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Bus įkuriama Rusijos 
ambasada Lietuvoje 

Penktadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, rugsėjo 4 d. (Elta) — 

Ministras pirmininkas Aleksan
dras Abišala priėmė Rusijos 
Federacijos paskirtą Lietuvai 
įgaliotąjį ir nepaprastąjį am
basadorių Nikolai Obiortyšev. 

Susitikimo metu buvo aptar
ti Rusijos ambasados įsikūrimo 
klausimai. Kalbėdamas apie 
valstybių tarpusavio santykius. 
premjeras pareiškė turįs vilčių, 
kad jie bus reguliuojami teisiniu 
pagrindu. Labai svarbu šalinti 
ekonominį bendradarbiavimą 
stabdančias kliūtis, norma
lizuoti tarpusavio atsiskaitymų 
tvarką. Lietuva, premjero nuo
mone, turi kiek daugiau paty
rimo ekonominėje reformoje ir 
galėtų ta patirtimi pasidalinti 
su Rusija. Tačiau svarbiausias 
klausimas, nuo kurio priklauso 
abišalių santykių normaliza
vimas — tai susitarimas dėl 
Rusijai pavaldžios kariuomenės 
greitesnio išvedimo iš Lietuvos. 

Premjeras ir ambasadorius 
mano, jog Lietuvos ir Rusijos 
viršūnių susitikime Maskvoje 
galbūt bus priimti abiems pu
sėms naudingi sprendimai. 

Kokių ekonominių įstatymų 
labiausiai reikia 

Aukščiausiojoje Taryboje įvy
ko nuolat veikiančio pasitarimo 
gamybos ir verslų problemoms 
nagrinėti posėdis. Jame daly
vavo Vytautas Landsbergis ir 
vicepremjeras Bronislovas Lu
bys. 

Posėdyje buvo tariamasi, ko
kių ekonominių įstatymų dabar 
labiausiai reikia Lietuvai, 
kuriuos iš jų tikslingiausia 
svarstyti ir priimti paskutinėje 
šio šaukimo Aukščiausiosios Ta
rybos sesijoje. Posėdžio dalyvių 
nuomone, šiuo metu labiausiai 
yra laukiami bankroto, ipotekos 
ir kiti įstatymai, nuo kurių 
daug priklauso ekonomikos re
formos įgyvendinimas. Buvo 
kalbama, kad reikia radikaliai 
pertvarkyti mokesčių sistemą, 
tobulinti privatizavimo pro
cesus, labiau rūpintis Lietuvos 
verslo strategija. 

Kainos dar kils 

Tradiciniame ketvirtadienio 
brifinge Vyriausybės rūmuose 
su žurnalistais susitiko eko
nomikos ministras Albertas 
Šimėnas. 

Svarbiausias šią savaitę Vy
riausybės užbaigtas darbas, jo 
nuomone, — tai priimtas Lietu
vos Vyriausybės ekonomikos 
memorandumas, parengtas kar
tu su Lietuvos Banko ir Tarp
tautinio Valiutos Fondo eksper
tais, kainų pakilimas, JAV vers
lininkų viešnagė bei derybos su 
Rusija. 

Planuojama, kad elektros 
energijos pabrangimas gy
ventojams padidins išlaidas už 
butą dar apie 200 rublių per 
mėnesį. Ministras pripažino, 
kad kainos dar kils ir priklausys 
nuo to, kaip seksis derybos su 
Rusija. 

Kaip ir anksčiau, svarbiausia 
Lietuvai — atsiskaitymų proble
ma. Ministras pasakė, kad Ne
priklausomų Valstybių San
draugos respublikos už išsiųstą 
produkciją Lietuvai nesumokė
jo 70 bil. rublių (Rusija - 10.7 
bil. rb.), o mes skolingi — 5 bi
lijonus rublių (Rusijai — 4.7 bil. 
rb.) Albertas Šimėnas pastebėjo. 

kad derybos su Rusija tapo 
konstruktyvesnės, tačiau savo 
produkcijai 1993 m. ji numato 
kvotas. 

Plačiau ministras papasakojo 
apie Vyriausybės ekonominę 
politiką ir numatomus veiks
nius jos nuosmukiui stabdyti. Jo 
nuomone, apie Lietuvos gyve
nimo lygio kilimą kol kas negali 
būti ir kalbos, nes gamyba 
mažėja. Svarbiausias vyriausy
bės uždavinys — sudaryti tokias 
sąlygas ūkiniams objektams, 
kad gamybos apimtys pradėtų 
augti. Įvedus litą, bus įšaldomas 
darbo užmokestis. 

Būsimieji diplomatai 
pradeda mokslą 

Mokslo metus pradėjo nauja 
mokslo įstaiga — Vilniaus uni
versiteto Tarptautinių santykių 
institutas. Pirmame kurse — 44 
studentai. Jie yra aukštųjų 
mokyklų absolventai ir tris kur
sus baigę universiteto studen
tai. Kaip pažymėjo vienas iš ins
tituto vadovų Egidijus Kūris, 
tai — ekonomistai, teisininkai, 
matematikai, medikai bei kitų 
specialybių žmonės, per atran
kos konkursą sugebėję įrodyti, 
kad rimtai pasirengė tarptau
tinių santykių studijoms. Jie 
laikė egzaminą tarptautinės po
litikos klausimais, sudėtingą 
užsienio kalbos egzaminą. Lais
viesiems klausytojams už moks
lą institute reikės mokėti. 

Sudarant šio instituto mo
kymo planus, metodiką, buvo 
remiamasi JAV, Didžiosios 
Britanijos analogiškų mokslo 
įstaigų patirtimi. 

Krikdemai rinkimuose 
nesijungs į koaliciją 

Neeilinėje krikščionių demo
kratų partijos konferencijoje 
sutarta rinkimuose dalyvau
ti a tskiru sąrašu. Preten
dentų į deputatus kandida
tūros dar derinamos. Konfe
rencijoje priimtas kreipimasis į 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininką, kuriame prašoma 
išimties tvarka leisti kandida
tuoti į Seimą keliems kuni
gams. Konferencijoje dalyvavo 
Lietuvos vyriausybės ministras 
pirmininkas Aleksandras Abi
šala. 

Krikščionių demokratų parti
ja yra viena gausiausių poli
tinių jėgų ir antroji pagal 
narių skaičių (apie 6,000) 
po Lietuvos Demokrat inės 
Darbo partijos (tai pakeitusi 
pavadinimą buvusi Lietuvos 
komunistų partija). Jos skyriai 
įkurti beveik visuose miestuose. 

Rabino David Smith 
veiklos pagerbimas 

Vyriausiojo Vilniaus rabino 
David Smith veiklos Lietuvoje 
pirmųjų metinių proga jį priėmė 
Vilniaus arkivyskupas Audrys 
Bačkis. Buvo aptartos funda
mentalios judaizmo teologijos 
palikimo Lietuvoje problemos, 
judaizmo ir krikščionybės san
tykiai. Kalbėta taip pat apie an
tisemitizmo reiškinius, visuo
menėje pasitaikančius antago
nizmo stereotipus, jų įveikimo 
būdus. 

