus gyvenvietės, 
kitų savivaldybių tarybų, jų 
organų ir pareigūnų antikons
t i tucinei veiklai iš t i r t i , 
pažymėjo, kad kurstymais užsi
ima netgti įvairių lygių depu
tatai bei aukšti pareigūnai. Nuo 
pat nepriklausomybės paskel
bimo pradžios galima nesunkiai 
nustatyti pavardes asmenų, 
kurie tai darė. Deputatas paci
tavo Lietuvoje veikusios SBKP 
lyderių pernai pasirašytus do
kumentus, kuriuose minimos 
Pirožkovo, Leon Jankielevvicz, 
Vladislav Šved ir kitų pavardės. 
Jie buvo deleguojami „atsto
vauti" Lietuvos interesams So
vietų Sąjungoje. 

Pirmoji vicepremjero 
spaudos konferencija 

Rugpjūčio 6 d. Vyriausybės 
rūmuose pirmąją spaudos konfe
renciją surengė naujasis vice
premjeras Bronislavas Lubys. 

Atsakydamas į žurnalistų, 
taip pat konferencijoje daly
vavusių pramonės ir verslinin
kų atstovų klausimus, jis 
pažymėjo, kad dėl energetinių 
išteklių tiekimo iš Rytų per 
daug būgštauti nereikėtų. 
Nerimą kelia tik jų kainos. 
Šiuos klausimus ministro pir
mininko pavaduotojas artimiau
siu metu tikisi aptarti su Rusi
jos vicepremjeru. Taigi, kiek 
mokėsime už naftą ir dujas, 
greit paaiškės. 

Bronislavas Lubys pasakė, 
kad Vyriausybė stengsis paša
linti kliūtis, kurios trukdo 
privatizacijai, savarankiškam 
verslui ir kitiems svarbiems rei
kalams. Apie darbininkų etatų 
mažinimą gamybiniuose kolek 
tyvuose vicepremjeras pasakė, 
jog nenormalu, kai dirbantis tu
ri uždirbti nedirbančiam. Teisė 
atleisti žmones iš darbo įmonių 
vadovams turėtų būti suteikta. 
Reikia greičiau paruošti ir 
priimti bankroto įstatymą, ku
ris reikalingas kaip racionalios 
gamybos reguliatorius. B. Lubio 
nuomone, saugus naftos termi
nalas Lietuvai būtinas. Jo sta
tyba turėtų prasidėti po pus
mečio. 

Nauja Lietuvos banko 
vadovybė 

Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo posėdyje buvo pat 
virtinta nauja Lietuvos banko 
valdyba. 

Banko valdybos pirmininko 
pavaduotojais patvirtinti buvę 
jo pavaduotojai — Kazys Ratke
vičius ir Edmundas Žukauskas 
bei keturi valdybos nariai — 
Reinoldijus Šarkinas, Arūnas 
Balkevičius, Bronius Povilaitis, 
Juozas Dusevičius. Ateityje 
valdyba bus papildyta naujais 
nariais. Į ją numatoma siūlyti 

ir vieną šios srities specialistą 
— tautietį iš užsienio. 

Nepriklausomybės partijos 
suvažiavimas 

Rugpjūčio 8-9 dienomis Preky
bos ir pramonės ministerijos sa
lėje vyks IV Nepriklausomybės 
partijos suvažiavimas. 

Šiuo metu Nepriklausomybės 
partijoje yra daugiau kaip 500 
narių ir dvigubai daugiau 
rėmėjų. Nuo praėjusių metų 
rugsėjo mėnesio NP buvo viena 
iš aktyviausių politinių jėgų, 
remiančių prezidento instituci
jos atkūrimo ir desovietizacijos 
įstatymus. 

Keturių šalių užsienio 
reikalų ministrų susitikimas 

Maskvoje 

Rugpjūčio 6 d. Maskvoje įvyko 
keturių šalių: Lietuvos, Latvi
jos, Estijos ir Rusijos užsienių 
reikalų ministrų susitikimas. 
Prieš prasidedant susitikimui, 
A. Kozyrevo spaudos taryba iš
platino biuletenį, kuriame, be 
daugelio kitų punktų, apie ar
mijos išvedimą iš Pabaltijo 
valstybių sakoma, jog Rusija 
pasirengusi 1994 metais baigti 
Rusijos kariuomenės išvedimą 
iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos, 
jeigu bus susitarta kai kuriais 
suo tuo susijusiais klausimais. 

Algirdas Saudargas, atsakyda
mas į žurnalistų klausimą, ar 
Lietuva sutinkanti su Rusijos 
pasiūlyta kariuomenės išvedi
mo iš Lietuvos teritorijos pa
baiga — 1994 metais — atsakė. 
kad Lietuva yra pateikusi kito
kį jos išvedimo laiką, kuris 
atitinka birželio mėnesį įvyku
sio referendumo metu pareikštą 
Lietuvos žmonių valią. „Mes 
dabar sužinojome oficialų Rusi
jos atsakymą. Jis tikriausiai bus 
svarstomas vyriausybės posė
džiuose, tačiau mes neatsisako
me savojo pasiūlymo", pabrėžė 
A. Saudargas. 

Pigiausia kelionė — 
geležinkeliu 

Geležinkelis — pigiausia 
transporto rūšis Lietuvoje. 
Šiemet per pusę metų Lietuvo
je pervežta 15,5 mil. keleivių, 4 
mil. daugiau negu pernai. 

Keleivių daugėja, o įrengimai, 
deja, tie patys. Dabar Lietuva 
turi 327 keleivinius vagonus. Iš 
jų 310 daugiau kaip 15-20 metų 
senumo. Traukiniai rieda iš 
Lietuvos į Lenkiją, Vokietiją, 
Bulgariją. Per 7 mėnesius gele
žinkelis uždirbo vieną mil. 
valiutos. 

Privatizacija už valiutą 

Lietuvoje pradėta privatizuoti 
už valiutą. Ekonomikos minis
terijos duomenimis, per rugpjūtį 
už valiutą žadama privatizuoti 
vienuolika smulkių įmonių. 

Jau baigiami rengti dokumen
tai Vilniaus „Audėjo", „Vilijos", 
„Utenos trikotažo", Klaipėdos 
tabako fabriko bei Lentvario ki
limų įmonės pardavimui. Bus 
parduodama konkurso tvarka, 
pasitelkti užsienio ekspertai. 

(V.GU.) 
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Amerikos lėktuvai, pasiruošę, reikalui ištikus, transportuoti karius j Kuwaitą. 

Demokratų 
kandidatai ir 

Baltijos valstybės 
Artėjant JAV prezidento rin

kimams, kyla klausimas, kokia 
demokratų partijos kandidatų 
— Bill Clinton ir Al Gore — pa
žiūra į Baltijos valstybių 
pastangas atsikratyti nepra
šytais svečiais, rusų kariuo
mene, ir atstatyti ilgų okupa
cijos metų išvargintus kraštus. 

Kai Bill Clinton susitiko su 
Rusijos prez. B. Jelcinu š.m. 
birželio 16 d., žinių agentūros 
pranešė, kad Clintonas primyg
tinai Jelcinui patarė išvesti 
rusų karius iš Pabaltijo. Pri
simenant, kad Clintonas su 
Rusijos prezidentu praleido tik 
20 minučių ir per tą laiką turėjo 
pasikalbėti tik keliais klausi
mais, Baltijos problemų iškėli
mas yra reikšmingas. 

Senatorius Al Gore savo tar
nybos JAV Senate laikotarpiu 
dažnai kėlė ir gynė Baltijos 
tautų reikalus,nors jo valstijoje 
— Tennessee — gyvena labai 
mažai lietuvių, latvių ar estų. 
Kartu su kai kuriais kitais 
senatoriais Al Gore š. m. sausio 
30, birželio 16 d. ( ir kitomis pro
gomis) siuntė prez. Bushui laiš
kus dėl Rusijos kariuomenės 
išvedimo iš Pabaltijo. J is taip 
pat rėmė DeConcini-Pressler 
siūlomus įstatymo pakeitimus 
dėl pagalbos Rusijai, kol ji 
neišves savo karių iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos. 

Kitaip tariant, abu pagrindi
niai demokratų partijos kandi
datai yra susipažinę su Pa
baltijo valstybių reikalais ir 
pasisakę už greitą rusų kariuo
menės išvedimą iš jų teritorijos. 

Prezidento George Bush ir vi
ceprezidento Quayle pažiūros į 
Pabaltijo problemas yra lietu
viams gerai žinomos. (LAC) 

PAVOJUS RADIJO 
PROGRAMOMS 

Jau buvome minėję, kad 
siūloma sustabdyti Radio Free 
Europe ir Radio Liberty progra
mų transliacijas i Europą. Esą 
jos nustojusios savo gyvybinės 
reikšmės, ištirpus geležinei 
uždangai ir sugriuvus Sovietų 
Sąjungos imperijai. Jom skiria
mas vyriausybės lėšas norima 
panaudoti panašaus modelio 
programų laidoms į Kiniją ir 
kitur. 

Malcolm S. Forbes, Jr., Tarp
tautinis komunikacijos tarybos 
(BIB) pirmininkas, atmetė Dip
lomatinių patarimų komisijos 
siūlymus ir pareiškė, kad 
Laisvos Europos ir Laisvės radi
jo programų reikšmė dar neiš-
nykusi. Rytų Europa dar tebė
ra persitvarkymo laikotarpyje: 
nei politinė, nei ekonominė 
santvarka nenusistovėjusi; Pa
baltijo valstybėse tebešeimi
ninkauja buvusios Sovietų Są
jungos kariuomenė ir jos išve
dimas vis delsiamas. Forbes taip 
pat pacitavo Lenkijos preziden
to Lech Walesos žodžius, kad 
„tikriausiai ir Jugoslavijoje 
šiandien upeliais nesilietų krau
jas, jeigu Laisvos Europos radi
jo programos būtų ją pasieku
sios". 

BIB vadovybe pastebėjo, kad 
Prezidento komisija dėl tarp
tautinės komunikacijos pernai 
gruodžio mėn. savo pranešime 
pažymi: „Šios programos reika
lingos ne tik dėl to, kad skleistų 
tiesą pavergtiems žmonėms, 
kurie kitur negalėdavo tos 
tiesos išgirsti. Jos taip pat moko, 
kokie žurnalistai ir jų reportažai 
turėtų iš tikrųjų būti, kad radi
jo laidos būtų tikrai veiks
mingos, ugdančios ir apšvie
čiančios. 

GAISRAI AMERIKOS 
VAKARUOSE 

26 milžiniški gaisrai, išdeginę 
apie 148,000 akrų žemės plotus, 
tebesiaučia vakarinėse JAV 
valstijose. Manoma, kad situa
cija netrukus dar pablogėsian-
ti, nes tose vietovėse labai 
trūksta lietaus, viskas yra iš
džiūvę ir siaučia stiprūs vėjai. 

Šių metų gaisrai apėmę apie 
50,000 akrų daugiau, kaip per
nai. Didžiausi plotai dega 
Oregon, Wyoming ir Idaho vals
tijų miškuose. Su gaisrais kovo
ja apie 10,000 ugniagesių ne tik 
minėtose valstijose, bet taip pat 
Washingtone, Californijoje, 
Nevadoje ir kitur. Šimtai gy
ventojų turėjo palikti savo 
namus, kuriuos netrukus suri
jo ugnis. Daugumas gaisrų 
prasidėjo dėl perkūno įtren
kime 

— Latvijos ministras pir
mininkas Ivars Godmanis ir 
Ukrainos — Vitold Fokin rug
pjūčio 4 d. pasirašė prekybos ir 
tarpusavės ekonomijos pagalbos 
sutartį. Tuo metu buvo dis
kutuoti žemės ūkio, energijos ir 
ryšių su tarptautinėmis orga
nizacijomis bei savos valiutos 
įvedimo klausimai. 

— Amerika darosi daugia
kalbė valstybė, nes miestuose 
kalbama ne tik anglų, bet ir 
įvairiomis svetimomis kalbo
mis, daugiausia ispaniškai. 
Valstybiniu mastu, miestuose 
vidutiniškai kalbančių svetima 
kalba yra 15%, tačiau kai ku
riuose miestuose kur kas dau
giau: Miami — 41,6%, Los 
Angeles — 38.3%, New Yorke — 
28.4%, San Francisco - 26.8%, 
San Diego — 25%. Chicaga į di
džiųjų daugiakalbių sąrašą dar 
neįeina. 

— Latvijoje iki š.m. rugpjūčio 
5 d. įregistruota 22.300 pra
monės įmonių; 1,163 jų priklau
so užsienio valstybių kompani
joms. Daugiausia įmonių užre
gistruota Rygoje — 15,800. 

(LAC) 

Reikia pakeitimo 
Baltuosiuose 

Rūmuose 
Respublikonų partijos konser

vatyvieji nariai, artėjant šios 
partijos didžiajam suvažiavi
mui, kuriame oficialiai bus 
nominuotas George Bush kan
didatūrai į pezidentus, reiškia 
vis didesnį nepasitenkinimą 
George Bush vadovavimu. Kai 
kuriuose partijos sluoksniuose 
vyrauja nuomonė: jeigu Bill 
Clinton vertas trijų minusų, tai 
George Bush — bent dviejų. 

Busho administracija nepasi
tenkinimas kyla dėl kelių prie
žasčių. Prezidentas iš savo pirm
tako Ronald Reagan paveldėjo 
sveiką ekonominį klestėjimą. 

bet per ketverius metus jį vi
siškai sugniuždė. Jis prieš 
praėjusius rinkimus šventai 
įtikinėjo balsuotojus, kad jokiu 
būdu nekels pajamų mokesčių, 
tačiau pažado netesėjo ir taksai 
pakilo aukščiau, kaip bet kada 
JAV istorijoje. 

Bushas taip pat žadėjo remti 
mokslo įstaigas, suteikt i 
lengvatų neturtingiems stu
dentams, tik ir iš to pažado 
nebuvo daug naudos. Svarbiau
sia, jis per ilgai uždelsęs 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ne
priklausomybės pripažinimą ir, 
be to, artimai tebesibičiuliauja 
su komunistine Kinija, nežiū
rint jos vyriausybės vykdomų 
Žmogaus teisių pažeidimo. 

Konservatyviųjų vadai siūlo 
prezidentui nedelsiant padaryti 

kelis pakeitimus, kad išjudintų 
konservatyviuosius respubliko
nus ir už R. Reagan balsavusius 
demokratus, kurie padėjo res
publikonų partijai įžengti į Bal
tuosius Rūmus. 

Siūloma atsikratyti valstybės 
biudžeto direktoriumi Richar 
Darman, valstybės iždo sekre
toriumi Nicholas Brady, kuris 
kaltinamas ekonominio nuo
smukio netvarkymu. Adminis
tracijai reikia tokių žmonių, 
kaip Jack Kemp, kuris galėtų 
krašto ekonomiką vėl pastaty
ti ant kojų. Kaip vienas iš di
džiausių GOP rėmėjų yra nese
niai išsireiškęs: „Aš nepažįstu 
nei vieno iš konservatyviųjų res
publikonų tarpo, kuris turėtų 
bent kiek entuziazmo mūsų pre
zidentui". 

PLJ SĄJUNGA 
AKREDITUOTA PRIE 
JUNGTINIŲ TAUTŲ 

Springfield, Virginia, — 
Rugpjūčio 6 d. Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjunga tapo pir
mąja prie Jungtinių Tautų pil
nai akredituota pabaltiečių vi
suomenine organizacija, prane
ša PLJS valdyba. Savo metinėje 
sesijoje Jungtinių Tautų Neval-
dinių Organizacijų (Non-govern-
mental organizations — NGO) 
Komisija priėmė PLJ Sąjungos 
prašymą būti įregistruota į ko
misijos sąrašus. 

1991 m. rugsėjo mėn. 17 d., 
Lietuvai tapus pilnateise JT 
nare, buvo pašalintos visos kliū
tys pabaltiečių visuomeninėms 
organizacijoms aktyviau daly
vauti JT veikloje. Iki trijų Bal
tijos valstybių įstojimo į Jung
tines Tautas praėjusį rudenį, 
visos pabaltiečių visuomeninių 
organizacijų pastangos akty
viau dalyvauti JT veikloje ir 
kelti Baltijos valstybių bylą 
buvo Sovietų Sąjungos atstovų 
blokuojamos. 

Registruodami savo įstatus JT 
organizacijoje, PLJ Sąjunga 
turės teisę dalyvauti įvairiuose 
JT renginiuose ir atstovauti ne 
Lietuvoje gyvenačio lietuvių 
jaunimo reikalams tarptau
tiniuose pasitarimuose. 

Jungtinės Tautos pastarai
siais metais vis labiau kreipia 
dėmesį į nevaldinių visuomeni
nių judėjimų bei organizacijų 
svarų vaidmenį tarptautiniame 
gyvenime. JT vadovybė ir orga
nizacijos nariai stengiasi suda
ryti naujas galimybes šioms or
ganizacijoms labiau pasireikšti, 
siekiant didesnio viso pasaulio 
žmonių dalyvavimo JT svarsty -
bų bei sprendimų procese. Vi
suomeninių organizacijų eks
pertizė ir įnašas ypač ver
tinamas, aptariant aplinkos ap
saugos, socialinių bei jaunimo 
reikalų klausimus. 

PLJ Sąjunga tikisi per savo 
naujus ryšius su Jungtinėmis 
Tautomis užmegzti glaudesnius 
kontaktus su kitomis pasaulinio 
masto jaunimo organizacijomis, 
supažindinti kitas tautas su 
užsienyje gyvenančių lietuvių 
kultūra ir rūpesčiais, š. m. 
rugsėjo mėn. vyks metinė ne
valdinių organizacijų (NGO) 
konferencija, kuri šiais metais 
skirta aptarti regioninius kon
fliktus ir jų sprendimų proble
matiką. PLJ Sąjungos atstovai 
ruošiasi aktyviai dalyvauti šioje 
konferencijoje ir supažindinti 
konferencijos dalyvius su prob
lemomis, susietomis su buv. So
vietų Sąjungos kariuomenės bu
vimu Lietuvos teritorijoje. 

— Baltijos šalyse tebeveikia 
Rusijos karinė industrija, ku
rioje rusų kariuomenė savo 
žinioje turi įvairias laivų tai
symo dirbtuves, mokymo įstai
gas, elektroninių įtaisų ir 
ginklų gamyklas. Latvijoje 
rusai taisė Libijos ir Irako 
povandeninius laivus, nors tai 
priešinga Jungtinių Tautų nuo
statams. Nežiūrint Latvijos vy
riausybės skundų Jungtinėms 
Tautoms, Rusija neleidžia šių 
įmonių inspektuoti. 

— Nors rusai pasauliui tvir
tina, kad kariuomenės atitrau
kimo procesas iš Baltijos 
valstybių jau vykdomas, nau 
jokai, kurie sutinka atlikti kari 
nę tarnybą Lietuvoje. Latvijoje 
ar Estijoje, gauna žymiai dides
nį atlyginimą. Apie 13 rusų ka 
rių pasiprašė politinių pabė 
gėlių teisių Pabaltijo valstybėse, 
pabrėždami, kad jie buvę pri 
versti karinę tarnybą atlikti 
tuose kraštuose. 

Numatoma pagalba 
Somalijai 

Baltieji Rūmai jau pagaliau 
pradeda susitaikyti su mintimi, 
kad be Jungtinių Tautų kariuo
menės įsikišimo Somalijoje ne
bus sustabdytos pilietinės kovos 
ir nekalti gyventojai išmirs 
badu. 

JAV vyriausybė neseniai su
tiko paremti JT siūlymą į So
maliją pasiųsti 500 karių, kad 
būtų apsaugotos maisto siuntos 
badaujantiems, tačiau vis tiek 
patarė luktelėti, kol kruvinos 
kautynės šiek tiek aprims. 

Pilietinis karas ten siaučia jau 
18 mėnesių. Nežiūrint atsargiai 
pareikšto oficialaus sutikimo 
siųsti JT karius į Somaliją, Bal
tieji Rūmai visgi ragina reikalą 
greitai išspręsti, nes šiuo metu 
pask i r s tymo laukia apie 
150,000 tonų maisto. Dėl karo 
veiksmų ir krašte dvejus metus 
siautusios sausros apie pusantro 
milijono gyventojų gali netru
kus mirti badu. 

JAV senatas rugpjūčio 3 d. 
priėmė rezoliuciją, kad JT 
kariai į Somaliją būtų siunčiami 
net ir be vietinės vyriausybės 
sutikimo. 

Jungtinių Tautų kariuomenė 
galėtų atidaryti maisto siun
toms ir paskirstymui kelius, 
ypač uostus. Sustabdžius bado 
grėsmę, be abejo, šiek tiek 
aprimtų ir tarpusavio kovos, 
kurios ten siaučia nuo 1991 m. 
sausio mėnesio, kai iš valdžios 
buvo pašalintas ilgametis pre
zidentas Mohammed Siad Bar-
re. 

Jungtinės Tautos paskutiniu 
metu aštriai kritikų puolamos 
dėl humanitarinės pagalbos 
koncentravimo buvusiai Jugos
lavijai ir Somalijos problemų 
ignoravimo. 

TOMAS PŪKŠTYS PATEKO 
Į FINALĄ 

Barcelona, Ispanija. Rug
pjūčio 7 d. vykusiose preli
minarinėse ieties metimo var
žybose čikagiškis Tomas Pūkš
tys, atstovaujantis JAV-ėms, 
pre l iminar inėse varžybose 
laimėjo antrą vietą, nuskrai
dinęs ietį daugiau negu 81 
metrą. Pirmauja čekas Zelezny. 
Finalas bus šeštadienį, rugpj. 8 

ARTŪRAS VIETA 
KVALIFIKAVOSI 

Artūras Vieta, vienvietės 
baidarės irkluotojas, Barcelono 
je, preliminarinėse olimpinėse 
varžybose, 500 m. distancijoje 
savo grupėje buvo pirmoje vie
toje, o 1000 metrų distancijos 
varžybose — trečioje vietoje. 
Artūras Vieta kvalifikavosi 
baigminėms varžyboms. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 8 d.: Domininkas. 
Lelija. Lengvė, Tulgirdas. Dai
va. 

Rugpjūčio 9 d.: Romanas, 
Malvina. Pilėnas. Gražutė. 

Rugpjūčio 10 d.: Laurynas, 
Asterija (Astra). Tautenis. Lai
ma. 

Rugpjūčio 11 d.: Klara, 
Tiburcijus. Zuzana, Putvinas, 
Porutė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:50, leidžiasi 8:02. 
Temperatūra 83 F (23 C), ryte 

debesuota, gali lyti; po pietų — 
saulėta nakt) 62 F (12 C). Sek
madienį saulėta, temperatūra 
dieną apie 86 F (26 C), anktį 65 
F (14 C). 
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ATEITĮ REGIM TĖVYNĖS 
LAIMINGĄ 

P R A N A S RAZGAITIS 

(Pabaiga) 
Blogį gal ima laikyti apsupime 
įs ta tymu, kuris yra politinės 
akcijos išdava. Komunikacijos 
p r i e m o n ė m s s u g l a u d i n u s 
žmoniją prakt iškai į vieną 
šeimą, visuomeninė ir politinė 
akcija taipogi prakt iškai pri
artėjo prie kiekvienos šeimos 
durų. Kalbėti apie elitą ir jo pro
blemas, bet manyti, kad abortų, 
homoseksualizmo, religinio ir 
moralinio ugdymo klausimai 
bei socialinio arba a r t i m o 
meilės darbai elitui ne tu r i 
rūpėti, reikštų pilotišką rankų 
nusiplovimą. 

Daug ka t a l i kų bažnyčios 
a u t o r i t e t ų pol i t in io e l i to 
sampratą sutapatina su krikš
č ionybe . Žinomas šve ica rų 
v i suomenin inkas F. Boillat 
(knygoje Šveicarų Katal ikų 
politinis nusistatymas", 1949, 
ps l . 112) r a š ė : „ P o l i t i k a 
krikščioniui yra šventėjimo-san-
tifikacijos priemonė. J i yra 
šventumo mokykla, nes jis 
politikoje turi atsižadėti savęs ir 
savo reikalų, patirti nesma
gumų ir pralaimėjimų, skau
desn ių negu savo a s m e n s 
gyvenime, nes politikos sritis 
apima plačią žmonijos bend
ruomenę . Krikščionis t ame 
mato Dievo malonę, kur i jam 
leidžia atsipalaiduoti nuo savęs 
ir atsiduoti Kristui... gyvenant 
kitiems..) 

Popiežius Pijus X sako: „Blo
gųjų žmonių galios paslaptis 
glūdi gerųjų žmonių bailume ir 
silpnybėje, o šėtono galios pa
slaptis — katalikų patogioje tin
ginystėje. Jeigu paklausčiau 
Dieviškąjį Išganytoją, iš ku r tos 
žaizdos Tavo rankose, atsakymą 
tokį, be abejo, gaučiau — gavau 
jas namuose tų, kurie mane 
mylėjo. Sužeidė mane mano 
prieteliai, kurie nieko nepadarė, 
kad mane apgintų ir kurie kiek
viena proga tapdavo mano 
priešų tiesioginiais ar netiesio
giniais pagalbininkais". 

Popiežius Pijus XI sakė: 
„ D a l y v a v i m a s p o l i t i n i a m e 
gyvenime sutinka su socialinio 
g a i l e s t i n g u m o ir mei lės 
pareiga". 

Popiežius Pijus XII dezerty
rais vadino tuos, kurie teikia 
paramą ar savo balsą partijoms, 
ar valdžioms, kurios neigia 
Dievą. 

STUDIJŲ DIENOS 
DAINAVOJE 

Tradicinės Ateit ininkų stu
dijų dienos Darbo šventės sa
vaitgalį Dainavoje, Manchester, 
Michigan, šiais metais įvyks 
rugsėjo 4-7 d ienomis . Per 
studijų dienas vyks įvairi dienos 
ir vakaro programa kiekvieną 
dieną. Pagrindinis programos 
dėmesys bus skiriamas dvasinio 
atgimimo Lietuvoje klausimui. 

Tarp paskaitininkų, paskaitų 
koreferentų ir svarstybų daly
vių bus: Vytautas Bieliauskas, 
Petras Kaufmanas, Gytis Liule-
vičius, Antanas Masionis, Jonas 
Pabedinskas. Petras Plumpa, 
D a r i u s Sužiedėl is , P r a n a s 
Zunde ir kiti. 

Kviečiama registruotis šiose 
studijų dienose dalyvauti bei 
Dainavoje nakvyne užsitikrinti 
pas Lidiją Ringienę, 50 Carria-
ge Trail, Palos Heights, IL 
60463, telefonas '708) 361-2557. 

Popiežius Paul ius VI laiške 
„Octogessima Adveniens" rašė: 
„Politika yra daug reikalaujanti 
krikščioniškojo įsipareigojimo 
forma, gyventi kitų tarnybai. . . 
Sus ipra tę kr ikšč ionys tes i -
stengia eiti politinėn veiklon". 

Prel. M. Krupavičius „Drau
ge" 1955 m. X.12 rašė: „Pas 
mus tremtyje paplito nesveika 
kažkok ia part i jofobija . A š 
manau, ji yra priešo įkalbėta. 
Priešas, tai matydamas, savo 
laimėjimu džiaugiasi". Pagal M. 
Krupavičių, ne politika žmogų 
gadina, bet tok iam da rbu i 
nepriaugęs žmogus politiką su
teršia. Tai akivaizdu ameri
kiečių dabartinėje atmosferoje, 
kur savanaudžiai milijonus 
išleidžia, kad prieitų prie vals
tybinio lovio sau ir savo rėmėjui 
gėrybių prisikaupti. Užuot per 
politiką siekę socialinio teisin
gumo, artimo meilės įstatymo 
įgyvendinimo, tuo pretekstu 
kaupia tik sau galią ir tur tą . 
Praėjusios vasaros kel ionės 
Lietuvon metu teko išsikalbėti 
su prel. Svarinsku, kuris vėliau 
buvo i š r i n k t a s d e l e g a t u į 
pa r l am en tą . J i s s k u n d ė s i 
apgailėtina padėtimi, kurioje 
yra Lietuvos liaudies politinės 
nuovokos ir administracinio 
pasiruošimo atžvilgiu. Sakė, at
siųskit žmonių šešiems mėne
siams ar metam? padirbėti kar
tu su mumis , p a s i d a l i n t i 
demokratine patirt imi. Deja, 
lietuvių išeivijos ištekliai poli
tikais ir teisės žinovais labai 
riboti, nes išeivijai, kaip ir 
okupuo tam k r a š t u i , b u v o 
peršama ku l tū ros , t a u t i n i o 
išlikimo ne politikos svarba 
Stebinčiam išeivijos politinės 
veiklos raidą nuo išeivjos pra
džios (1946 m.), per politines 
akcijos numenkinimą patys sau 
pakenkėm. Niekada nevėlu ir 
šioje srityje ištiesti viens k i t am 
ranką. 

Šios pastabo- apie politiką 
nesiekia pasakyti, kad visi t u r i 
pr iklausyt i part i joms, k a i p 
nesiekiu pasakyti , kad gyvoji 
dvasia ugdoma tik per atei
tininkus. Tik norėjau primint i , 
kad nepasiduotume mitui: ne 
valstybės valdymo mokslas — 
poli t ika y r a nešvarus , b e t 
žmonės, ku r i e ja nešvar ia i 
pasinaudoja. Norint sulaikyti 
blogį apsupime, ir poli t ikai 
reikia pilnutinių asmenybių, 
kurios siektų Kristaus mokslu 
paremtų žmogaus teisių. 

O visuose gyvenimo darbuose 
ir pastangose reikia nepamiršti 

J A S stovyklos vadovai jiems pavasarį Ateitininkų namuose Lemonte vykusiuose kursuose. I-mos 
ei l . viduryje Birutė Bublienė, Ateitininku federacijos tarybos pirmininkė ir Laima Šalčiuvienė, 
bu v. JAS centro valdybos pirmininkė. 

ALYTAUS 9-TOJE 
VIDURINĖJE MOKYKLOJE 

„Mūsų tau t in io atsi laikymo 
ins t ink tas mums neleidžia eiti 
europiet iškos civilizacijos už
pakaly . Vardan išsigelbėjimo 
mes t u r i m e veikiai , nė kiek ne
gaiš tant , prasiskverbt i į pir
mąs ias ku l tū r ingų t au tų eiles" 
(Prof. St. Šalkauskis). Mano kar
tą daug kas vadina prarastąja... 
dvasiniam Lietuvos atgimimui. 
Pakalbėjus su mokyklų vado
vais, susidarai nuomonę, kad dar 
ne viena j aunesnė moksleivių 
k a r t a gali būti p ra ras ta , jei lai
ku nebus imtasi žygių, iš esmės 
keičiančių dvasinę atmosferą 
mokykloje. Dar pr ieškar inės 
Lie tuvos la ika is Ša lkausk i s 
rašė : „Žiūrint t ies iai į t a i , kas 
vyks ta mūsų pasaulyje, mes 
negal ime neįžvelgti, kad mūsų 
senas buržuazinis pasaulis. . . 
e ina neišvengiamo pair imo ke
liais. Tai y ra neišvengiama, nes 
civilizacija, atsipalaidavusi nuo 
dorinio principo ir nustojusi 
ki l imo l inksmės nuo žemės į 
dangų, y r a p a s m e r k t a savo 
esmėje. . ." 