Rabiną David Smith taip pat 
priėmė Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis. 
Vydūno jubiliejus Šilutėje 
Kitų metų kovo 22-ąją bus mi

nimos Vydūno gimimo 125-osios 

Šaudoma į JAV 
malūnsparnius prie Sarajevo 

Sukrėsta kambodietė yra vedama nuo dešiniųjų sukilėlių sudegintos azilio prašančių prieglaudos 
Ketzin'o mieste netoli Berlyno. Ketvirtadienio naktį ekstremistai įmetė ugnies bombą į namų 
vidų. Ten gyvenę 44 užsieniečiai pabėgėliai, daugiausia bulgarai, buvo nuvežti į kitą prieglaudą. 
Daugiausia tokių užpuolimų yra buvusioje Rytų Vokietijoje. 

JAV Kongrese pradės svarstybas dėl 
pašalpos Rusijai įstatymo projekto 

LB pasiuntė rekomendacijas komisijos nariams 

Belgradas, Jugoslavija, rug
sėjo 3 d. — Keturi JAV marinų 
malūnsparniai, skrenda virš 
vietos prie Sarajevo miesto, kur 
sudužo Italijos lėktuvas, vežės 
pašalpą Sarajevo žmonėms, iš
girdę šūvius, apleido vietovę. 
Šūviai įjuos nepataikė ir nebu
vo aišku, kuri pusė juos šaudė. 
Tai buvo pirmas kartas, kai JAV 
kariniai malūnsparniai skrido 
kovos zonoje,nuo jų paskyrimo 
birželio mėnesį į tą vietovę 
saugoti šalpos siuntimą. 

Jungtinių Tautų pareigūnai 
pranešė, kad keturi žmonės 
žuvo nukritusiame Italijos lėk
tuve. Nors iš pradžių nebuvo 
aiškios nelaimės aplinkybės, 
gerai informuotas diplomatas 
ketvirtadienio vakarą pranešė, 
kad lėktuvas buvo nušautas 
automatinės, šilumos ieškančios 
raketos. 

Šaudymas į Italijos lėktuvą ir 
į JAV malūnsparnius įvyko 
kroatų valdomoje teritorijoje, 20 
mylių į vakarus nuo Sarajevo. 
Kroatai tebekovoja su serbais 
dėl tos teritorijos. Jungtinių 
Tautų atstovas, kalbėdamas 
apie JAV malūnsparnius, sakė: 
„Jie pasiekė sudužusio lėktuvo 
vietą ir po kurio laiko patraukė 

Washington, DC, rugsėjo 
3 d. — JAV Kongreso abiejų 
rūmų dvipartinė konferencijos 
komisija rugsėjo 10 dieną 
pradės svarstyti kaip suderinti 
į vieną abiejų Kongreso rūmų 
atskirai priimtus, šiek tiek 
skirt ingus pašalpos Rusijai 
projektus, vadinamus Freedom 
Support Act. Matant, kad tai 
sudaro dar vieną progą įtakoti 
konferencijos komisijos 17 narių 
ryškiau rišti pašalpą Rusijai su 
buvusios sovietinės kariuome
nės išvedimu iš Baltijos kraštų, 
Lietuvių Bendruomenės Visuo
meninių reikalų tarybos pir
mininkas Algimantas Gečys 
kiekvienam tos konferencijos 
komisijos nariui pasiuntė laišką 

tuo reikalu. (Konferencijos 
komisijos nariai buvo išvardinti 
Draugo rugpjūčio 27 d. laidoje). 

Laiške rašoma, jog kadangi 
JAV Administracija nerangi 
vykdyti tarptautinio vado
vavimo rolės šiuo atžvilgiu, 
svarstysimasis pašalpos Rusijai 
įstatymo projektas JAV Kong
resui duoda progą duoti Ame
rikai vadovaujančią rolę šiuo 
klausimu, „kol padėtis Pabaltijy 
dar nedegeneravo į dar vieną 
Rytų Europos klampynę". Kai 
7,000 JAV piliečių kas mėnesį 
keliauja į Pabaltijį, svarbu, kad 
tas regionas liktų draugiškas 
Amerikos ekonominiams, kul
tūriniams ir politiniams in
teresams. 

Rusai kėsinasi prieš Pabaltijį 

Laiške pr imenama, jog 
nežiūrint Boris Jelcino užtik
rinimų, Rusijos užsienio ir 
gynybos ministerijos bei 
parlamentas kalba priešingai. 
Pavyzdžiui, rugpjūčio 6 d. 
užsienio ministras Kozyrev pa
statė įvairias sąlygas, kad 
derybos dėl kariuomenės išve
dimo iš viso galėtų vykti. Ru
sijos kariuomenė tebesiunčia 
naujus rekrūtus į Pabaltijį ir ar
ti tankiai apgyventų vietovių 
vykdo artilerijos pratimus ir 
tankų manevrus. 

Rusijos karininkai Pabaltijy 
kursto ir skatina įvairią veiklą, 
nukreiptą prieš demokratiškai 

metinės. Šiam jubiliejui ruošiasi 
ir rašytojo kraštiečiai šilu
tiškiai. I Šilutės centrinę bib
lioteką jau pradėjo keliauti pir
mieji dailininkų laiškai su dar
bais tarptautiniam ekslibrisų 
konkursui. Juos atsiuntė mūsų 
tautietė iš Chicagos Jadvyga 
Paukštienė, Hansas Masalskis 
iš Vokietijos, dailininkai iš 
Ukrainos, Rusijos. Jubiliejaus 
dienomis bus surengta Vydūnui 
skirtų ekslibrisų paroda, ruo
šiamasi išleisti jų katalogą. 
Geriausių darbų autoriai bus 
apdovanoti Chicagos Vydūno 
fondo, įvairių Šilutės įmonių ir 
organizacijų premijomis. Šilu
tiškiai primena, kad konkursui 
skirtų eklslibrisų laukia iki 
lapkričio 1 dienos. 

Trumpos žinios 
Italijoje prasidedančiame 

tarptautiniame mėgėjiškų filmų 
festivalyje pi rmąkar t bus 
rodoma ir lietuviškų juostų pro
grama — keturi meniniai ir 
vienas multiplikacinis filmai. 
Beje, festivalyje oficialiai bus 
įteisinta Lietuvos narystė tarp
tautinėje kino mėgėjų organi
zacijoje UNICA. 