Neat rodo , kad š iandieninė 
dvas inė v i suomenės padė t i s 
bū tų pagerėjusi. Tad supranta
ma, kokia didžiulė a tsakomybė 
ir kokios plačios ga l imybės dar 
labiau prisidėti p r i e Lietuvos 
dvasinio a tg imimo t e n k a peda
gogams. Dvasinį a tg imimą sie
j a m e su kultūros, žmogaus dori
niu atgimimu, tikėjimo puoselė
j imu. Daug vilčių dedame į 
t ikybos dėstymo įvedimą, jau
n imo organizacijų steigimo mo
kyklose galimybes bei reikšmę. 

tikrojo gėrio šaltinio, taip gražiai 
išsakyto B. Brazdžionio eilutėse: 

, , Iš T a v o r a n k o s , Dieve , 
g a u n a m savo rytą, iš Tavo 
rankos ir šviesi darbų diena; iš 
Tavo rankos m u m s laimė mūsų 
k r i t o , ir praei t is , i r dabart is , ir 
ry td iena . Ant Tavo delno mūsų 
tėviškės sodybos ir mūsų sodai, 
ir šilojai ir laukai; ir mūsų maža 
širdis t ik tol, t ik tol r a m i bus, 
kol savo rankoj ka ip balandį ją 
la ika i" . Dieve, leisk į Tave vėl 
sugrįžtančiai l ie tuvių tau ta i 
žydėti ka ip Tavo slėnių lelijai. 

„Tauta be kultūrinio apsigink
lavimo yra didžiausiame pavo
juje ir, jei nesugeba kultū
riškai apsiginkluoti, y ra pa
smerkta mirti" (St. Šalkauskis). 
Apie visa tai buvo ka lbama 
moksleiviu rūmuose vid. mo
kyklų vadovų pasitarime, kuris, 
atrodo, neliko be atsako. Be ka
tal ikų mokytojų sąjungos orga
nizuotų paskaitų pedagogams, 
Alytaus 9-toje vidurinėje mo
kykloje įvyko dar vienas rengi
nys, kuris tikriausiai įeis į Lie
tuvos ateitininkijos istoriją. 
Balandžio 10 d. čia rinkosi vai
kai su tėveliais — vyko pirmasis 
Alytuje (galbūt ir Lietuvoje?) 
ateitininkų kuopos prie mokyk
los steigiamasis susir inkimas. 
Iki šiol ateitininkai daugiausia 
įs ikūrę prie parapijų. „Vaikai 
labai noriai ruošėsi šiam rengi
niui, išklausė keletą paskaitų iš 
ateitininkijos istorijos, todėl, 
nors laukia nelengvas kelias ko
piant tobulumo laipteliais, ruo
šiant is įžodžiui, viskas turė tų 
sektis" , — linkėdamas sėkmės 
sveikinimo kalboje pasakė visų 
labai gerbiamas šios mokyklos 
direktorius Kęstutis Miliaus
kas . 

Vaikai parodė puikią meninę 
programą. Jų vadovei, kateche-
tie Irenai Motuzienei vadovau
jan t , buvo paruoštos knygelės, 
suvenyrai dalyviams. Vaikai 
dalyvavo viktorinoje iš Lietuvos 
ateitininkijos istorijos, giedojo 
giesmes, vaidino scenoje. Buvo 
pa ruoš tas ir vaišių s t a l as . 
Geriausieji apdovanoti. Kiek
vienas jaunuolis yra pašauktas 
stoti gėrio pusėje, tačiau jam 
reikia įsigyti ir pastoviai pa
laikyti idealo meilę, dorinį 
jautrumą, protinį gyvumą, opti
mizmą, pasiryžimą nuolat tobu
lintis. Juk abejingas gėrio, tie
sos, grožio idealams, neišven
giamai tarnaus geiduliams. Vai
kai čia stengsis palaikyti dva
sioje gerus jaunystės pasiryži
mus, stiprins juos gilesniu prin
cipų įsisąmoninimu ir realaus 
gyvenimo pažinimu, mokysis 
neatsisakyti nuo tobulinimosi 
kelio. Tikėsime, kad šia gera 

tradicija paseks ir kitos mokyk
los, kur sąlygos tam yra pribren
dusios. 

Šiandien, kaip ir šv. Augusti
no laikais, senasis pasaulis griū
va, o kur išganymas? Jis tegali 
ateiti iš krikščionijos. Mūsų že
mėje nėra prigimties, kultūros 
ir religijos, sustabdyti pasibaisė
tiną triumfalią ištvirkimo eigą. 
Uždavinys didelis ir atsakingas 
— kurti krikščioniškąją civi
lizaciją, pritaikytą mūsų laikų 
aplinkybėms, statyti toliau Die
vo pilį, atremtą pamatu į žemę, 
o viršūnę į dangų. 

A l m a n t a s Geležius 
Vilkaviškio vyskupijos 

ateitininkų valdybos 
pirmininkas 

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Fields, III. 
Tel. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaafcl Rd., Chlcago. IL 

Rez. (1-312) 778-7879 
Kab. (1-312) 582-0221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravlnla PI 
Ortand Perk, IL 

Tai. 70»-349-0887 
Priklauso Christ Ir Palos Comm. ligoninėms 

DR. 

» _ 

DRAUGAS 
(USPS-18100O) 

THE LJTHUAN1AN WORJLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays. the 
Tuesdays folIowing Monday obeervance of Legal Holidays as well as Dec 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589. 

Second class poatage paid at Chicago, IL and additkmal mailing offices 
Subacription Rates: 80.00. Foreign countries $90.00. 
Poatmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

metams 4 metų 3 mėn. 
U.S.A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol) $90 $50 $30 
U S A savaitinis (šešt. laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
U.SA. dol.) savaitinis $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuožiūra. Nesunaudotų straips-
nedirba. n>M nesaugo. Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus Redakcija už 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba skelbimų turini neatsako Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
We«tche»ter, IL 60153 

Tai. 700-531 -1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panslnlnkams nuolaida 

4007 W. 50 St. 
Tol. (312) 735-5556 

507 S. GHbort, LaGranga. IL. 
T o l . (708) 352-4407 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmologas/Akių Chirurgas 

2030 W. 71*t St. 
312-430-5000 

4140 W. 63rd St. 
312-735-7700 
CMcooo, IL 

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

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog Į Medicare 

priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W . 71 ttroot. Chlcaoo 

Tai. (1-312) 434-5040 (veikia 24 vai.) 
(•irm., antr.. ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

1992 m. JAS vasaros stovyklos Dainavoje štabas Stovyklautojai laiko ant rankų pavargusią ko
mendante Viją Bublyte Antra iš dešinės stovyklos viršininkė Danutė Petru sevičiūtė. 

Nuotr Birutės B u b l i e n ė s 

VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass Ava., Sta. B, tai. (708) 512-0084 
VVestmont, IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybe — Kaulų • sąnašų 

ligos >' chirurgija 
Holy Cross, 2701 W 68 St . Cn.cago 

Tel (312) 471-5573 
9830 S Ridgeland. Chicago Ridge n 

T»4. (708) 423-0313, 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGMUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63nj St 
Tol. 312-735-7700 

217 E 127SISI 
Lemont IL 60439 

Tai. 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robartt Road 
Hlckory Hlllt 

Tai. (700) 598-2131 
valandos pagal susita^ma 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Fsmlly Madtcsl CNntc 
217 E. 127 St. — Umont. IL 60439 
Priklauso Palos Con-imunity Hospital ir 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. (708) 257-22*5 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312)787-7575 
5750 Archer Avo. 

(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V. PRUNSKIS. M.D. 
ROGER TOLENTINO, M.D. 

Gydytojai ir chirurgai 
Aneateztfoe Ir akauomo 

gydymo aaaclaOrtol 
Sherman ligonine Elgin. IL 

Tel. 700 106 0570 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Į lez. (700)240-0087; arba (706)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL SUILDING 

0440 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wast Ava., Orlond Parfc 
700-340-0100 

10 W. Martin, Naporvllla 
708-355-8770 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 700-057-8383 

Kab. te l . (1-312) 585-0340; 
Rez. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 03rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

K a b . to l . (1-312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7 7 2 2 S. Kedzle A v o . , 
Chicago, III. 60652 

6132 S. Kedzle Ave. , Chicago 
1-312) 770-0909 arba (1-312) 409-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

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

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
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Valandos pagal susitarimą 
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Laisvė ir atsakomybė 

ŽMOGAUS 
GYVENIME 

Laisvė yra tokia žmogaus 
gyvenimo dalis, už kurią kovo
jama kartais iki kraujo pralie
jimo. Tai šventas dalykas, kuris 
buvo žmonijos ne tik verti
namas, bet ir garbinamas. Ir kai 
daugelį metų žmogus laisvės 
neturi, jis nemoka ja naudotis, 
ją atgavęs. Kartais kenkia lais
vai sau pačiam arba savo tautai. 

Taip laisvę atgavusiuose kraš
tuose, kurie buvo auklėjami be 
laisvės, be atsakomybės, be 
žmogiško vertinimo ir tikros pa
garbos protingam kūriniui. Pa
vyzdžių lengvai galima rasti 
visuose kraštuose, kur laisvė 
buvo užgniaužta, kur dėl laisvės 
buvo kankinami, sąmoningai 
žudomi. 

Laisvė yra gera ir būtina žmo
gaus gyvenimo dalis, kai ji eina 
su tikra žmogiška atsakomybe, 
kai žmogus naudojasi ne tik įgy
ta laisve, bet jaučia ir atsakomy
bę. Jis yra žmogus, protingas ir 
protaujantis kūrinys, tautos ir 
valstybės kūrėjas. Nei laisvė be 
atsakomybės ir žmogiško elgsio, 
nei atsakomybė be tikro laisvo 
apsisprendimo nėra palaima. 
Tai yra tik žmogaus pražūties 
pradžia. 

Kiekvienas atsako už savo 
šeimą, už tautą ir valstybę. Jis 
nori ar nenori, nenorėdamas 
būti išdavikas, turi apsispręsti 
pats, nelaukdamas, kad kiti jo 
gyvenimo būdą, jo dabartį ar 
ateitį apspręstų. Kiekvienas 
žmogus, kur jis bebūtų, ką jis 
bedirbtų ir kaip jis begyventų, 
turi žinoti, kad laisvė i r 
atsakomybė už naudojimąsi 
laisve glūdi pačiame žmoguje, 
nebent jis yra ligonis a r 
nepakankamai protauja. 

Kiekvienam duotas kūrybos 
krislelis, o su kūryba eina ir 
laisvė. Tačiau kiekvienas už 
savo kūrybą tautoje ar šeimoje 
yra atsakingas. Niekas neturi 
manyti, kad jis jau yra žemės 
valdovas, o tik paveldėtojas, su
gebąs kai ką laisvai pritaikyti 
savo ar tautos reikalams. Bet 
pirmoj vietoj yra šeima ir tau
ta, kaip didysis laisvės i r 
atsakomybės akstinas, už kurį 
kiekvienas atsako dar šioje 
žemėje. 

JT PRIKLAUSO NUO 
AMERIKOS BENDRADARBIAVIMO 

Rimties valandėlei 

* * * 

Klaidingai žmogus laisvę 
supranta ir kitiems tą supra
timą perša, kai aiškina, kad 
laisvė ir apsisprendimas pri
klauso nuo aplinkos ir sąlygų. 
Taip, dažnai laisvę apsprendžia 
politinės ir socialinės sistemos, 
dažnai žmogų padaro įrankiu ir 
valstybės ar partijos daiktu. Bet 
tai nieko bendro neturi su tikra 
laisve, su tikra atsakomybe, su 
tikru apsisprendimu. 

Gali žmogų kaip vergą ir kaip 
daiktą išnaudoti, bet tai nėra 
žmogiška, nėra nė laisva, nes 
dieviškas kūrinys padaromas 
valstybės įrankiu, sistemos 
dulkele, masės nariu. Tokiu at
veju žmogaus laisvę apspren
džia masė ar sistema, bet kar
tu ir sunaikina žmogiškumą, 
kuris jam yra privalomas, kuris 
jį atskiria nuo gyvių, nors t ie 
gyviai gali būti stipresni už 
žmogų. 

Žmogiškoji laisvė eina kartu 
su nepriklausomybe valstybėje, 
kai vienos tautos ar net mišrių 
tautų žmonės nepriklauso nuo 
kitų ir apsprendžia patys savo 
likimą. Su apsisprendimu sve
timuose kraštuose kuria sau ir 

jaunajai kartai ateitį. 
Apsisprendimas reikalingas ir 

tikros atsakomybės. Kiekvienas 
yra skolingas savo tautai ir 
valstybei, skolingas ir naujai 
valstybei, kurioje gyvena ir ku
riasi. Laisvai apsispręsti su 
pilna atsakomybe yra ne tik 
žmogiška, bet ir žmogaus vertės 
pažymys — tai gali sakyti, kad 
tas žmogus, nors gyvena sve
timoje aplinkoje, negali nei 
savęs, nei savo tautos išsižadėti. 

Tokia laisvė ir atsakomybė 
eina kartu su protingu kūriniu 
— žmogumi, nepaisant, kur jis 
gyventų ir kaip jis kurtų savo ir 
vaikų ateitį. Būtina jausti atsa
kingumą už savo tautą, gyve
nant tėvynėje ir išeivijoje, ku
riant tėvynės ir savo ateitį. 
Žmogus negali niekada ir nie
kur palikti savo žmogiškumo, 
todėl ir savo laisvo sprendimo 
bei laisvos atsakomybės prieš 
šeimą ir prieš tautą. Kaip 
niekas negali išsižadėti savęs, 
taip negali išsižadėti ir savo 
tautos, nors būtų ir prievartau
jamas sąlygų. 

* * * 

Laisvę ir atsakomybę, kartu 
einančias, reikia visuomet at
siminti savuose reikaluose ir sa
vame gyvenime. Tėvynė laisvę 
ir nepriklausomybę atgavo ir 
mėgina laisvai ją atkurti po pus
šimčio metų. Bet ten yra nelais
vų išdavikų, kurie laisvės 
išsižada dėl asmeninių privile
gijų. O juk laisvei, nepriklau
somybei apsisprendimas, kartu 
ir atsakomybė priklauso vi
siems tos tautos žmonėms. Nėra 
tautos, kuri neturėtų nusikal
tėlių prieš savo žmones, bet juos 
teisinti, jiems padėti, nuo jų 
atimti atsakomybę būtų nusi
kaltimas prieš jų skriaudžia
muosius ir prieš visą tautą, 
prieš tautos laisvę ir nepriklau
somybę. 

Išeivija gali savo tautos išsiža
dėti, jai net pakenkti, ją parduo
ti už gardesnį valgio šaukštą, 
net ir čia reikia laisvo apsi
sprendimo, laisvo galvojimo ir 
atsakomybės, apsisprendimo 
pačiam už save ir savo jaunąją 
kartą. Kas dėl darbų ar dėl 
šeimos mišrumo užmiršta, kad 
jis priklauso tai tautai, kuri jam 
davė dvasinius turtus, kūrybinį 
žiburėlį, energiją dirbti ir užsi
dirbti, tas negali be nuostolio iš
sižadėti nei savęs, nei savo tau
tos, kuriai jis per savo tėvus ar 
senolius priklauso. Išeivija tai 
turi nuolat atsiminti, nes jos 
nykimas, jos pasidarymas tik 
svetimos masės nežymiu daiktu 
yra nuskriaudimas savo šeimos 
tautos istorijos. 

Kiekvienas žmogus savo pri
gimtimi yra laisvas, bet už 
laisvę yra atsakingas. Juo la
biau toks žmogus, kuris daugelį 
metų, net kartų kartomis pri
klausė nuo žalingo auklėjimo, 
turi prisiminti, kad ant jo pečių 
gula tautos herojaus ar išdaviko 
šešėlis. Jis niekada nepaliks nei 
jo paties, nei jo vaikų. Ir šian
dien reikia atsiminti, kai mes 
ką nors sužinome ar patiriame 
nepriklausomoje tėvynėje, išei
vijoje, mišriose šeimose ir tarny
boje svetimiesiems, kad nieko 
negalima atmesti ir niekinti. 
Taip pat dar labiau negalima at
mesti savo klaidų, nors jos būtų 
aplinkos priverstos. 

Pr. Gr. 

Dar neseniai prez. George 
Bush buvo vadinamas ne tiek 
Amerikos, kiek viso pasaulio 
prezidentu ir kaltinamas per 
dideliu dėmesiu įvykiams už 
savo valstybės ribų. Jis 
permažai rūpinosi Amerikos 
švietimu, sveikatos priežiūra, 
bedarbių skaičiaus nuolatiniu 
augimu, krašto ekonomikos 
smukimu, AIDS epidemija ir t.t. 

Rinkiminiams metams įpu
sėjus ir balsavimo datai artė
jant, George Bush, atrodo, 
gerokai pakeitė taktiką, ir jau 
dabar jį kaltina nusisukimu nuo 
pasaulinio masto problemų. 
Ypač daug priekaištų, kad 
Amerika vis vengia aktyviai įsi
jungt i į Jungtinių Tautų 
dalinius Bosnia-Herzegovinos 
konflikte. 

„The Christian Science Moni 
tor" liepos 15 d. laidos vedama
jame rašoma: „Jau praėjo visas 
balandis, gegužė, birželis ir bai
gia praeiti liepos mėnuo, kai 
Sarajevas išgyvena pilietinio 
karo siaubą, o JAV prezidentas 
vis dar delsia įsipareigoti ir 
ieškoti griežtos išeities nesibai
giančiam konfliktui išspręsti. 
Tai toli gražu nėra vienintelė 
pasaulinio konflikto vieta. Geor 
ge Bush nespaudžia Maskvos, 
kad greičiau išvestų rusų ka
riuomenę iš Moldovos iš Pabal
tijo valstybių, jis taip pat turėtų 
rimčiau pažvelgti į galimo per
versmo grėsmę Rusijoje". 

Amerika rodo aiškų nenorą 
siųsti ginkluotas pajėgas į 
Sarajavą, nors nesipriešina 
lėktuvų, helikopterių ir ginklų 
siuntimui, nes tai kur kas 
mažiau rizikinga. Pagrindinė 
šio delsimo priežastis aiški: pre
zidentas nenori erzinti balsuo-

D. BIND JKIENĖ 

tojų rinkimų metais, o dėl kiek
vieno žuvusio /.:nerikos kario 
paprastai kyla daug priekaištų. 
Šiuo metu JAV prezidentas ir 
taip išgyvena nepopuliarumo 
laikotarpį. 

Jungt inių Tautų sesijoje 
Amerika pirm ji balsavo už 
ginkluotą įsikišimą Bos-
nia Hs rzegovinoj, tačiau paliko 
patį reikalą spręsti kitų valsty
bių, priklausane: į Z angtinėms 
Tautoms, kariams. Amerika 
taip pat ragina Vokietiją, o ypač 
Japoniją aktyviai įsijungti į 
taikos palaikymo pajėgas įvai
riose pasaulio vietose. 

Prez. Busho administracija 
nesiskubina ir su finansine 
parama, nežiūrint, kad yra 
įsipareigojusi padengti tam 
tikrą dalį išlaidu, susidariusių 
dėl JT karinių pajėgų veiklos 
Sarajave. Amerikiečiai netu
rėtų per daug stebėtis, jei 
kitos valstybės skeptiškai žiūri 
į jų valdžios pažadus, kurių 
išpildymas vis delsiamas. 

Tuo tarpu Amerikos konser
vatyvieji dar vis nepasitiki 
Jungtinių Tautų vaidmeniu, 
palaikant taika įvairiuose 
pasaulio kraštuose. Be to, 
Amerikos karinius dalinius 
reikėtų tiesiogiai pavesti kitų 
valstybių karinei valdžiai, o ta 
mintis yra nepriimtina net kai 
kuriems Kongreso nariams. Vis 
dar prisimenama 1983 metai, 
kai Libane žuvo 242 marinai, 
ir vengiama situacijų, kur 
Amerikos kariai atsidurtų 
pernelyg pavojingoje vietoje. 

Nereikia manyti, kad ameri
kiečiai iš viso neremia 
Jungtinių Tautų pajėgų. 

„Caritas" vedėja Lietuvoje, ses. Pajarskaitė, kalbasi New York'e Jungtinių 
Tautų priėmime su (iš kairės) J.E. vyskupu Pauliu Baltakiu. Aldona Pintsch, 
Irena Veblaitiene ir prof. dr. Jokūbu Stuku apie tos organizacijos veikla, 
darbus ir rūpesčius. 

Nemažas skaičius Amerikos ka
rių yra tarptautiniuose dali
niuose, kurie palaiko taiką tarp 
Izraelio ir Egipto. Tačiau šiose 
vietovėse atviro konflikto nėra, 
ir kariai yra palyginti saugūs. 

Šiuo metu labai svarbu, kad 
Jungtinių Tautų nutarimai ir 
perspėjimai būtų paremti stip
ria karine jėga, kitaip jie ir 
toliau nebus veiksmingi. Atėjo 
laikas ir Amerikai griežčiau 
persvarstyti savo politiką dėl 
karinių JT pajėgų rėmimo. 

Šaltojo karo metu tarptau
tiniuose sluoksniuose buvo 
vengiama kreiptis į JAV ar 
Sovietų Sąjungą, prašant gink
luotos paramos, kai pasaulyje ji 
buvo reikalinga taikai pa
laikyti. Tačiau priežastys, kliu
džiusios tai daryti, jau išnyko. 
Žlugus komunizmo sistemai ir 
tuo pačiu Sovietų Sąjungai, 
kiekviena valstybė, priklau
santi Jungtinėms Tautoms, turi 
remti jų politiką ir būti pasi
ruošus atlikti savo dalį. Taigi ir 
Jungtinės Amerikos Valstybės, 
kurios nuolat ragina kitus 
kraštus laikytis JT nuostatų, 
turėtų būti pasiruošusios savo 
karius siųsti į pirmąsias fronto 
linijas kartu su kitų kraštų 
kariuomene. Amerikos ryž
t ingas vadovavimas Persų 
įlankos konflikte įrodė pasau
liui, kad ji gali kovoti ne tik 
pinigais ar žodžiais, bet ir 
ginklu. 

JT karinės pajėgos reikalin
gos ne tik Europoje. Šiuo 
metu Kambodijoje yra apie 
14,000 JT karių. Pereitų metų 
spalio mėnesį Kambodijos 
vyriausybė Paryžiuje tarėsi su 
trimis, jau dešimtmetį tarpu
savy kovojančiomis sukilėlių 
grupėmis. Buvo pasirašytos 
paliaubos, o JT pajėgos priža
dėjo saugoti, kad būtų laikomasi 
taikos sutarties nuostatų. Ta
čiau, nežiūrint JT karių buvi
mo, tarpusavio kovos ir tero
ristiniai veiksmai tebevyksta. 
Jeigu būtų galimybė karines 
pajėgas padidinti ir jos imtųsi 
griežtesnių priemonių prieš 
teroristus, taika galbūt greičiau 
Kambodijoje būtų pasiekta. 

Beveik kiekviename žemyne 
yra neramių vietų, kur speciali 
Jungtinių Tautų kariuomenė 
būtų labai veiksminga. Ypač tai 
svarbu Afrikoje, kur vyksta 
aršios pilietinės kovos, dėl ku
rių badaujančiųjų gyventojų ne
gali pasiekti tarptaut inių 
labdaringų organizacijų siun
čiamos maisto ir vaistų siuntos. 
Žinoma, apie Keniją ar Somaliją 
daug mažiau kalbama, kaip 
apie Bosnia-Herzegoviną, bet 

KUR JŪSŲ TURTAS, 
TEN IR ŠIRDIS 

Daug kartų Jėzus įspėjo savo 
klausytojų minias, bet dar la
biau savo apaštalus. Jie sekio
jo jį trejus metus, jie mokėsi iš 
jo ir jo mokslo, jie ateityje turė
jo atstovauti Kristaus įsteigtai 
institucijai - Bažnyčiai. Jėzus 
drąsino savo mokinius, nes jie 
yra pašaukti ir išrinkti Tėvo, 
kuris siuntė savo Sūnų Jėzų 
Kristų. Dėl to jis ir sako savo 
apaštalams: „Nebijok, mažasis 
būry, nes jūsų Tėvui patiko duo
ti jums karalystę. Parduokite, 
ką turite, ir duokite išmaldą. 
Darykite sau maišelių, kurie 
nepalaikėja, turtą nemažėjantį 
danguje, kur vagis nesiartina ir 
kandys negadina. Nes kur jūsų 
turtas, ten ir jūsų širdis" (Lk. 
12,32-34). 

Čia Jėzus nurodo savo moki
niams tuos kelius, priemones, 
gyvenimo būdus, kuriuos reikės 
priimti, kaip Jėzaus mokslą, 
kad širdis neliktų ten, kur dau
gelio yra turtas. Jis ir siūlo 
daryti sau maišelių, kurie rei
kalingi kelionėje, bet kad tie 
maišeliai negestų, kad jų nesu
ėstų kandys, kad jie apsaugotų 
apaštalus ir Kristau sekėjus nuo 
žemiškų pagundų ir pasidavimo 
žemiškiems dalykams. Todėl 
„Tebūna jūsų strėnos sujuostos 
ir uždegti žiburiai jūsų rankose. 
Jūs būkite panašūs į žmones, 
laukiančius savo valdovo, par
grįžtančio iš vestuvių, kad, kaip 
tik ateis ir pabels, tuojau jam 
atidarytų" (Lk. 12,35-36). 

Jėzaus mokiniai, apaštalai ir 
sekėjai turi būti visuomet pa
siruošę patį Jėzų, dangaus ir 
žemės karalių, Dievo Sūnų, 
sutikti ir jam savo širdyje 
padaryti vietos, atidarant ją die
viškai pasiuntinybei. „Ir jūs bū
kite prisirengę, nes žmogaus 
Sūnus ateis valandą, kurią ne
manote" (Lk. 12,40). 

Kiekvienas žmogus, juo la
biau Kristaus sekėjas, turi būti 
pasiruošęs, užsidegęs dvasinius 
žiburius, susijuosęs strėnas su
tikti savo Sutvėrėją ir Teisėją, 
nes Dievui nieko nėra užslėpta, 
kad nebūtų atidengta. Jis viską 
žino, net slapčiausias žmogaus 

ten situacija yra tiek pat baisi, 
o gal dar baisesnė. 

Amerikai dabar ne laikas už
sidaryti tik savo „kieme" ir 
rūpintis savais reikalais. Nuo 
jos bendradarbiavimo ir užsi
angažavimo priklausys Jungti
nių Tautų veiksmingumas ne 
tik šiuo metu, bet ir ateityje. 

mintis ir darbus, kurių niekas 
net žinoti negali. Sutikti Jėzų 
tai pasiruošti jį priimti į savo 
širdį, kaip brangiausią turtą. 

Apaštalas šv. Paulius pri
mena, aiškindamas Jėzaus žo
džius, kad ir išrinktoji tauta turi 
žinoti Dievo kelius, kurie nėra 
žmonių keliai. „Dievas, daug 
kartų tūliariopu būdu kalbėjęs 
kitados tėvams per pranašus, 
paskiau, šiomis dienomis kalbė
jo mums per Sūnų, kurį pastatė 
visų dalykų tėvoniu, per kurį 
padarė ir pasaulį, kurs, būda
mas jo garbės atšvaitą ir jo esmės 
paveikslas ir nešdamas visa 
savo jėgos žodžiu, apvalęs mus 
nuo nuodėmių, sėdosi didenybės 
dešinėje aukštybėse, pasidaręs 
tiek kilnesnis už angelus, kiek 
žymesnį kaip jų jis paveldėjo 
vardą" (Žyd.1,1-4). 

Šv. Paulius primena savo bro
liams, kad jie turėjo žinoti Seno
jo Įstatymo liudijimą, pranašus 
ir turėjo tai, ką jie sakė, vyk
dyti. „Kuriam gi kada nors an
gelui jis yra pasakęs: Sėskis 
mano dešinėje, kolei aš nepada
rysiu iš tavo neprietelių tau pa-
kojo? Argi ne visi jie yra tar
naujančios dvasios, išsiųstos tar
nauti dėl tų, kurie turi gauti 
išganymo tėvonystę? (Žyd. 1,13-
14). Juk ir angelai buvo išsiųsti 
tarnauti žmonėms. Dievo Sūnus 
yra aukščiau už angelus, nes jis 
tarnauja pačiam Tėvui, jis yra 
Dievas, atėjęs žmones vesti nau
jais keliais, išgelbėti juos iš jų 
nusikaltimų. „Nes ne angelams 
Dievas pavergė būsimąjį pa
saulį, apie kurį mes kalbame. 
Yra gi juk vienas paliudijęs vie
noje vietoje, sakydamas: Kas gi 
yra žmogus, kad tu jį atsimeni, 
arba žmogaus sūnus, kad jį lan
kai" (Žyd. 1,5-6). Čia ir primena 
Dievo Sūnų, atėjusį gelbėti 
žmogaus, kurį Dievas atsiminė, 
kuriam jis davė priemones nu
galėti blogybes ir nuodėmes, 
prisirišimą prie žemės ir žemiš
kų daiktų. Juos laikas ir kandys 
naikina. 

Evangelistas šv. Lukas Jėzaus 
vardu drąsina tikinčiuosius, 
ypač apaštalus. Šv. Paulius 
drąsiai kalba pranašų žodžiais 
apie Dievo Sūnų, kaip tikrą 
Dievą, per kurį viskas padaryta. 
Sekti Jėzaus pėdomis tai dary
ti darbus, kaip juos darė Dievo 
Sūnus žemėje, bet kartu pasi
ruošti jį sutikti žemėje ir amži
nybėje, kaip tikrąjį Gelbėtoją ir 
Kūrėją. 

- P.A. 

Prieš šimtą metų Chica-
ga buvo tik menkas kaimelis: 
1833 m. rugpjūčio 5 d. t a s 
kaimelis oficialiai inkorporuo
tas Illinois valstijoje. Chicagoje 
tuomet gyveno 200 gyventojų. 

Nuostabus dalykas: religija, 
kuri, atrodo, neturi kito tikslo, 
ka ip mūsų la imę kitame 
gyvenime, daro mus laimingus 
ir šiame. 