Tarptautinis muzikos festi
valis „Banchetto musicale" ren
giamas rugsėjo 5-12 dienomis 
Vilniuje. Klausytojai bus su
pažindinti su skersine ir išilgine 
fleita. (O.K.) 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Kinija suareštavo prieš 
mėnesį į kraštą iš JAV sugrįžusį 
Kinijos disidentų vadą ir išvarė 
jį lydėjusį amerikietį patarėją 
„už veiksmus, neatitinkančius 
jo turistiniam statusui". Jiedu 
buvo suareštuoti, besiruošdami 
antradienį susitikti su užsienio 
reporteriais. Suareštuotas disi
dentų vadas Šen Tong buvo pa
siruošęs už poros valandų pa
skelbti įkūrimą Beidžingo pa
dalinio „Demokratijos Kinijai 
fondo" — JAV organizacijos, 
kuriai jis vadovauja. 

— Bill Clinton, Arkansas gu
bernatorius ir pretendentas į 
JAV prezidentus, rugsėjo 2 d., 
švenčiant JAV pripažinimo Bal
tijos kraštų pirmą sukaktį, iš
leido pareiškimą su sveikinimu 
ir pasisakymu, kad JAV privalo 
visomis priemonėmis siekti kuo 
greitesnio Rusijos kariuomenės 
išvedimo iš Pabaltijo ir kad jis 
to aktyviai sieks. 

— Turkijos premjeras S. 
Demirel, bijodamas, kad JAV 
veiksmai šiauriniame ir pie
tiniame Irake nepaskatintų 
rytinės Turkijos kurdų siekti 
nepriklausomybės, prašė užtik
rinimo iš prez. Bush ir gavo: 
JAV ir toliau priešinasi Kurdis
tano valstybės susikūrimui ta
me regione. 

— Irako atominių ginklų 
gamyba jau nebeegzistuoja, 
konstatavo Jungtinių Tautų 
komitetas, tikrinęs įvairias 
vietoves ir įrengimus Irake. Bet 
tai negarantuoja, kad ateityje 
nebeatras kitų branduolinių 
įrengimų. 

— Gruzijos vadas E. Ševard
nadze ir Rusijos prez. B. Jelcin 
sutarė sukurti bendrus dalinius 
palaikyti taiką atsiskirti norin
čioje Abchazijoje. 

— Kanadoje spalio 26 d. vyks 
referendumas, ar priimti sutar
tį su Quebec provincija, kurią 
priėmus, Quebec'as nesiskirs 
nuo Kanados. 

— Karo belaisviai serbų 
lageriuose Bosnijoje yra mari
nami badu, lytiniai prievartau
jami, sumušami ir žudomi, pa
reiškė JAV Valstybės depar
tamento atstovas Joe Snyder, su 
Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus delegacija tikrinęs 19 
lagerių. Juose buvo užregis
truota 11,704 belaisvių, 9,848 
laikomi serbų lageriuose; kroa
tų lageriuose buvo 954 belais
vių, o musulmonų — 902. 

— Kalifornijoje prie Ca-
listoga esantis geyzeris gali 
padėti pranašauti žemės drebė
jimus. Tyrinėtojai rado, kad 
porą dienų prieš žemės drebėji
mą pasikeičia jo išsiveržimų 
dažnumas. 

nestambių ginklų šaudymą ir 
dėl to nutraukė savo uždavinį". 

I Sarajevo pašalpą vežančių 
lėktuvų skrydžiai tuo tarpu 
sulaikyti. Neaišku, ar tas 
šaudymas pakenks ir turimos 
pašalpos paskirstymui, taipgi 
ir taikos deryboms tam regio
nui. Pentagono atstovas sakė, 
kad malūnsparniai — du gel
bėjimo, du ginkluoti — pakilo 
nuo JAV laivo S.S. Iwo Jima 
Adrijos jūroje. Kitas Pentagono 
pareigūnas pastebėjo, jog ten 
buvo tamsu ir ūkanota. „Jie 
skrido tarp kalnų. Tai buvo 
pavojingas uždavinys. Kai 
išgirdo šaudymą, nutarė, kad 
laikas išsidanginti", jis sakė. 

JAV marinai laiko laivus Ad
rijos jūroje gelbėjimo tikslams. 
JAV perleido teisę autorizuoti 
gelbėjimo skrydžius iš tų laivų 
Europiečių štabui. 

Nukritęs Italijos lėktuvas bu
vo transportinis, pakilęs Split 
mieste Kroatijoje, iš kur skren
da visi JT pašalpos lėktuvai. Į 
pašalpą vežančius lėktuvus jau 
ne pirmą kartą šaudoma. Daž
nai padaugėję šaudymai aplink 
Sarajevo aerouostą verčia sus
tabdyti skrydžius. 

išrinktą valdžią, duoda tokioms 
grupėms susirinkimų vietas ir 
aprūpinimą. 

Lietuvių Bendruomenės laiš
ke Kongreso konferencijos ko
misijos nariams taip pat prime
nama apie Rusijos parlamente 
skatinamą veiklą, kad Jungti
nės Tautos paskirtų Rusiją su 
savo kariuomene prižiūrėti 
taiką Pabaltijy, argumentuo
jant, jog jos kariuomenės pasili
kimas tuose kraštuose kaip tik 
tam pasitarnautų. Net ir Gor
bačiovas savo kalboje rugpjūčio 
17 d. teigė, kad Rusijos kariuo
menė yra stabilizuojantis fakto
rius Pabaltijy. Taip pat kongres-
manams pažymimas Rusijos 
ambasadoriaus prie Jungtinių 
Tautų pasakymas Pabaltijo 
kraštų ambasadoriams, kad 
Rusijai reikalingi Pabaltijo 
neužšalantys uostai ir kad 
Rusija ten laikysianti savo karo 
bazes, kol Amerika laikys savo 
bazes Europoje. 

Kongresas turi nurodyti 
aiškią JAV poziciją 

Laiške užtat pabrėžiama, jog 
vykstant tokiems reiškiniams 
Rusijoje, JAV Administracijos 
ligšiolinis nerangumas stipriau 
ir griežčiau reikalauti Rusijos 
kariuomenės išvedimo iš Pabal
tijo tegali būti Rusijos interpre
tuojamas kaip pritarimas dabar
tinei Rusijos krypčiai dalinių 
išvedimo klausimu. 

Laiške komisijos nariai yra 
prašomi visą pašalpą sąlygoti 
kariuomenės išvedimu, nes tai 
yra esminis JAV reikalavimas, 
o ne teikti pašalpą iš anksto ir 
tik po metų, vien prezidento 
žodžiu remiantis, nutarti, ar 
toliau teikti, pašalpą, kaip 
dabar parašyta Senato versijoje. 

Lietuvių Bendruomenė taip 
pat remia sen. Byrd įvestą 
pataisą Senato versijoje, kad 
JAV leistų Pabaltijo kraštams 
gauti iš JAV nežudančius ka
rinius įrengimus, kad jie galėtų 
efektyviau prižiūrėti Rusijos 
kariuomenės laikyseną savo 
kraštuose ar pasieniuose. Pra
šoma taip pat, kad būtų palikta 
Senato versijos pastraipa, pa-
žyminti JAV techninė pagalba 
į vakarietiškus standartus at

vesti rusų suprojektuotas ato
mines elektrines, ne tik Rusijo
je, bet, pvz. ir Ignalinoje. 