Ch. Montesgieu 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

Dr. KONSTANCIJA PAPRCCKAITĖ-ŠIMAITIENĖ 
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Jau ir ruduo priartėjo prie pabaigos. Lauke šalta, 

drėgna, nejauku. Liūdnų rudens melodijų užliūliuota, 
sidabrinės šalnos padabinta, giliu miegu užmigo žemė. 
Visur tylu. Tik kartas nuo karto prikimusiu balsu 
sugieda ant nuogos klevo šakelės nutūpęs pašiuręs 
paukštelis arba pilku cementiniu taku straksėdamas 
cirpteli vienišas žvirblelis. Staiga iš krūmu išlindo 
didelis, riebus, juodais, dailiais suglostytais kailiukais 
katinas. Pamatęs žvirblį, prisiglaudė prie žemės ir, 
pilvu šliauždamas atsargiai, iš lėto. sėlinosi prie jo. 
Arčiau prislinkęs, pastatė kuprą ir, ūmai pašokęs, 
bandė jį sučiupti. Pajutęs gyvybei pavoju, žvirblis 
balsiai sučirškė ir pakibo ore. 

Tą popietę sėdžiu kabinete ir su savo rezidentais 
diskutuoju prieš pietus priimtus naujus pacientus. 
Kambary taip gera, taip šilta, taip jauku. Staigus tele
fono birbėjimas sudrumstė tą idilišką atmosferą. 
Pakėliau ragelį. Jame išgirdau gailiai verkiančios po
nios Hali balsą. 

„Daktare", kūkčiodama ji tarė, „aš netekau vyro, o 
o sūnelis tėvo". 

„Ponia Hali, jūs mane visiškai pribloškrt su tokia 
žiauria žinia. Gaila! Gaila žmogaus Tačiau nusiramin
kit ir nesinervuokit. Jūs dejote didžiausias pastangas 
išgelbėti ii iš tokio vingiuoto gyvenimo keli'* Žinau. 

kad tai buvo nelengva. Dažnai jums tekdavo ir 
nukentėti. Tačiau jo nepalikote tol, kol nutrūko 
paskutinė jo gyvybės gija. Tikėkit manim, kad mano 
akyse jūs nusipelnėte kankinės vainiką. O dabar 
prašyčiau papasakoti, kada ir kaip tas įvyko?" 

„Buvo taip", ji nuo susijaudinimo, kiek pritruk
dama oro, kalbėjo. „Lygiai prieš savaitę išvažiavau su 
sūneliu pirktis. Kviečiau ir vyrą drauge važiuoti, bet 
jis ramiu tonu mandagiai man atsakė: 

„Brangioji, esu tau nepaprastai dėkingas už tokį 
pasiūlymą, bet turiu prisipažinti, kad vykti labai neno
riu. Tikėk manim, kad tikrą poilsį aš tik namie ran
du. Tad važiuokit. O aš pasiliksiu ir lauksiu jūsų su 
lauktuvėmis sugrįžtant". Jis pabučiavo mane, sūnelį ir 
palydėjo mus iki durų. Tą rytą jis buvo toks malonus, 
toks savas, koks būdavo tais laikais, kada nuo narko
tikų dar nebuvo visiškai priklausomas. Dėl tokio jo 
pasikeitimo sieloje pajutau neapsakomą džiaugsmą ir 
netgi galvojau, kad įvyko stebuklas. 

Už poros valandų sugrįžau ir pradėjau dėlioti mais
to produktus į šaldytuvą. Sūnelis su lauktuvėmis nubė
go pas tėtę. Staiga iš salono pasigirdo išgąstingas širdį 
draskantis šauksmas: „Tėte, tėte!" Mano širdis su
virpėjo iš baimės. Prekės iŠ rankų iškrito, nes pagalvo
jau, kad kas nors blogo su juo atsitiko. Sprukau į 
saloną. Ir iš baimės sustingau. Aukštielninkas, išsi
tiesęs ant kilimo, išskėstomis rankomis gulėjo mano 
vyras. Jo veidas sustingęs. Akių lėliukės baisiai išsiplė
tusios. Lūpų kampeliuose putojančios seilės. Dešinio 
smilkinio pusėje dar tebekraųjuojanti žaizda. Prie jo 
dešinio šono gulėjo mirtį jam atnešęs pabūklas — 
revolveris. 

Kažkas giliai giliai nudiegė mano krūtinę. Krau

jas ūžtelėjo į smilkinius. Ir aš netekau sąmonės. 
Atsipeikėjau tik tada, kai išgirdau, sirenoms staugiant, 
mašinų ūžimą. Prilėkusios prie mūsų namo, sustojo 
greitosios pagalbos, policijos, fotografų, reporterių 
automobiliai. Aiškiai girdėjau jų balsus ir skubiai laip
tais bėgančius žingsnius. Atbėgę jie apipylė mane 
visokiais klausimais. Tačiau aš buvau to įvykio taip 
sukrėsta, kad net nepajėgiau jiems atsakyti. Stovėjau, 
kaip siaubo ištikta, ir šiurpulingai sekiau, kaip iš visų 
salono kampų žybčiojo iš foto aparatų šviesos. 

Policininkai nuo mirusio iki kambaryje esančių 
objektų matavo nuotolius. Kai jie, baigę darbą, 
pašaukė ambulanso personalą, tie užmetė mirusį ant 
neštuvų. Jį uždengė. Įstūmė su neštuvais į greitosios 
pagalbos mašiną. Užtrenkė duris. Ir kaukiant sirenoms, •• 
išlėkė. Tik visiems išsiskirsčius, prieš mano akis atsi
stojo žiauri realybė. Viename salono kamputy, atsisu
kęs į sieną, stovėjo sūnelis ir gailiai verkė. Priėjo kojų 
gulėjo dailiai supakuotas ryšulėlis — tėtei lauktuvės. 
Pamačiusi tokią liūdną sceną, aš nebegalėjau susi
laikyti ir, apkabinusi sūnelį, pravirkau. Kurį laiką abu 
ašaromis laistėme savo sunkią nedalią ir tylėjome. Išsi-
verkėm. Kiek apsiraminom". 

„Mamyte" pirmas prašneko sūnelis", kas atsitiko 
su tėte?" 

„Sūneli", atsakiau, .Jam atsitiko nelaimė su 
ginklu". 

„Daktare, netgi iki šios dienos aš vis dar tebegalvo-
ju, kad greičiausiai jam atsitiko nelaimė su ginklu. 
Man yra nepaprastai nesuprantama, kodėl jis turėtų 
nusišauti. Nebent jis staiga pamišo? O kaip jūs galvo
jate?, sunkiai atsidususi, ji užklausė. 

(Bus daugiau) 

• . v 



DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. rugpjūčio mėn. 8 d. 

H O R I Z O N T A I 
DVASINIAI C H I C A G A 

ARČIAU L I E T U V O S 

•Jau beveik m ė n u o , ka i 
rašant is šią skiltį vėl gyvena 
Chicagos pašonėje. Nors nuo 
sostinės \Vashingtono nutol ta j 
vakarus maždaug arti 730 my 
lių. arba per tūkstantį kilo
metrų, bet pasirodė, kad čia 
Lietuva dvasiniai yra žymiai 
arčiau, negu Washingtone. O to 
dvasinio suartėjimo pareigas čia 
atlieka masinės informacijos 
p r i e m o n ė s , t . y . d i e n r a š t i s 
. .Draugas" ir lietuviškos radijo 
valandėlės. 

Kai t ik atsiranda proga, 11 vi. 
ryto atsisuku radijo priimtuvą 
ir klausausi ..Rytmečio ekspre
so" pusvalandinės programos, 
perduodamos 5 kartus savaitėje. 
Pirmiausia mane žavi diktorės 
Ramunės Zdanevičiūtės gražus, 
tiesiog profesionališkas balsas. 
Ji perduoda naujausias, t ik ką 
iš Lietuvos faksu gautas žinias, 
nors daugiausia atstovaujančias 
opozicijos nuomonei ir opozici 
jos spaudai. Įdomūs ir šios prog
ramos komentatoriai, kaip dr. 
A. Štromas. Vyt. Grybauskas 
(sporto). R. Ozolas — opozicijos 
atstovas Lietuvos parlamente. 
Vieną diena buvo perduotas po
kalbis su Amerikoje besilankiu
siu Lietuvos krašto apsaugos 
ministeriu A. Butkevičium, o 
liepos 31 d. programoje paminė
tos žudynių Medininkuose meti
nės. Paminėtos, perskaičius ta 
proga laikraštyje „Respublika" 
paskelbtą straipsnį. O bū tų ge
ra, kad ..Rytmečio ekspresas", 
taikomas daugiau akademinei 
visuomenei ir jaunesniajai kar
tai , k u n . deja, dėl darbo tuo 
laiku valandėlės neturi progos 
pasiklausyti, kar tais atsvarai 
duotu ir tas žinias, kur ias 
pateikia vyriausybės žinioje 
esančios viešosios informacijos 
priemonės. 

..Rytmečio ekspresas" progra
mai pasibaigus, laiškininkas 
atneša ir šios dienos ,.Draugą" 
su naujausiomis žiniomis iš Lie
tuvos pirmajame puslapyje. Tai 
labai brangus dalykas, dvasi
niai suart inant is su gimtąja 
Lietuva. Tada dar kartą įsiti
kini, koks tai tur tas y ra lie
tuviškas dienraštis, ypač gyve
nant tose vietose, kurias j is pa
siekia ta pačią dieną. Besi
džiaugiant ..Draugu", dar la
biau jaudina ir faktas, kad šį 
vieninteli lietuvišką dienraštį 
išeivijoje spaudžia finansiniai 
rūpesčiai ir gali netrukus 'net 
labai greitai I priartėti toji diena, 
kad dėl finansinių bėdų jis gali 
būti priverstas užsidaryti ar 
likti savaitraščiu. 

Toliau gyvenantiems prenu
meratoriams, kuriuos dienraštis 
pasiekia tik už 2 ar 3 savaičių, 
taut inė garbė diktuoja savąjį 
dienrašti kaip nors išlaikyti, ir 
todėl dalis jo skaitytojų, išsi
mėtė po visa Ameriką. Kanadą 
ir kitas šalis, kiek išgalės lei
džia, dienrašti paremia. Tačiau 
jam reikalinga dar didesnė pa
rama. 

Vakare kai kurie klausytojai 
priimtuvuose atsisuka ..Lietu
vos aidų" programa. Mano gry
nai asmeniška nuomone, ji įdomi 
tik del t>. kad retkarčiais įrašo 
Vilniaus radijo perduodamas ži
nias su vilniškių diktorių bal
sais Bet kai atmosferinės sąly-

'idžia Vilniaus radijo 
aulu pagauti. ..Lietuvos aidų" 

'aidos būna žymiai skurdesnės, 
tolokai nuo profesionališko 
Ivgio. 

(ra 1 u gale 5 dienas savaitėje 9 
vai vakare prabyla seniausia 

hicagos lietuvių radijo va
l a n d a ..Margutis", transliuo
jamas jau 61 iriuosius metus. 
Kai pasibaigus ..Lietuvos aidų" 
programai iš tos pačios stoties 
pasigirsta ..Margutis", tai tuoj 
prieinu-n a buvę jo įkūrėjo A. Va
nagaičio įpėdiniai, vadovavę tai 
programai jau mūsų laikais: a.a. 

dr. Br. Dirmeikis, a.a. poetas 
Alg. Mackus, H. Žemelis, na, ir 
Petras Petrut is , „Margučiui" 
vadovaująs jau ilgiau, negu jo 
įkūrėjas komp. A. Vanagaitis. 
„Margučio" tur inys nuosaikus, 
atspindintis svarbiuosius dienos 
įvykius t iek pasaulio, tiek lie
tuviškame gyvenime, atrodo vi
siems pr i imtinas . Liepos mėn. 
laidose ypač įdomu buvo klau
sytis PLB seime vykusių įvairių 
kraštų atstovų pranešimų, in
terviu su Lietuvos kultūros ir 
švietimo ministru D. Kuoliu, su 
Chicagoje ar jos priemiesčiuose 
besilankančių iš Vilniaus atvy
kusio ansamblio „Lietuva" bei 
Lietuvos futbolo rinktinės vado
vais. Liepos 17 d. „Margutis" 
įdomiai paminėjo Dariaus ir Gi
r ėno skrydžio per At lantą 
59-sias metines, P. Petručiui 
perskaičius kapt . S. Dariaus 
kalbos, pasakytos per „Mar
gučio" radiją prieš išskrendant 
į Lietuvą, tekstą. 

Ačiū čia suminėtoms masinės 
informacijos priemonėms (o jų 
y ra ir daugiau), Chicagoje gy
vendamas , kažkaip pajunti žy
miai a r t imesn ius dvasinius 
ryšius su Lietuva, negu kur 
ki tur . Bent aš taip įsitikinau 
per pirmąjį mėnesį. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
VARGONŲ KONCERTAS 

A T S V A R A MOTERS 
SUMENKINIMO 

TENDENCIJOMS 

Kauno Technolgijos univer
sitete, kur i s anksčiau vadinosi 
Kauno Politechnikos institutu, 
šiuo metu mokosi 9,000 studen
tų. 1990 m. rugpjūčio 29 d., ša
lia dešimties veikiančių fakul
te tų buvo įsteigtas ir vienuo
liktasis Administravimo (Busi
ness administration) fakultetas 
t ik mergaitėms. Šį pavasarį 
jame mokėsi 331 studentė, o ru
denį numatoma priimti dar 125 
naujas. Pirmoji laida bus išleis
t a 1994 m. 

JAV Transporto ministerijoje 
Washingtone dirbantis dr. Sta
sys Bačkaitis, universiteto va
dovybės pakviestas, sudarė Ad
ministravimo fakulteto Pataria
mąją tarybą. Į ją įeina 18 JAV 
ir Kanadoje gyvenančių akade
mikų, pradedant Patariamosios 
tarybos pirmininku dr. S. Bač-
kaičiu, vašingtoniškiu Marriot 
Corp. viceprezidentu Jonu Ba-
čansku ir baigiant Toronte gy
venančiu akademiku dr. Valdu 
Sąmonių. 

Dr. S. Bačkaitis laiške Admi
nistravimo fakulteto vadovybei 
Kaune rašo: „Administravimo 
f a k u l t e t a s y r a v ien in te lė 
, m a n a g m e n t " tipo mokykla 
mergai tėms Baltijos kraštuose. 
Šio fakulteto absolventės turėtų 
at l ikt i labai svarbų vaidmenį 
Lietuvos gyvenime, pramonės 
adminis t ravime ir bendrai pa
dėti Lietuvai atgauti stabilumą 

Tolimųjų planetų magneto
sferos simpoziume, kuris vyko 
University of California Los 
Angeles (UCLA). Goertz-Smith 
atminimui pagerbti, Š.m. bir
želio pabaigoje dalyvavo įvairių 
šalių mokslininkai. Jų tarpe 
lietuvis Vytenis M. Vasyliūnas. 
Atvykęs į Los Angeles, į šį sim
poziumą, jis aplankė Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčią. Čia 
svečiams menininkams draugiš
kas chormeisteris Viktoras Ra
lys pakvietė jį, bent Mišių 
pabaigoj, vargonais pagroti. Vy
tenis M. Vasyliūnas,Ph.D., yra 
nevien plačiai žinomas fizikas. 
J is yra labai talentingas ir 
vargonų muzikos maestro. 

Po pamaldų dr. Vasyliūnas 
vaišinosi apatinėje parapijos 
salėje, šnekučiavo su visais, 
dėkojo už labai palankius atsi
liepimus apie jo vargonavimą ir 
kvietė kiekvieną atsilankyti į jo 
vargonų koncertą ateinančios 
savaitės viduryje. Susidomė
jimas buvo didelis. Ir taip sklido 
žinia, kad dr. Vasyliūnas, turįs 

bei organizuotumą, kurio ten 
taip labai trūksta..." 

Administravimo fakulteto pa
geidavimu, Patariamoji taryba 
yra prašoma apsiimti šiuos 
uždavinius: padėti rengiant ir 
tobulinant studijų planus ir 
atliekant jų ekspertizę; tarpi
ninkauti , užmezgant ryšius su 
aukštosiomis mokyklomis bei 
firmomis; pagal galimybę padė
ti suteikti humanitarinę pagal
bą mokymo priemonėmis (kny
gomis) bei reklamine JAV aukš
tųjų mokyklų medžiaga, pagal 
galimybę dalyvauti fakulteto, 
ypač tarybos veikloje ir t.t. 

Patariamosios tarybos pir
mininkas tarybos nariams iš
s iunt inėtame raš te pastebi: 
„Administravimo fakultetas iš 
Patariamosios tarybos, kaipo 
nepriklausomo vieneto, laukia 
stiprios ir greitos patariamosios 

veiklos, padedant sus ta ty t i 
mokslo programą, kuri ati t iktų 
Amerikos ir Kanados ,Business 
Management' aukštųjų mokyk
lų programas bei patvirt intų 
jos tinkamumą Lietuvos porei
kiams..." 

Tuo tarpu šio fakulteto stei
gimo pagrindinė idėja, kaip 
rašte pažymi Administravimo 
fakulteto prodekanas V. Kun
drotas, buvo „tapti nors ir 
nedidele, tačiau veiklia atsvara 
visuomenėje pasireiškusioms 
moters socialinių galimybių 
sumenkinimo tendencijoms bei 
paruošti specialistę labai šiuo 
metu reikalingą Lietuvai ir 
gebančią realizuoti savo poten
cines galimybes..." 

Apie tolimesnę dr. S. Bačkai-
čio vadovaujamos Patariamo
sios tarybos veiklą painfor
muosiu ateityje. 

V1.R. 

atsakingas pareigas t a m e įvai
rių šalių moksl iniame pasi
tar ime, tokiu pat dėmesiu ruo
šiasi ir vargonų koncertui . Ne
žiūrint, kad koncertas vyko sa
vaitės viduryje, a ts i lankė ne
mažas būrys publikos, jų t a rpe 
netgi iš tolimesnių apyl inkių. 

Sena anglikonų bažnyčia-
S a i n t A l b a n s E p i s c o p a l 
Church, Westwood Village, C A, 
netoli UCLA, turi gerus, puikiai 
išsilaikiusius vamzdinius var
gonus. Vytenis Vasyliūnas j a i s 
at l iko neilgą, įdomiai išba
lansuotą repertuarą su dedika
cija Goertz-Smith a tmin imu i : 
Herbert Howells „The Pre lude 
De Profundis". Šis anglas kom
pozitorius, kurio gimimo šimt
metis sueina šiais meta is , iš
vystė romantinį impresionistinį 
stilių psalmių temomis. „...De 
profundis clamavi ad t e , Domi
ne.. ." gilaus liūdesio a tspa lv iu 
pasibaigia išsiplėtojęs banguo
jančiu gailesčio jėgos antplūdžiu 
pradžioje. Vasyliūnas čia nuo
stabiai pasireiškė. J a u s m i n ė ir 
technikinė slinktis buvo įtiki-

NORITE PADĖTI ARTIMIESIEMS LIETUVOJE, 
BET NEŽINOTE KAIP? 
PASIŲSKITE JIEMS SIUNTINIŲ PER 
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RUGPJŪČIO 11 ir 26 DIENOMIS 

LAUKIAME JŪSŲ KASDIEN NUO 9 v.r. iki 4 v. p.p. 
SIUNTINIUS VEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS 

B A L T I A EXPRESS 
3 7 8 2 W . 79t t i ST 
C H I C A G O . IL 60652 

AMBER GROUP 
5216 W M l a y TR 
ROSEMOMT, IL 6 0 0 1 8 

nant i , besąlygiškai t ik ra ir 
na tūra l i . Kituose — Otto Nico-
lai , Hugo Distler, Olivier Mes-
siaen, Max Reger-, maždaug, 
bendralaikių kompozitorių kūri
niuose , Vasyliūnas buvo vieno
dai tv i r tas ir platus. Jo vargo
navimas dvelkė pagarba instru
mentui ir mistišku dėmesiu 
kompozicijų variacijoms. Šiame 
koncerte nebuvo lietuvių kom
pozitorių, tačiau maestro Vyte
nis Vosyliūnas savo repertuare 
jų tur i ir tokiu pat giliu in
te lektual in iu polėkiu juos at
liko. Juzel iūnas , Barkauskas, 
Balakauskas , Makačinas yra ja 
gerai žinomi ir vertinami, o ir 
klausytojų mėgiami. Šį kar tą 
va rgonų koncer tas , a t rodė , 
turėjo skir t ingą pobūdį. Po ne-
per i lgo , dvas in i a i pak i l au s 
vargonų koncerto publika ilgai 
plojo ir skirstėsi nenoromis. 

Vė l i au , s impoziumui bai
giantis, teko Vytenį Vasyliūną 
vėl susit ikti (pertraukos metu) 
ir pas ika lbė t i apie išeiviją, 
išsilaisvinusią Lietuvą. 

— Mane tėvai augino ir la
vino būti lietuviu išeivijoje. Nuo 

(Nukelta į 5 psl.) 

CLASSIFIED GUIDE 

SKAMBINKITE NEMOKAMAI 1-800 SPARNAI (1-800-772-7624) 

INTERNATIONAL 

KAS MĖNESI NAUJI IR ĮDOMŪS KELIONIŲ 
PASIŪLYMAI! 

Nuo Tėvynės Lietuvos miškų ir slėnių iki egzotiškų šiltų kraštų Karibų 
jūroje mes siūlome Jums pasirinkti iš mūsų 1992-1993 kelionių. VISOS 
SIŪLOMOS KELIONĖS YRA SU PILNU APTARNAVIMU: lėktuvo 
skrydžiai, kelionės laivu (eruise), nakvynės, maistas, gidai ir palydovai. 

RUGSĖJIS LIETUVOS TURTAI: Pilna ekskursija po Lietuvos žymiąsias vie-
17—29 toves, pilis, muziejus bei kultūrinius renginius. Kelionės pilna 

Kaina: $1896.00 

SPAUS MUZIKINIS INTERUUDAS: Haydn'o festivalis. Nabucco. Nor-
8—17 " a . Lietuvos Simfoninis Orkestras, Kauno ir Klaipėdos muzikiniai 

teatrai ir susipažinimas su muzikos pasaulio žymiaisiais atsto
vais. Keliones pilna kaina: $1995.00 

X 
LAPKRITIS KELIONĖ LAIVU MEKSIKOS KARIBŲ JŪROJE: Cancun, 
8—14 Cozumei. Montegc Bay. Savaitė $1026.00. Vietų skaičius ribotas 

Registracija uždaroma rugsėjo 1 d . 

GRUODIS NAUJI METAI LIETUVOJ: Praleidę šv. Kalėdas su namiškiais, 
gruod. 27— nuotaikingai sutikite Naujuosius Metus Lietuvoje! Pasirinkite Tra
s a i 8 a 5 viatos spektaklj, Strauso valsų koncertą... Naujų Metų sutikimas. 

Pilna kaina, su kelione ir viešbučiu bei Naujų Metų programa 
$1495.00. 

VASARIS SUDINĖJIMO KELIONĖ Į ŠVEICARIJĄ: Puiki proga ir tiems, 
1993 m. kurie neslidinėja pabūti gražioj Šveicarijoj. Pilna kaina, įskaitant 

ir viešbutį, $799.00. 

KOVAS CANCUN, MEKSIKA: Pabėkite nuo pilkų, šaltų dienų į puikiau-
1993 m. sią Meksikos kurortą. Pilna savaitė po palmėmis! 

BALANDIS VELYKOS LIETUVOJ: Prisikėlimo šventė Tėvynėje. Kelionė su 
S—20 1993 m. ar be viešbučių, pigiausia kaina. 

GEGUŽE GRAIKIJA — CIVILIZACIJOS LOPŠYS: Atėnai. Rodos sala. 
1993 m. Delphi, trijų dienų kelionė laivu po salas. Neužmirštama kelionė 

— 12 dienų. 

TARPTAUTINIS TEATRO FESTIVALIS LIETUVOJE geg. 4 - 1 7 
TARPTAUTINIS TEATRO FESTIVALIS LIETUVOJE geg. 6 - 2 2 

VISĄ PAVASARĮ IR VASARĄ KELIONĖS BEI SKRYDŽIAI Į UETUVĄ PIGIAUSIOM 
KAINOM PASIRINKIT IŠ 14,10 ir 7 DIENŲ PILNŲ TURŲ, SUSTATYTŲ NORIN
TIEMS GERIAUSIOMIS SĄLYGOMIS APŽIŪRĖTI VISAS įDOMIAUSIAS 
LIETUVOS ATRAKCIJAS. JUS APTARNAUTI PASIRUOŠĘ PROFESIONALAI. 
G.T. INTERNATIONAL DARBUOTOJAI VILNIUJE. 

RUGPJŪTIS ALASKAI ALASKAIALASKA1 Daugeliui klientų pagekJauant, 
1993 m. organizuojama 14 dienų kelionė į Alaską. Plauksim laivu, 

keliausim traukiniu ir gėrėsimės nuostabia gamta! SUSIDOMĖJĘ 
PRAŠOME SKAMBINTI 

ALL COPY RIGHTS RESERVED 

ATSTOVAUJAME VISAS ORO LINUAS. JŲ TARPE LUFTHANSA, SAS, 
AUSTRIAN AIR, SWISS AIR, LOT, MALEV, LITHUANIAN AIR. DIRBAME SABRE 
KOMPIUTERIAIS. ŠIŲ, IR VISŲ KELIONIŲ REIKALAIS, PRAŠOME KREIPTIS: 

G.T.INTERNATIONAU !NC. 
9525 S. 79th A VE. 

HICKORY MILLS, IL 60457 
TEL. 708-430-7272 
FAX 708-430-5783 

Membef 

of Travti Ag*flts 

STASYS SAKINIS 
Dažytoj— 

>š vidaus ir iš lauko: 
popieriuoja kambarių sienas 

Darbas garantuotas. 
4612 S. P a u S M , CMcago 

Tel. 312-927-9107 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel. 776-1486 

REAL ĖSTATE 

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 Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

Ontuift 2! -I MLS 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
R M . 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, anglų ir 
ispanų Kalbomis 
* Nemokamas namų 

įvertinimas 
* Perkame -
parduodame namus 

* Apartmentus •• žemę 
* Pensininkams 

nuolaida 
* Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis š;uo telefonu: 
(312) 787-2400 

4545 W. $7th Street, CMcago, IL 60629 

MI8CELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

FRANK ZAPOUS 
3208Va W M t 95th Stret 
Tol. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60638 

Tel. 581-8500 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreipti* Į Hermi* Deckys 

Tel. S99-0024. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Ch iogos miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai >r sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS CUHPUTIS 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai. 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 

Phone (312) 581-4111 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insurecl — Bonde? 

436-6937 
Elektros K namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
. Vytautas Tara* 

REAL ESTATE 

( m ) • - ! 

mm.\ 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzle Ave., 

Chlcago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

OntUĮ£ KMIECIK REALTORS 

a 7922 S. Pulaski *<i. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei nori te parduoti ar pirkt i na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. Ji 
p r o fes i ona l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
vel tui . 

Indianoje, 50 mylių nuo Čikagos, 
perduodamas mūrinis pajamų pasta
tas su 1 akru žemės. Metinės pajamos 
$28,000. Kaina $280,000. Teirautis: 
219-874-7330. Prašyti savininko. 

OntuM 

m Z.I 

mi* 

REALMART, INC 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

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

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. 
2 mieg. butas 49 ir Karlov apyl. 
Skambinti: 312-735-9148 arba 

312-735-3930 

HELPWANTEO 

Personai care aide for adult 
malė. Lifting skills required. Sala-
ry, room, board. Mušt speak 
English. Tel. 312-594-0449 

Reikalingas darbininkas 
„auto-body" (kėbulo) darbams. 

Kreiptis: 312-434-2121 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos Antratf.irtreciad. susikalbėsit 
lietuviškai. 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

Dengiami stogai, kalamas 
..siding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837 

MASTER PLUMBING 
COMPANY . 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
MNSCftAMNAS 

t 

file:///Vashingtono


Po sėkmingo vargonų koncerto Los Angeles, Calif. Iš dešinės — maestro Vytenis M. Vasyliūnas, 
St. Šimoliūnienė, dr. Kliorė, V. Jatulienė, P. Kliorienė, V. Zelenis, V. Zelenienė, J. Ugianskienė 
ir R. Gasparonienė. N u o t r Uudoa Avižonienės 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE LAIŠKAS 
(Atkelta iš 4 psl.) 
pat mažens akompanavau savo 
smuikininkui tėveliui, grojau 
visokiomis progomis per lietu
viškas pamaldas vargonais baž
nyčioje. Atrodo, tai buvo labai 
seniai, jau žilų plaukų pilna 
galva, bet tebeesu toks pat, 
kalbu, kaip girdit, lietuviškai, 
o vargonai, iš bėdos pradžioje, 
tapo man mėgiamiausia muzi
kos meno išraiška. Atsiskleidžia 
gilios tikėjimo paslaptys per tai. 
Vargonų muzika yra kaip vien
tisas visatos Kūrėjo šlovinimas. 
Nors tenka atlikti ir pasaulie
tiškus kūrinius jais, bet rečiau". 

Nutilo jo kalba prieš klausimą 
apie Lietuvą. — „A, mūsų žemė 
dabar laisva. Yra daug darbo 
tenai ir rūpesčių, bet vistiek ge
riau, negu po sovietais. Kai kon
certavau Rygos miesto kated
roje, susirinko paklausyti labai 
daug publikos, žmonių iš Rusi
jos. Jie taip įdėmiai klausė. 
Dabar planuoju koncertą Vil
niuje, ten būtinai atliksiu Ma-
kačino „Maldą už Lietuvą". — 

Kai atsisveikinom šiltu ran
kos paspaudimu, širdyje pasi
darė lengvai šviesu. Lėtais 
žingsniais einant per UCLA 
skulptūrų parką, stabtelėjau 
prie Vildžiūno bronzos „Deivė 
Paukštė", prieš daug metų prof. 
Marijos Gimbutienės pastango
mis čia pastatytos. Išeivijos lie
tuvybės palaikymo pėdsakai 
užtinkami visur... Nuo pirmos 
dienos, kai palikom Lietuvą 
karo šmėklos vejami, juk nieko 
tikro prieš save nematėm; mūsų 
dienos buvo be ateities ir be 
kelio atgal. Išgyvenom, išsi-
laikėm, atidavėm duoklę myli
mai Lietuvai, vaikelius augin
dami ar laisvalaikius aukoda
mi, tautiniuose ansambliuose, 
dainomis, šokiais, muzika, 

l i teratūra, teatr iniais pasi
rodymais, audiniais, drožiniais, 
kulinarija, radijo valandėlė
mis... 