Laiške smulkiau nurodomos 
ir kitos vietos, tiek Atstovų 
Rūmų, tiek ir Senato versijose, 
kurios ne tik padės Pabaltijui, 
bet ir sustiprins JAV interesus 
tuose kraštuose. Prie laiško 
pridėti ir išvardintas pozicijas 
remiantys dokumentai. 

LB Visuomeninių reikalų 
įstaigos vedėja VVashingtone 
Asta Banionytė ragina lietuvius 
kaip tik šiuo metu susisiekti su 
savo kongresmanais ir šios kon
ferencijos komisijos nariais, 
raginant juos aiškiai įrašyti į 
galutinį projektą Rusijos ka
riuomenės išvedimą. (Draugo 
rugpjūčio 13 laidoje buvo skelb
tas ir latvių suorganizuotas šia 
tema automatinių telegramų 
kongresmanams telefonas). 

Konferencijos komisijos na
riams rašyti laiškus ragina ir 
Pabaltiečių Jungtinis komitetas 
JBANC. Senatoriams voką ad
resuoti United States Senate, 
Washington, DC 20510, o kong
resmanams — US House of Rep-
resentatives, Washington, DC, 
20515. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 5 d.: Stanislava (Sta
sė), Erdenis, Dingą. 

Rugsėjo 6 d.: Faustas, Filo
mena, Vaištautas, Skuda. 

Rugsėjo 7 d.: Darbo dienos 
šventė, Gilbertas, Regina. Bar
tas, Neringa. Rėdą. 

Rugsėjo 8 d.: Švč. M. Marijos 
gimimo šventė, Lietuvos laisvės 
šventė (buv. Tautos šventė), 
Adelė, Ina, Gerutis, Daumantė. 

Rugsėjo 9 d.: Šv. Petras 
Klaveras, Ozana, Sergėjus, Ra
munė, Vaidas. Vylius. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:19, leidžiasi 7:19. 
Temperatūra dieną 86 F (30 

C), naktį 65 F (18 C), lietaus 
. galimybė ryte, paskui saulėta. 
Sekmadienį ir pirmadienį didelė 
galimybė lietaus su perkūnija, 
sekmadienį karšta ir tvanku, 
pirmadienį vėsiau. 
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ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ STUDIJŲ 

SAVAITĖ 
KENNEBUNKPORTE 

ANTANAS MASIONIS 

Šios vasaros studijų savaitė 
prasidėjo rugpjūčio 8 d. vakare 
ir, kaip visuomet, koncertu, 
kurį, studijų savaitės vadovo dr. 
Česlovo Masaičio prašoma, pa
dėjo suorganizuoti Elena Vasy-
liūnienė. Ji , gerai pažinodama 
solistę Oną Aleksaitę Patch ir 
akompanuotoją Lorraine Ippoli-
to DiGregorio, paprašė jas 
atlikti pradinio koncerto pro
gramą. 

Solistė ir akompanuotoją pub
likos buvo įvertintos gausiais 
aplodismentais. Po programos 
studijų savaitės vadovas dr. C. 
Masaitis, padėkojęs Elenai 
Vasyliūnienei ir koncerto atli
kėjoms, pareiškė, kad nuo to 
momento savaitė yra prasi
dėjusi. Po koncerto pasivaišinta 
ir pasidalinta įspūdžiais. 

Pirmoji diena 

Sekmadienį, pirmąją studijų 
savaitės dieną, paskaitą skaitė 
Yale universiteto profesorius dr. 
Jonas Zdanys, vienas mūsų 
jaunosios kartos iškiliausių 
mokslininkų. Jis Yale ir New 
Yorko universitetuose yra stu

dijavęs anglų literatūrą, o New 
Yorko universitete gavęs dokto
ratą. Dabar rašo mokslinius 
straipsnius, redaguoja moksli
nius žurnalus, rašo poeziją ir 
verčia savo ir kitų Lietuvos 
rašytojų prozos ir poezijos 
veikalus į anglų kalbą. Be to. 
profesoriauja Yale universite, 
dirba universiteto vadovybėje 
ir, būdamas universiteto pre
zidento asistentas, rašo jam 
kalbas ir yra universiteto 
komunikacijos direktorius. Yra 
išleidęs 16 knygų, prisidėjęs prie 
Lietuvos PEN klubo įsteigimo ir 
yra dabartinis jo pirmininkas. 
Bendradarbiauja „Lituanus" 
žurnale ir yra vienas iš to 
žurnalo redaktorių. 

Dr. J. Zdanys kalbėjo apie 
PEN klubą ir Yale universiteto 
ryšius su Lietuva. Jis, dar Lietu
vai net nepaskelbus nepriklau
somybės, vieneriems metams 
buvo nuvykęs į Lietuvą ir jau 
tada mėgino megzti pažintis su 
Vilniaus universiteto žmo
nėmis, su rektorium Rolandu 
Poviloniu, prof. dr. Gintautu ir 
prof. Česniu, Vilniaus un-to me
dicinos fakulteto dekanu. Dr. J. 
Zdanys yra įsipareigojęs stip
rinti kultūrinius ryšius tarp 
Yale universiteto ir Baltijos 
šalių: pasikeisti profesoriais, 
gydytojais, išrūpinti Lietuvai fi
nansinės paramos iš dabartinės 
technikos iš Amerikos katalikų 
fundacijų. 

Dr. J. Zdanys dar dirba, bend
radarbiaudamas su dr. Elona 
Vaišnienė, World Health srity
je. Tarp kitko, jiedu ir dr. Rimas 
Vaišnys išrūpino prof. Vytautui 
Landsbergiui, Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkui, 
Yale universiteto garbės dak
taro laipsnį. 

Reikia pridurti, kad Lietuvos 
rašytojų PEN klubas išleido 
anglų ir lietuvių kalbomis 
almanachą, kuris buvo pla
tinamas pasauliniame PEN 
klubo narių suvažiavime. Dr. J. 
Zdanys buvo pagrindinis 

almanacho vertėjas ir redakci
jos narys. Almanachas buvo 
puikus propagandos įrankis ir 
labai gera priemonė supažin
dinti pasaulį su Lietuvos litera
tūra. Užtat jau ateinančiais 
metais planuojama leisti antrąjį 
almanachą. Dr. J. Zdanys 
apsiėmė būti vyriausiu to 
almanacho redaktoriumi. 