Po šio turiningo vargonų 
koncerto anglikonų bažnyčioje, 
kurį taip meistriškai atliko 
Vytenis M. Vasyliūnas, norėjosi 
su gilia pagarba nusilenkti ir 
padėkoti ne vien tiktai jam, bet 
visai išeivijai už negęstanti 
kūrybinės liepsnos žėrėjimą. 

Stasė V. Šimoliūnienė 

Jūsų bendradarbis J. Janušai-
tis labai dažnai išsamiai ir pa
lyginamai tiksliai aprašo mūsų 
nausėdijos įvairius įvykius ir 
Daytona Beach lietuvių visuo
meninę veiklą. Jis gražiai 
aprašė ir įdomius pranešimus 
(„Draugas", Nr. 140). Tik labai 
gaila, kad kolega Jurgis nenu
siklausė gerai mano pranešimo 
ir klaidingai painformavo jūsų 
skaitytojus. Jis rašo, kad J. Dau
gėla dalyvavo socialdemokratų 
suvažiavime. 

Stebėdamas Aukščiausios 
Tarybos kelis posėdžius, įsitiki
nau, kad šiuo metu Lietuvos so
cialdemokratai yra užėmę per
dėm destruktyvią liniją. Jie 
drauge su LDDP-ja bendromis 
jėgomis trukdo bet kokias da
bartinės vyriausybės pastangas 
stabilizuoti šalies politinį ir 
ekonominį gyvenimą. Tuo pačiu 
jie griauna ir Lietuvos nepri
klausomo gyvenimo pamatus. 

Neturėjau nei minties ir nei 
mažiausio noro susitikti su šios 
partijos veikėjais ar dalyvauti 
bet kokiame jų suvažiavime. 

Savo viešnagės Lietuvoje me
tu palaikiau artimus ryšius, 
bendravau su Lietuvos Valst. 
Liaudininkų veikėjais ir 
dalyvavau Lietuvos Valstiečių 
S-gos rajonų atstovų suvažiavi
me. Šiame suvažiavime pada
riau platesnį pranešimą ir, kiek 
išmintis ir laikas leido, prisidė
jau prie šios s-gos rinkiminės 
programos sudarymo. Šitaip pa
informavau ir „įdomių praneši
mų" svečius. 

Jonas Daugėla 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, MA 
KONCERTAS IR PIETŪS 

Rugsėjo 20 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. Nekalto Marijos Prasi
dėjimo vienuolijos Putname rė
mėjai kartu su seselėmis Mai
ronio Parko didžiojoje salėje ruo
šia koncertą ir pietus. 

Koncertą atliks „Dainavos ai
dai" — Udrių šeima iš Jackson, 
Michigan. Programa bus įdomi 
ir įvairi. 

Pietus gamins rėmėjos, o sese
lės atsilankiusius vaišins lietu
viška juoda duona ir pyragais. 

Rengėjai kviečia jus, pakvies
kite ir kitus. Tai bus pirmas 
toks didingas renginys, prade
dant rudenio sezoną. Atsilankę 
sutiksite draugus, pažįstamus, 
pasidalinsite vasaros įspūdžiais 
ir vargais mūsų brangios 
tėvynės Lietuvos, o taip pat 
paremsime seselių darbus, kad 
jos ir toliau pajėgtų išlaikyti tą 
gražią lietuvybės tvirtovę. 

J . M. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. rugpjūčio mėn. 8 d. 

Trisdešimt devintojo Santaros-Šviesos 
suvažiavimo 1992 m. rugsjėo 10-13 d. 

Pasaulio Uetuvlų Centre, 511 East 127th St., 
Lemont, IL 60439 

Programa 
Ketvirtadienis, rugsėjo 10 d. 2 vai. Vytautas Kavolis, „Kultūrinis 

liberalizmas". 
Pokalbis su Janina Žėkaite, „Nuo Šatrijos Raganos iki Jurgio 

Savickio". 
8 vai. Liūtas Mockūnas, „Karas dėl knygų: prisiminimai apie 

nuskendusį laiką". 

Penktadienis, rugsėjo 1 1 d . 9:30 vai. Rimvydas Glinskis, „Ar 
rasime vietos socrealizmui Lietuvos istorijoje?" 

Zita Čepaitė, Zenonas Rekašius, „Spaudos problemos Lietuvoje". 
2 vai. Rimvydas Šilbajoris, „Dideli žodiai mažose knygelėse". 
Leonas Sabaliūnas; Saulius Sužiedėlis, Aleksandras Štromas, 

„Desovietizacija: kaltės ir atsakomybes svarstymai". 
Santaros-Šviesos, Algimanto Mackaus Knygų Fondo, Metmenų, 

AM & M Fundacijos ir Multidisciplinarinių Studijų Instituto posėdžiai. 
8 vai. Aidas Marčėnas, „Lietuvių poezijos seržantai" 
Daiva Markelytė, Antanas Šileika, Ilona Gražytė-Maziliauskienė, 

„Kūryba ir pokalbiai". 

JeM—aa*V rugsėjo 12 d. 9:30 vai. Zita Čepaitė, „Lietuvių moterų 
mintys ir mintys apie moteris". 

Marius šaulauskas, „Demokratizacijos procesai Lietuvoje". 
2 vai. Ilona Gražytė-Maziliauskienė, „Atminties variantai naujojoje 

lietuvių prozoje". 
Alfred E. Senn ir Valdas Adamkus, „Lietuvos politinė situacija, 

demokratizacijos problemos ir išeivijos alternatyvos". 
8 vai. Literatūros vakaras: Zita Čepaitė, Aidas Marčėnas, Liūne 

Sutema, Artūras Tereškinas. 
Naujų knygų sutiktuvės. 

SstansdUnls, rugsėjo 13 d. 10 vai. Artūras Tereškinas, „Karalius 
kaip veidrodis XVIII amžaus Lietuvos-Lenkijos memuarinėje ir 
dienoraštinėje literatūroje". 

Norintieji suvažiavime dalyvauti prašomi Nei rugsėjo 3 d. registruo
tis pas Mariją Paškevičienę, 306 55th Plaoo, Downors Grove, IL 
60516. Tol. 708-852-3887. 

INTERNATIONAL 
v 

TRAVEL CONSULTANTS Žaibas* 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones j Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

C ARGO — siunčiame oro linija 

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

•825 South 7tth Avonuo 
H4CttOCy HHI* IfMOOtS 0O^57 
Tstofonas (706) 430-7272 

223 Kotvsrlfu. gatvė 
VIMus, Uetuvs 
Telefonas 350-115 Ir 778-392 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERCREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

1992 METŲ KELIONIŲ TVARKARAŠTIS { NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ 

SKANDINAVŲ — pt Kopenhagą LUFTANSA — p«r Frankfurtą AUSTRŲ — p»r Vl«ną 

RugpjūCio 24 iki rugsėjo 6 
Rugsėjo 10 iki rugsėjo 26 
Spalio 8 iki spalio 24 

Rugsėjo 6 iki rugsėjo 19 
Spalio 1 iki spalio 17 

Rugpjūčio 16 iki rugsjėo 1 
Rugsėjo 1 iki rugsėjo 15 
Spalio 4 iki spalio 20 
Spalio 13 iki spalio 29 

TAIP PAT TURIME 1 PILNĄ EKSKURSIJĄ PO LIETUVĄ 

505. RUGSĖJO 1 - 15 EKSKURSIJA PO UETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 3. SiauBal 1. Klaipėda 3. Vilnius 1. Frankfurtas 1 (Luftma oro MįĘ 

Kviečiame keliauti su grupe ar pavieniui. Kiekvienas galėsite pasirinkti tinkamą grįžimo datą. Taip 
pat galime sudaryti ir individualų kelionės tvarkaraštį pagal jūsų pageidavimus. AMERICAN TRAVEL 
SERVICE, kaip visuomet, sudarys patogiausias keliones už geriausias kainas. 

A.tA. 
JURGIO BAGDONO 

gyvybei netikėtai užgesus, giliai užjaučiame jo 
mylimą žmoną RITĄ ir visą seimą, drauge liūdėdami. 

Alė Santvarienė 
Salė ir Vytautas Valiukai 

A.tA. 
CEZARIUI MODESTUI 

mirus, žmonai GENOVAITEI ir visai Jos šeimai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

G. A. Armaliai D. Mackialienė 
L. Jankauskienė O. P. Michelevičiai 
G Jezukaitienė K. Žostautienė 

A.tA. 
BRONEI MEDZIUKIENEI 

mirus, giliai užjaučiame Jos vyrą IGNĄ, dukrą RITĄ 
ir anūkę R. BUREIKAITE. 

Dr. Juozas ir Giedra Gudauskai 

JŪS PAGEIDAUJATE AUKŠČIAUSIOS KLASĖS KOMPIUTERI
ZUOTO PATARNAVIMO UŽ PRIEINAMIAUSIAS KAINAS 
JŪS TURĖTUMĖTE KREIPTIS l 

atlanta IMPORT EXP0RT 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

MES SIUNČIAME VISKĄ, NAUJĄ IR NAUDOTĄ Sul 
PRISTATYMU l NAMUS BE JOKIO MUITO,* 
APDRAUDŽIAME, PAKUOJAME, PAIMAjvIE IŠ NAMŲ. 

KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS 
RUGPJŪČI010 D. 

MŪSŲ SUPAKUOTI MAISTO SIUNTINIAI IŠ 
GERIAUSIŲ PRODUKTŲ -TIK$85.00 

ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 
2719 W. 71St ST. 

CHICAGO, IL 60629 
TEL. (312) 434-2121 

S atlanta IMPORT EXPORT, 1992; 

Jei pats negali laimėti, pri
versk tą, kuris bėga prieš tave, 
sulaužyti rekordą. 

Jan McKeithen 

Dvi rašytojų rūšys yra genia
lios: tie, kurie mąsto, ir tie, kurie 
priverčia mąstyti. 

J. Roux 

( ( M TORVIL LTD. 
L I T H U A N I A N P A R C E L S E R V I C E 
IVew prices f or packages! 

Seasonal discount 1 2 % for all produets from the 
"Torvi l* '-92 catalogue 

SELF PACKED PARCELS (AIR O R B O A T ) 
THX MOtT ATTKACTtVS LOW TMCZM 

$1 .80 Lb. 
Plus i«rvW charfr ' 

D e a r e l i e n t ! VV ê a r e trie o n l y 
P A R C E L S E R V I C E 
w h e r e y o u c a n senei 

M O R . E f o r L E S S ! 
CALL T0LL FREE CANADA 1 800-661-0210 

U.S.A. 1 -800-972-9284 or 1-800-932-7995 

CANADA N r l OMcr U S»l»*Y BMJ I M IT. H — Onarto M M V-
*v» . Toronto. Onano W6» ?M9 

T« (41*) 
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A.tA. 
JURGIS BAGDONAS 

Mirė 1992 m. rugpjūčio 2 d. Ormond Beach, FL, sulaukęs 
82 m. amžiaus. 

Nuliūdę liko: žmona Rita, sūnus Algis, brolis Kostas, gyv. 
Australijoje, podukra Silvija ir posūnis Andrius. 

Atsisveikinimas su velioniu įvyko rugpjūčio 6 d. Volusia 
Memorial koplyčioje. Gedulingos pamaldos — rugpjūčio 7 d. 
Prince of Peace bažnyčioje, Ormond Beach, FL. 

Liūdinti žmona ir giminaičiai. 

A.tA. 
MONIKAI STRAŽNICKIENEI 

į Amžinybe iškeliavus, vyrą VYTAUTĄ, dukrą REGI
NĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Laima Černius 
Dalia Černius 
Rita Kuras 
Bronė ir Bronius Černiai 
Aksenija ir Bronius Kūrai 
Birutė Paulauskaitė-Rizzuto su šeima 
E. Paulauskienė 
K. Rožanskas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metu praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

l ^ B B i r ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ~—' ^ S - ^ 
6541 S. KEDZIE 

Marquette Parke 
Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 

11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

» I 



DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. rugpjūčio mėn. 8 d. 

x Dr. Kajetonas J. Čegins
kas, ilgai dirbės Laisves radi
juje Muenchene, buvęs lietu
viškos sekcijos direktorius, 
paskui pranešėjas, nuo birželio 
pabaigos yra išleistas j pensiją 
ir grįžo pas savo šeimą Šve
dijoje. Jis dėkoja „Draugo" dien
raščiui, jį lankiusiam, taip pat 
ir visiems, jį atsiminusiems ir 
padėjusiems. Dr. K. J. Čegins
kas yra socialinių mokslų spe
cialistas, buvęs laikraščių ir 
Lietuvių Enciklopedijos bendra
darbis. 

x Darius Sužiedėlis, Lietu
vos atstovybės tarnautojas 
Jungtinėse Tautose, Atei
tininkų studijų dienose rūgs. 6 
d. Dainavoje, MI, skaitys 
paskaitą ..Lietuva tarp
tautinėse organizacijose — 
privilegijos ir įsipareigojimai". 

x Vytas Kazlauskas pradėjo 
dirbti „Draugo" kartotekos ir 
kompiuterio skyriuje. Jis yra 
specialistas kompiuterių, stu
dijavęs toje srityje, paskiau joje 
dirbęs. Dabar reikės jam pri
taikyti visas kompiuterių 
galimybes. 

x J u l i u s Lintakas , Oak 
Lavvn, 111.. Gertrūda Slabys, 
Powers Lake, Wisc, V. ir P. 
Janušonis, Dousman. Wisc, J. 
L. Adomėnas, Burr Ridge, 111., 
J. S. Mikalčius, Burrington, 111., 
Vladas Staskus, Redford, Mich., 
grąžino laimėjimų šakneles su 
20 dol. auka. Dėkojame. 

x Senatoriaus Alfonse M. 
D'Amato, aktyviai dirbusio 
už Lietuvą, susitikimas su lie
tuvių visuomene bus sekmadie
nį, rugpjūčio 16 d., 5:00 v.v., 
Balzekas lietuvių kultūros 
muziejuje. įėjimo auka $35.00. 
Gausiai dalyvaudami, paska-
tinsim senatorių toliau dirbti gi
nant Lietuvos interesas. Apie 
dalyvavimą prašome pranešti 
Pranei Šlutienei 312-778-2100 
arba 312-238-1536. 

(sk) 

x IX-tosios išeivijos lie
tuvių tautinių šokių šventės 
video filmą galite užsisaky
ti šiuo adresu: „Laida", P.O. 
Box 29242. Chicago, IL 60629. 
Pasiteiravimui telefonai: 312-
471-1755 arba 708-795-4152. 
Vaizdajuostes kaina $30, 
persiuntimas $4. Pirkdami pa-
remsite nepriklausomų lietuviš
kų TV programų kūrimą. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

<sk) 
x Tik per Baltia Express 

skubiai ir saugiai pasiųsi
te siuntinį į Lietuvą. Laivo 
konteineris rugpjūčio 11 d., 
informacija nemokamu tele
fonu 1-800-SP ARNAI, 1-800-
772-7624. 