Antrąją dieną — „Lietuvių 
rūpesčiai" 

Studijų dienų antroji prele
gentė buvo dr. Elona Vaišnienė, 
ateitininkams sendraugiams 
gerai pažįstama. Dr. Elona 
Vaišnienė savo paskaitą pa
vadino: ..Lietuvių rūpesčiai 
Kanadoje, Lietuvoje ir Kenne-
bunkporte". Dr. Elona pabrėžė, 
kad jos paskaitos temoje būtų 
įrašyta ir Kanada, kadangi ji 
ten neseniai buvusi ir susipa
žinusi su jų rūpesčiais, o Kenne-
bunkportas atstovaus JAV ir 
jiems. 

Dr. Elona taip dėstė savo min
tis: Mes, išeivija, turime susi
mąstyti ir nusistatyti, kokioje 
padėtyje dabar esame santyky
je su savo tėvyne Lietuva. Iš 
tikrųjų priklausome specifinei 
mūsų tautos grupei, būtent, 
1940-1990 metų is tor inei 
grupei. Nuo 1940 metų mes kal
bėjome JAV ir pasaulio prezi
dentams, mes piketavome sovie
tų atstovybes, mes lankėme 
savo valstybių senatorius ir 
kongresmanus, mes rašėme 
jiems peticijas ir kitokius raš
tus, supažindindami su Lietuvos 
padėtimi ir prašėme jų pagalbos 
Lietuvai. Visa tai darėme mes, 
nes j ie tada to negalėjo daryti. 

Dabar jau jie kalba Lietuvos 
vardu, naujos Lietuvos vardu. 
Jie dabar net nepageidauja, kad 
mes juos mokytume, nes mes 
kalbame istorinės Lietuvos var
du, o ten dabar yra visai ki
tokia padėtis. Dideli pokyčiai 
vyksta dabar ir pas mus: dėl 
pakitėjusių komunikacijos 
sąlygų tur ime daugybę 
pavienių ir įvairių meno grupių 
lankytojų iš Lietuvos, gauname 
daug jų spaudos ir patys gana 
gausiai juos lankome. Vyksta 
artimesnis susipažinimas ir kar
tu, ypač išeivijoje, tam tikras 
pasimetimas. Jau girdėti, kad 
kai kurie tėvai mano, kad ne
reikia leisti vaikų į lituanis
tines, kad jau toks dažnas įvai
rių meno grupių čia lankymasis 
iš Lietuvos menkina mūsų 
pastangas išlaikyti chorus ir or
ganizuoti kitokio meno grupes. 

Tarp daugybės lankytojų iš 
Lietuvos jau pradeda atsirasti 
net ir kriminalinio elemento, 
ypač didesniuose miestuose 
tiek, kad jie jau gadina gerą 
lietuvio vardą. Gerai, kad mūsų 
lietuviškasis jaunimas nenori 
turėti su jais nieko bendro. 

Mūsų išeivija, lankydamasi 
Lietuvoje ir bendraudama su 
atsilankiusiais iš ten, yra paste
bėjusi, kad per tą 50 metų ver
govės laikotarpį yra ten 
mūsiškių pasikeitęs ir jų 
elgesys, ir charakteris, ir net jų 
lietuviškos kalbos akcentas. 

Nepaisant visokių pokyčių ten 

Moksleiviai a te i t in inka i Clevelande duoda įžodi veiklos metų užba ig imo šven tė j e . Iš k.: k u n . 
G e d i m i n a s Kijauskas, Kr is tupas Matas, L a u r a Alšėna i t ė , L ina P e n k a u s k a i t ė i r A u d r a 
Lepa r ska i t ė . 

ir mūsų išeivijoje, mes negalime 
vieni nuo kitų atsiriboti. Reikia 
mums bendrauti ir toliau ir įlie
ti ten visa tai, ką mes čia išlai
kėme per 50 metų. Mums reikia 
mokytis iš jų ir jaustis vienos 
tautos vaikais, viskuo dalintis 
ir būti atviri vieni kitiems. Pvz. 
žinomomis mums jų gyvenimo 
sąlygomis, jie yra daugiau už 
mus domėjęsi menais, literatū
ra, ypač poezija, kuri savo meta
foromis ir įvairia simbolika gali 
daugiau išreikšti net ir nelais
vės sąlygose. Apskritai jų ten 
visų išsilavinimas yra gana 
aukštas", — užbaigė dr. E. Vaiš
nienė. 

Prof. dr . St. Šalkauskio 
mintys aktual ios ir šiandien 

Antradienio vakaro paskai
tininke dr. Mirga Girniuvienė 
pačioje pradžioje pabrėžė, savo 
paskaitoje apsiribosianti vienu 
prof. dr. Stasio Šalkauskio refe
ratu, skaitytu 1921 m. pirma
jame Lietuvių Katalikų Kon
grese. Referato tema buvo 
„Krikščioniškoji politika ir 
gyvenamoji valanda". Paskai
tininke priminė, kad šiemet su
kanka 50 metų nuo dr. St. 
Šalkauskio mir t ies . Jo 
palikimas mūsų tautai yra labai 
didelis. Jis rašė įvairiais pasau
lėžiūriniais klausimais, kurie 
mums vis dar teberūpi ir turbūt 
visuomet rūpės. Jam ypač 
rūpėjo tautos auklėjimas, lietu
vių tautos moralinis didin
gumas. 

Visos dr. Mirgos paskaitos 
turini, kad ir labai sutrauktai, 
būtų nelengva atpasakoti. Pasi
naudosiu jos pradžioje duotu lyg 
ir planeliu, apie ką ji kalbės, tas 
išreikš jos minčių eigą. 

Turbūt tinkamiausias Stasio 
Šalkauskio pagerbimas būtų 
mūsų pastangos suprasti, kiek 
iš jo minčių galima semtis, 
sprendžiant šių laikų proble
mas. Tai jo palikimas, kurį jis 
paliko tautai. Jei jo palikimas 
bus tautoje gyvas, tauta dva
siškai p ra tu r t ė s , o jei jo 
palikimas bus pamirštas, tai 
bus dėl mūsų lietuvių ap
sileidimo. Taip, lietuvių, ne vien 
tik katalikų, nes St. Šalkauskis 
rašė ne vien tik katalikams ar 
ateitininkams. Jo mintys turėjo 
universalinės reikšmės, kalbė
jo visiems lietuviams, kaip žmo
nėms, nesvarbu, kurios 
pasaulėžiūros jie būtų. 

St. Šalkauskio laikais Lietu
va buvo neseniai atgavusi 
nepriklausomybę ir tvarkėsi 
naujais demokratinės valstybės 
pagrindais. Pasaulyje buvo 
paplitusios socializmo bei nacio
nalizmo idėjos. Tos idėjos buvo 
radusios atgarsio ir lietuviuose. 
St. Šalkauskiui rūpėjo padėti 
lietuviams susidaryti tinkamą 
nusistatymą įvairių idėjų at
žvilgiu. Jis išvystė vientisą, 
nuoseklią minčių sistemą, ku
rios centre stovi žmogus, kaip 
visuomenės dalis. 

Pergyvename panašius lai
kus. Lietuva visai neseniai yra 
atgavusi nepriklausomybę ir 
bando atkurt i demokratinę 
valstybę. Tačiau 50 metų totali 
tarizmo, atrodo, yra palikę savo 
antspaudą visuomeninėje veik
loje. Ten, parlamente ir spaudoj, 

kyla nevaisingi ginčai. Nuolat 
apgailestaujama, kad trūksta 
solidarumo, tolerancijos. 

St. Šalkauskis savo raštuose 
pasižymėjo gilia tolerancija. 
Todėl, ypač dabar, prisimenant 
jo 50 metų mirties sukaktuves, 
ypačiai naudinga mums būtų 
įsigilinti į jo mintis ir mintijimo 
būdą. 

Susipažinimas su 
A. Masionio knyga 

Trečiadienio vakarą buvo 
numatytas susipažinimas su 
Antano Masionio knyga „Atei
tininkų 'dvasia nepalūžo". 
Kadangi knyga dėl techniškų 
kliūčių ligi to vakaro dar 
nebuvo gauta, A. Masionis vis 
tiek buvo paprašytas pakalbėti 
sendraugiams apie tos knygos 
sąrangą ir turinį. 

Štai jo ' minčių santrauka. 
Knygą sudaro trys dalys. Pirmo
joj dalyje yra išspausdinti pir
miniai atsiminimai, kurie buvo 
pakelbti 1985 metais, pradedant 
rugpjūčio 15 d. Kadangi greit, 
nelaukiant nei tų atsiminimų 
pabaigos, išsivystė gana aštri 
polemika tarp tautiškos kryp
ties žurnalistų ir jiems pri
tariančių jo atsiminimų puo
lėjų, jo ir tų atsiminimų gy
nėjų, jis į rą polemiką visiškai 
nesikišęs. Laukęs, kol ji pasi
baigs. Ji truko arti pusantrų 
metų, nes paskutinis dalykas — 
Onos Gailiūnaitės laiškas, lie
čiantis Masionio atsiminimus — 
,,Dirvos" redaktoriui buvo 
išspausdintas 1987 m. kovo 12 
d. -

Kadangi Masionis jau buvo 
davęs savo sutikimą „Ateities" 
leidyklos Vedėjui dr. Algiui 
Norvilui spausdinti jo atsimini
mus atskira knygele, tai tęsian
tis polemikai, jis nusprendė ir 
toliau tylėti, tikėdamasis, kad 
prie tų jo atsiminimų spaus
dinsimoje knygelėje bus galima 
pridėti kokį nors paaiškinimą ir 
pastabas dėl tautininkų žur
nalistų faktų iškraipymo. Taigi 
tylėjo ir toliau, ir iki galo. Tik 
rūpestingai skaitė jų straipsnius 
„Dirvoje" ir „Naujojoje Viltyje", 
darė iškarpas ir rengė medžiagą 
knygai, kurioje būtų atsakyta į 
visus tautininkams neaiškius ir 
nesuprantamus klausimus. O 
skaityti buvo ką, nes „Dirvoje" 
ir „Naujojoje Viltyje" iš tau
tininkų pusės buvo išspausdin
ti net 22 asmenų 32 įvairiausios 
rūšies ir įvairiausio ilgumo 
straipsniai ir straipsneliai, 
komentarai,* laiškai redakto
riams. Masionio vardas buvo 
minimas net jų juokų skyriuje. 
Tad antroje jo atsiminimų daly
je knygoje yra atspausdintas 
faktais paremtas visos minėtos 
polemikos įvertinimas. 

„Dirvos" ir „Naujosios Vil
ties" žurnalistai teigė, kad Lie
tuvoje tautininkų valdymo lai
kais nėra buvę jokių ateitininkų 
persekiojimų, kad Masionis ne
galėjęs surasti jokių ateitininkų 
„kankinių", jkad ateitininkų 
dvasios „laužymas" galėjo dėtis 
tik Jauno karstagalvio kovotojo 
galvoje anais laikais". Kad šito
kie žurnalistutiesos paneigimai 
buvo grynas prasimanymas, 
knygos autorius surinko net 
19-os nuo tautininkų valdžios 

nukentėjusių ateitininkų asme
niškus pasisakymus, kurie yra 
išspausdinti knygoje atsimini
mų formoje. Vienas ateitininkas 
atsiuntė iš Lietuvos ten iš
saugotą savo 1930-31 metų die
noraštį, kur aprašyti įvykiai jų 
gimnazijoje, uždraudus mokslei
vių ateitininkų veiklą. Die-
raščio autorius dabar gyvena 

(Bus daugiau) 

MOKSLEIVIŲ DĖMESIUI 

Prez. A. Stulginskio mokslei
vių ateitininkų kuopos pirmas 
poatostoginis susirinkimas bus 
penktadienį, rugsėjo 11d., 7:30 
vai. vak. Kazlauskų namuose, 
11617 West 139 St., Orland 
Park, IL. Visi gimnazistai kvie
čiami. Informacijai kreiptis į 
J a n i n ą Braune , te l . 
708-654-4764. 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Fielda. I I I . 
Tol. (708) 746-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaekl Rd., Chicago IL 

Rez. (1-312) 776-7670 
Kob. (1-312) 562-0221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

9 0 0 Ravtnla PI. 
Orlsnd Pairti, IL 

Tel. 706-349-0667 
Priklauso Christ ir Palos Comm. ligoninėms 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

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

Valandos pagal susitarimą 
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UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmotogas/Akių Chirurgas 

2636 W. 71«t St 
312-436-5666 

4149 W. 63rd St. 
312-735-7709 
CMcago, IL 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuolaida 

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

507 S. Gllbort, LaGrange, IL . 
Tol. (706) 352-4487 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog i Medicare 

•Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 

T o l . (1-312) 434-8646 (veikia 24 va i ) 
•Pirm., ant r . ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
ptez. (706)246-0067; arba (706)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Puleakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybe — Kaulų ir sąnarių 

ligos ir chirurgija 
Moly Crose, 2701 W 68 St . Chicago 

Tel (312) 471-5573 
9830 S Ridgeland Chtcago Ridge I I 

Tat. (708) 423-0313. 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tol . 312-735-7708 

217 E I27st St 
Lemont IL 60439 

Tol . 815 723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hlckory Hlllt 

T o l . (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Ft9ffnty M#olcfll C Hole 
217 E. 127 St. — Lement. IL 80439 
Priklauso Palos Community Hosp'tal ir 

Silver Cross Hospitai 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. (700) 257-2285 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol . (1-312) 767-7575 
5760 Archer Ave 

(6 blokai | vakarus nuo C»cero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