(sk) 

x Dr. Milda Budrienė, Ame 
rikos Lietuvių Gydytojų sąjun
gai talkindama, vel sudarė 
Amerikos Lietuvių Gydytojų 
Vardyną. Jį išleido Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centras 
bei Gydytojų sąjungą. Vardynas 
apima nuo 1884 iki 1984 metų. 
Knyga yra 160 psl., gražiai įriš
ta ir apima buveik 1200 Ame
rikoj dirbusių ir dirbančių 
gydytojų. 

x J Balfo gegužinę, įvyk 
siančią rugpjūčio 16 d., sekma
dienį. Jaunimo centre, žada at
vykti ir ilgametė Balfo Centro 
valdybos pirmininkė Marija 
Rudienė, kurios vadovavimo 
metu Balfo šalpos ranka 
pasiekė ir sušelpė visame 
pasaulyje vargstančius lietu
vius. Visus kviečiame dalyvauti 
gegužinėje ir paremti šalpos 
darbą. 

x Aušra Danieliūtė, Vytau 
to Didžiojo universiteto stu
dente, Ateitininkų studijų 
dienose rūgs. 5 d. Dainavoje, MI, 
dalyvaus kaip diskutantė 
simpoziume „Dvasinio atgimimo 
prošvaistės Lietuvoje". 

x Asta K. Veličkaitė Ph. D., 
Chicago, 111., apmokėdama 
sąskaitą už knygas, pridėjo 
dienraščio stiprinimui 200 dol. 
auką. Už mielą paramą savai 
spaudai tariame nuoširdų ir 
didelį ačiū. 

x Danutė Balienė, Lisle, 111., 
a.a. vyro Stasio Balio, buvusio 
„Draugo" bendradarbio, viene
rių metų nuo jo mirties minint 
sukaktį, atsiuntė 50 dol. dien
raščio paramai. Nuoširdus ačiū. 

x Vanda Žolynienė, Chica
go, 111., dosni „Draugo" rėmėja, 
grąžino laimėjimų šakneles su 
50 dol. auka. Labai dėkojame. 

x E. Pajedienė ir S. Januš
kienė vaišins Balfo gegužinės 
svečius ir viešnias skaniu lietu
višku maistu. Gegužinė bus rug
pjūčio 16 d. Jaunimo centre. 

x Parduodamas butas su 
baldais puikiame Vilniaus ra
jone. Skambinti: At lan ta . 
312-434-2121. 

(sk) 

x Ieškomi: Monika Račiu-
kaitytė Zaleckienė, jos dukra 
Mary Rogažinski, Jonas ir 
Pranas Račiukaičiai, gyvenę 
Chicagoje. Žinantieji apie šiuos 
asmenis rašykite: J o n u i 
J u š k a i č i u i , Sudervės 
45/26-107, Vilnius 50, Lithu-
ania. 

(sk) 

x Girdėjote? Bilietas iš Chi
cago grįžti Vilniun — tik $549. 
Labai patogus susisiekimas, 
jokių sustojimų nakčiai. Pa
skambinkite ATLANTA IM-
PORT EXPORT, (312) 434-2121. 

(sk) 

CHICAGOS ŽINIOS 

JAV ambasados piknike Vilniuje liepos 4 d. Iš k. 
ambasadoriumi Johnson. 

Viligailė Lendraitienė, Lina ir Nida su JAV 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
GRAŽI KLUBO VEIKLA 

Be daugelio veikiančių patrio
tinių organizacijų, yra nemaža 
įsisteigusių klubų bei klubelių, 
kurie nėra labai gausūs savo 
nariais ir pasižymi tik ribota 
veikla. Vienas iš tokių aktyves
nių klubų yra Medžiotojų ir 
Meškeriotojų klubas, veikias In
dianoje, kuriam sumaniai vado
vauja energingas Alex Navar-
dauskas. Kartą metuose šaukia 
visuotinį narių susirinkimą, 
kuriame sudaro klubo veiklos 
planą, paskirsto aukas lietu
viškai spaudai ir kitiems lietu
viškiems reikalams. Veiklos 
planas maždaug yra toks: pra
vesti šaudymo varžybas, 

žuvavimo varžybas, po kurių 
įvyksta gegužinė, ir surengti 
vieną renginį, kurio metu 
įteikiamos laimėtojams taurės. 
Šioms sporto šakoms jau 
daugelį metų vadovauja 
visuomenės veikėjas ir daugelio 
organizacijų narys Kazys Čiu-
rinskas. Medžiotojų varžybos 
jau seniai ankstyvą pavasarį 
įvyko, šaudant iš įvairių 
šautuvų. 

Liepos 18 d., šeštadienį, įvyko 
meškeriotojų varžybos. Jau 7 
vai. ryto sporto vadovas K. Čiu-
rinskas, patikrinęs laivelius, 
kad nebūtų jokių nesusipra
timų, išleido žvejus į Bass ežerą, 
esantį Indianoje, ir 12 vai. dieną 
liepė žvejams su laimikiais 
grįžti į krantą. Praėjus kelioms 
valandom, žvejai grįžo į krantą, 
ir sporto vadovas, išmatavęs 
žuvis, nustatė aimėtojų vietas. 
Paaiškėjo, kad ilgiausią žuvį pa
gavo Vladas Juskiw, laimėjęs I 
vietą. Antrą vietą laimėjo Vytas 

x „Naujasis Židinys — Ai
dai", balandžio mėnesio 4 nr., 
pasiekė redakciją. Šiame nu
meryje išskaičiuoti talkininkai, 
pritarėjai, redakcija. Yra gerų 
vertimų, straipsnių ir studijų. 
Gal įdomiausias — ilgas J. 
Juškaičio straipsnis apie rašy- x Šv. Jurg io parapijoje, 
toją Antaną Giedraitį-Giedrių jo Clevelande, rugpjūčio 14 d. bus 
šimto metų gimimo sukaktyje, atnašaujamos šv. Mišios už a.a. 

x Baltic Monuments, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 
x Ligos draudimas atvyku

siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
HO609 Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

Kad „ D r a u g a s " i š l ik tų d i e n r a š č i u , r ė 
mėjai , b e n d r a d a r b i a i i r ska i t y to j a i p r a š o 
mi p a g a l b o s . R u o š d a m i t e s t a m e n t i n i u s 
pa l i k imus , n e p a m i r š k i t e „ D r a u g o " i r j o 
leidėjų. Viename p u n k t e ma lon ia i p r a š o m e 
į r a šy t i : „I give a n d b e q u e a t h t h e s u m of... 
t o „ D r a u g a s " ( a r b a t o t h e L i th . M a r i a n 
F a t h e r s ) , 4545 W. 63 th St., C h i c a g o , I L 
60629" . Aukos „ D r a u g u i " i r M a r i j o n ų vie
nuoli jai n u r a š o m o s n u o va ls tybin ių m o k e s 
čių. 

Taip pat yra nemaža informa
cinių straipsnelių. Vyr. redak
torium pasirašo Pet ras 
Kimbrys. 

x Svarbu žinoti, kas vyksta 
kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 vai. ryto per WPNA 
1490 AM bangomis, siūloma sa
vaitinė Lietuvos įvykių 
apžvalga „Labas rytas!" iš tos 
pačios radijo stoties sekma
dieniais nuo 8 vai. ryto. Dėl 
skelbimų kreipkitės tel. (708) 
524-9762 arba adresu: P.O. Box 
3878, Oak Park, IL 60303. Lai 
dos girdimos Illinois, Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
tės ir būsite informuoti! 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermnk Road -
Tel. VI7-7747. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos j amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia ..digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR-
CHERvAVE., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk) 

Adelę Voicechauskaitę-Kaz-
lienę (Kazlas). Laikas: 7:30 v.r. 
Užprašė Henrikas Macijaus
kas. 

(sk) 
x BALTIA EXPRESS ir to 

liau siunčia skubiai ir patikimai 
siuntinius į Lietuvą. Laivo kon
teineriai — rugpjūčio 11 ir 26 d. 
Žiūrėkite reklamą „Draugo" 
viduje, arba skambinkite nemo
kamu tel. 1-800-SP ARNAI ar
ba 1-800-772-7624. 

fsk) 

x „SAGIL'S restoranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų pa
tiekalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti 
Sav. J . Liutikienė ir I. Naujo-
kienė. „Sagil's", 6814 W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk) 

x Padėkite vargstant iems 
Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai. 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava. 
kakava, druska, kumpis, per 
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svaru deficitinio mais 
to su pristatymu į namus — 
S100.00 „Žaibas" 9325 So. 
79th Ave., Hickory Hills, 111. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

Degutis ir III vietą laimėjo Don 
Fishtorn. Per metinį klubo ren
ginį jiems bus įteiktos laimė
j imu taurės. 

Po to gražioje aikštėje prie 
ežero vyko gegužinė-piknikas, į 
kurį atsilankė ne per daugiau
siai narių ir svečių. Buvo pa
ruošta gera užkanda, buvo ir 
minkštųjų gėrimų. Senosios 
kartos lietuvė namo savininkė 
leidžia veltui naudotis pikniko 
p ievele . P i rmiau imdavo 
nuomą, bet dabar k lubas 
užprašo šv. Mišias užjos mirusį 
vyrą, tai viskuo gali naudotis 
veltui — taip aiškino pirmi
ninkas A. Navardauskas. 

Pasisvečiavę, gerai užkandę, 
pasišildę saulutėje, kuri nebuvo 
tokia karšta, atsisveikinę pirmi
ninką, sporto vadovą ir kitus 
klubo narius, pasileido visi į 
namus. 

Noriu tarti kelis žodžius apie 
klubą. Klubas turi 92 narius, iš 
kuriu yra čia gimusių ir naujų 
ateivių. Susirinkimai praveda
mi Hetuvių kalba, nors yra kele
tas narių, kurie sunkiai tą kal
bą vartoja. Vienaip ar kitaip 
galvojant, klubas didelių ste
buklų' nedaro, bet visi jaučiasi 
priklausą lietuviškai organiza
cijai, pabendrauja tarp savęs ir 
kartu visi praleidžia laiką. Taip 
pat niekas nesipriešina, kada iš 
klubo kuklios sumos skiriamos 
aukos lietuviškiems reikalams. 

Noriu palinkėti klubo valdy
bai ir nariams ir toliau taip 
gražiai veikti ir nepamiršti 
lietuviškos spaudos ir kitų lietu
viškų reikalų. 

Ant. Repšienė 

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS 

Chicagos Richard J. Daley 
bibliotekos skyrius ruošia antrą 
kasmetinį knygų išpardavimą 
rugpjūčio 21 ir 22 d„ nuo 10 vai. 
ryto iki 4 vai. p.p., 3400 S. Hals-
ted St. bus parduodamos var
totos knygos: biografijos, detek
tyviniai romanai, virimo kny
gos, knygos vaikams ir įvai
riomis svetimomis kalbomis. 
Pe lnas skir iamas minėtai 
bibliotekos šakai. 

PRASIDEDA ŠIENLIGĖS 
SEZONAS 

Vėsi ir drėgna vasara padėjo 
išaugti šienligę sukeliančioms 
piktžolėms ir visokių grybelių 
sporoms, todėl galima tikėtis 
ypač intensyvaus šienligės sezo
no. Manoma, kad apie 10-15% 
visų Amerikos gyventojų serga 
vienokia ar kitokia šienligės for
ma. 

NERIMSTA ATEISTAI 

Chicagos ateistų sąjūdis vis 
atranda kokių priekabių, be
kovodamas, kad „Būtų atskirta 
Bažnyčia nuo valstybės". Prieš 
kiek laiko buvo kabinamasi prie 
mokyklose kalbamo lojalumo 
Amerikai pareiškimo, kuriame 
yra žodis Dievas, kiek vėliau 
jiems užkliuvo kai kurių mies
telių ženklai ar antspaudai, nes 
juose buvo galima įžiūrėti kry
žių. Paskutinis, arba vėliausias, 
kovos laukas — ženklai pake
lėse ir gatvėse, nurodantys, kur 
yra artimiausia bažnyčia. 

BRANGSTA NAMAI 

Vidutinio namo vertė Chica
goje nuo praėjusio metų ket
virčio pakilo apie 7.1%, tai 
maždaug triskart daugiau negu 
visos Amerikos vidurkis. La
biausiai pakilo namų kainos 
šiaurinėje miesto pusėje — net 
apie 13%. Nors birželio mėnesį 
krašte namų pardavimas ir 
pirkimas gerokai sumažėjo, Il
linois valstijoje pasiliko taip, 
kaip anksčiau, o Chicagoje ir 
apylinkėse net padaugėjo. 

GAISRAS BERWYN 

Net septynios ugniagesių ko
mandos iš aplinkinių vietovių 
sekmadienį buvo iškviestos 
kovoti su gaisru Berwyn mies
telyje. Gaisre žuvo dvi moterys, 
penki asmenys sužeisti. Gaisro 
priežastis nežinoma. 
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RADO POVANDENINĮ 
LAIVA 

Prieš 71 metus Michigano 
ežere buvo nuskandintas I 
pasaulinio karo vokiečių po
vandeninis laivas — UC-97. Jį 
nuskandino Amerikos laivyno 
jūrininkai, atlikdami pratybas 
iš savo laivo Michigano ežere. 
Vokiečių laivas buvo vienas iš 
šešių, atgabentų į Ameriką, 
karui pasibaigus. Jis buvo at
vilktas į Didžiuosius ežerus ir 
kurį laiką paliktas prie Navy 
Pier kaip turistinė įdomybė. 
Pagal Versalio sutartį, visi 
vokiečių karo laivai turėjo būti 
sunaikinti, todėl 1921 m. liepos 
1 d. ir šis povandeninis laivas 
paskandintas ežere. 

Laivo nuskandinimo vietą, 
maždaug 200 pėdų gylyje, po 15 
ieškojimo metų atrado Alan 
Olson ir Taras Lyssenko. Laivas 
gerai išsilaikęs, nes visus tuos 
metus tūnojo gėlame ežero van
denyje. 

PERTVARKYMAI 
POLICIJOJE 

Chicagoje meras Daley ir eilė 
kitų vadovybės narių pataria 
uždaryti septynias policijos 
distriktų stotis, vieną detektyvų 
būstinę, sumažinti raštinėse dir
bančių policininkų skaičių ir 
paleisti 1993 metais apie 1,600 
daugiau policininkų patruliuoti 
gatvėse. Gal šis siūlymas 
visiškai nebus įgyvendintas, bet 
numatomos reformas šia 
kryptimi. 

BALSAVO CHICAGOS 
KROATAI 

Sekmadienį, rugpjūčio 1 d., 
apie 2000 Chicagoje gyvenančių 
kroatų pirmą kartą po Kroatijos 
nepriklausomybės paskelbimo 
rinko savo krašto prezidentą. 
Specialiai sudarytos rinkimų 
komisijos suskaičiavo balsus ir 
išsiuntė į Zagrebą. Rezultatai 
nebus žinomi iki šios savaitės 
pabaigos. 

PASITRAUKIA LOYOLOS 
PREZIDENTAS 

Loyolos universiteto prezi
dentas kun. Raymond Baum-
hart, vadovavęs šiai mokyklai 
nuo 1970 m., pranešė, kad už 
metų jis pasitrauks. Sis uni
versitetas Chicagoje gyvuoja 
123 metus, ir kun. Baumhart 
yra ilgiausia išbuvęs šio uni
versiteto prezidentu. 

SUSIJUNGS MOKYKLOS 

Liepos 22 d. buvo pasirašytas 
susitarimas sujungti dvi ka
talikiškas aukštesniąsias mo
kyklas: Loyolos akademiją, ku
rioje iki šiol mokėsi tik ber
niukai, ir mergaičių Marillac 
gimnaziją. Jėzuitų vedamoje 
Loyolos akademijoje mokėsi 
1,500 mokinių, o Marillac — 
apie 350. Mokyklą numatoma ir 
toliau vadinti Loyola Academy 
vardu. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport. IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

Gėlės Aukščiausiosios Lietuvos Tarybos pirm. prof. Vytautui Landsbergiui. 
Nuotr. Gedimino Zdančiaus 
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