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

Gydytojai ir chirurgai 
Anootoztyoo kr aki 

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

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir šeštd 9 v r-12 v p.p 

6132 S. Kedzle Ave . , Chicago 
1-312) 7 7 6 4 9 6 9 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

ir hemorotdų gydymas 

? 5540 S. Pulaekl Road 

Ta i . (1-312) 565-2602 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm .antr . penkt 12-3 v.p.p . ketv 2-7 v v 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Snerman ligoninė Elgin. IL 
Tol . 706 6 6 6 8 9 7 6 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tol. (708) 598 8101 
Vai pagal susitarimą 

Tol. kabineto Ir buto: (706)652-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave . , Cicero 

Kasdien 1 N 8 vai vak 
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai popiet 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaekl Rd., Chicago 

312565-1955 
172 Schl l ler St., Eknhurat, IL 60126 

706-641-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2464 W. 71et Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2 7 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cormak Rd. 
Wo«tcho«ter, IL 60153 

Tol. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adame 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ava., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Noporvllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. tai. (1-312) 566-0346; 
Roz. (1-312) 779-8633 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

425S W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4| 

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

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

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

7722 S. Kedzle A v e . , 
Chicago, I I I . 8 0 8 5 2 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzte 
Chicago, IL 60629 

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

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

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

Namų (706) 564-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle. Chicago, IN. 
Tel. (1-312)925-2670 

1185 Dundee Ave . , Elgln. III. 60120 
Tai. (706) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYOYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory HIHs, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (706) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2616 W. 71 at St. 

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

Paloe Vieton Contor, 7152 W. 127tti St 
Palos Hgts, III Ketv vai. 3-6 v.v 

Tel. (706)446-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto t o l . (1-312) 776-2880. 
Rez. (706) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Aust m) 

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

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center-

Naporvliie Cempue 
1020 E. Oaden Ava., Saite 310, 

NaoervMe IL 60863 
Tel. 1-706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 



Tautos šventė — 

PRAEITIES IR 
DABARTIES DIDYBĖ 

Ne tik valstybę, bet ir lietuvių 
tautą reikia visuomet prisi
minti. Tauta yra pagrindas, 
kuris per kartų kartas iš praei
ties ir dabar ateina su savo 
papročiais ir žymėmis, kurių nei 
laikas, nei istorija greitai neiš-
trina. Tautos susidaro geografiš
kai, bet ir vidaus gyvenimu, 
vienodu savęs vertinimu, noru 
vienas kitam pagelbėti. 

Tautoje jaučiami ir dažnai ma
tomi panašumai būde, papro
čiuose, legendose ir savęs ger
bime. Tai yra vienetas, kuris 
nėra išskaidomas. J i priklauso 
atskiriems žmonėms, kūrėjams, 
istoriniams asmenims, bet ir 
tautinės sąmonės žadinimui. 

Tauta pasiekia savo didybę, 
sukūrusi valstybę, davusi atsa
komybę keliems žmonėms, ke
lioms partijoms, kurios turi sau
goti pačią tautą, ugdyti tau
tiškumą, jausti savo praeitį ir 
dabartį. Praeitis skatina, o da
bartis kuria pagrindus ateičiai 
ir jaunosioms kartoms, kurios 
turės kurti, atiduoti savo gyve
nimus tauta i ir valstybei. 
Švietimas, kul tūra , kūryba 
kur iama tautoje, kur iama 
dažnai pavienių kūrėjų. Vals
tybė tai globoja ar ardo, priklau
sant nuo žmonių nusiteikimų, 
esančių valdžioje. 

Tautos šventė, nors Lietuvoje 
nėra labai sena, padeda prisi
minti tautos praeitį, ją skatinti 
ir kurti ateitį. Ta karta, dabar 
gyvenanti tautoje ir savo tautai, 
visuomet nori geresnio gyve
nimo ateinantiems laikams ir 
ateinančių laikų žmonėms. Jie 
bus nepažįstami ir gyvens skir
tingi, bet semsis tautos gyvybę, 
tautos kraują, kad visi gyventų 
tik savo tautai. 

Niekas negali savo tautos 
išsižadėti jos neišduodamas. 
Tikras tautietis yra tik savos 
tautos narys ir jos gerųjų verty
bių paveldėtojas. Tauta yra tau
tos žmonės, turi savo žymes, 
gyvena savais papročiais, nors 
kar ta i s ir gauna svetimų 
priemaišų. 

* * * 

Lietuvių tauta ilgai nešiojo 
svetimųjų vergijos pančius. Ji to 
niekada negali užmiršti, nors ir 
neturi keršto ar neapykantos 
jausmo svetimiesiems. Lietuvių 
šiuo metu yra paskidę po visą 
pasaulį, bet tautos būdas, 
papročiai, tradicijos net ver
gijoje ir svetimose žemėse liko 
tautinio sąmoningumo ir savi
to charakterio bruožai. 

Gerbti savo tautos praeitį, net 
ją ir kritikuojant, lyginant su 
dabartimi, yra būtinybė, nes tai 
tautos gyvenimo dalis. Ta dalis 
ateina iš mums nežinomų glū
dumų ir siekia dabartį. Lietuvis 
gali būti svetimų tarnas, bet jis 
lieka savo tautos žmogumi, net 
ir kalbėdamas svetima kalba ir 
dirbdamas svetimus darbus. 

Mylėti savo istorines asmeny
bes, kaip galima mylėti miru
sius ir savai tautai nusipelniu-
sus, yra būtina. Tai sujungia 
naujas kartas su buvusiomis, 
kurios gyvena mumyse. Iš 
tikrųjų mes jau kalbame kitokia 
kalba, jaučiamės skirtingi nuo 
praei t ies žmonių, tu r ime 
daugiau patogumų, negu ano 
meto turtingieji valdovai. 

Kas neturi praeities, kas 
nemyli gyvybes guldžiusių 

gyventojų, tas nemyli ir savo 
tėvynės, savo tautos ir valsty
bės. Valstybė susikuria, kai tau
ta jau pribręsta nepriklau
somam ir laisvam gyvenimui. 
Kūryba ateina iš praeities. Da
bartyje atsiranda naujas žodis, 
nauja išraiška ir naujas prie 
daiktų priėjimas. 

Tauta nenyksta, nes žmonės 
gimsta toje pačioje tautoje. Kai 
išnyksta tauta, išnyksta ir 
žmonės, prisiėmę svetimą gyve
nimą ir svetimą ateitį. 

Tautos šventė yra švenčiama 
savoje, šiuo metu laisvoje ir savo 
kelio beieškančioje tautoje. J i 
turi būti prisimenama ir šven
čiama net svetimose žemėse, 
kur tautos dalis yra įsikūrusi ir 
prisiėmusi svetimų papročių 
dalį. Tautiškumas turi būti mu
myse, o mes net svetimuose 
kraštuose turime gyventi savo 
tautos praeitimi, istorija, da
bartimi ir ateities viltimis. 
Kitaip lietuvių tautos jau nebus 
net savuose tautiečiuose. Ji bus 
pažįstama svetimųjų, bet turi 
būti jaučiama ir išgyvenama 
savųjų. 

SUNKUS RUSIJOS 
REFORMŲ KELIAS 

Varžybos tarp liberalų ir konservatorių 

Rimties valandėlei 

REIKIA VISKO 
IŠSIŽADĖTI 

* * * 

Šiame krašte tautos šventė 
beveik supuola su darbo diena. 
Tautoje tautinio gyvenimo kur
ti nereikia, reikia jį tik giliau 
pajusti. Savo tautos sąmo
ningą pažinimą, tautos jau
timą savyje ir savo- aplinkoje 
turime žinoti, kad tik darbu 
gyvenimą sau ir savo vaikams 
esame sukūrę. Išeivijos darbų 
negalima lengvai perkelti į 
laisvą tėvynę, bet vis dėlto daug 
ką galime duoti, galime pa
aukoti, galime padėti gydyti 
okupacijų ir vergijos paliktas 
žaizdas. 

Darbas žmonių negadina ir 
kūrybos neslopina. Dalies tau
tos pasitraukimas į nežinią ir 
vėlesnis naujo gyvenimo sukū
rimas neišlygina skolos savo 
tautai. Ji po tiek metų yra ki
tokia, joje darbas daugelio yra 
nevertinamas ir kūryba ne 
visuomet prisideda prie tautos 
ugdymo ir geresnio gyvenimo 
noro ateinančioms kartoms. 

Tautos šventę l ie tuviai , 
gyveną svetimose žemėse, net 
svetimuose kontinentuose, 
dabar turi labiau sujungti su 
darbo diena. Laisvoje tėvynėje 
darbo vertės supratimas, darb
davių santykiai su dirbančiais 
turi būti dažniau pabrėžiamas, 
nes be darbo, be nuolatinio 
kūrybos rūpesčio tauta nestip-
rės ir greitai nesusiras savo 
tikrojo gyvenimo kelio ir tikros 
ateities. 

Daugelis, tiesa, padeda atsi
kuriančiai savo tautai ir tėvų ar 
senolių tėvynei, bet to negana. 
Būtina tautos dieną įkvėpti 
savo išsilaisvinusiems tautie
čiams darbo meilę, žinojimą, 
kad tik darbu galima pasiekti 
aukštesnio gyvenimo lygio, lai-
duotis ateities gyvenimą sau ir 
savo ateinančiai kartai. Tautos 
šventė turi sužadinti tautos mei
lę, pagarbą, norą padėti savo 
broliui ir seseriai. Taip pat pa
stangų ir kūrybos dvasią, kad iš 
vergijos atsikėlusi tauta pajus
tų laisvę ir linkėjimą savo tau
tai geresnės ateities ir noro ta 
gyvenimą savo jėgomis kart' be 
skriaudos kitiems, ypač savo 
tautai. 

Pr. Gr. 

Prieš pat metinę sukaktį pra
ėjusių metų nepavykusio per
versmo prieš M. Gorbačiovą, jis 
įspėjo Rusijos prezidentą B. 
Jelciną, kad yra likę tik keletas 
savaičių sutvarkyt i vidaus 
reikalus, kol žmonių kantrybė 
dar visai neišseko. 

Gorbačiovas, paklaustas li
beralų laikraščio „Komsomols-
kaja Pravda", kada, j is manąs, 
piliečiai pritruks kantrybės dėl 
nuolat kylančių kainų ir socia
linio chaoso, atsakė: „Manau, 
kad žmonės ilgiau nelauks,nes 
mes jau pasiekėme ribą. Jei šie 
dalykai nebus sutvarkyti per 
ateinančias keletą savaičių, 
įvyks katastrofa". 

B. Jelcino reformos sunkiai 
vyksta, nes konservatoriai ir li
beralai jo vyriausybėje kovoja 
dėl įtakos. Kiek žinoma, B. 
Jelcinas yra pažadėjęs savo re
formų rėmėjams daug i au 
kontrolės gynybos, krašto sau
gumo ir vidaus reikalų ministe
rijose, ten buvo praėjusiais me
tais suokalbininkų lizdai. Bet, 
kaip matome, šios ministerijos 
vėl yra įtakoje konservatyviųjų 
jėgų. 

Tai paaiškėjo po susitikimo 
Rusijos prezidento Jelcino su va
dais reformų koalicijos, į kurią 
įeina liberalų grupės, kurios jį 
remia. „Mes priėjome išvadą, 
kad demokratinės jėgos turėtų 
didesnę įtaką šiose ministerijose 
ir jos turėtų kontroliuoti per 
savo atstovus", pasakė Viktoras 
Šeinis, koalicijos lyderis, susi
rinkusiems reporteriams. Bet B. 
Jelcino atstovas Viačeslovas 
Kostikovas atsisakė šį reikalą 
komentuoti. 

Nepajėgiant pagaminti dau
giau maisto, kyla pavojus so
cialinių neramumų. Ir tai verčia 
B. Jelciną lėtinti ar iš viso 
trauktis nuo rinkos reformų. 
Atsižvelgiant į šiemet numa
tomą blogą derlių, valdžia įsakė 
naftos įmonėms parduoti 40% 
savo turimų išteklių tiesiog sun
kioje padėtyje esantiems žem
dirbiams. 

Kolektyviniai ir valdžios 
ūkiai įspėja neparduosią valsty
bei grūdų, kol jiems nebus 
mokamos geresnės kainos. Bet 
tikriausiai valdžia jų reikala
vimus patenkins. Bet tuo atve
ju duonos kainos pakils ar val
džia turės padidinti subsidijas. 
Tada ir vėl bus apsunkintas 
Rusijos ir taipjau deficitinis biu
džetas. Bet Gorbačiovas „Kom-
somolskaja Pravda" reporteriui 

IGNAS MEDŽIUKAS 

pasakė:, Jeigu valdžia nesuras, 
kaip išspręsti maisto gamybos 
problemų, tai visa kita neturės 
reikšmės". 

Vėl bankai turės išduoti 
paskolas firmoms pirkti maistą, 
kurą ir kitas reikalingas prekes. 
Tokiu būdu Rusija nepajėgs su
laikyti infliacijos ir išpildyti 
sąlygų, nustatytų Tarptautinio 
piniginio fondo, reikalingų, kad 
būtų Rusijai leidžiama pasinau
doti pažadėtais kreditais 24 bil. 
dolerių. Galimybė gauti šiuos 
pinigus, kurių Jelcinas yra 
pakartotinai reikalavęs, kaip 
bū t iną sąlygą stabilumui 
išlaikyti — viltys su kiekviena 
diena mažėja. Su tuo rišasi ir 
likimas reformų architekto mi-
nisterio pirm. pavad. Jegoro 
Gaidaro. Jo artimiausias drau
gas užsienio reikalų ministeris 
Andriejus Kozyrevas yra dar la
biau spaudžiamas. Neseniai 
pats Jelcinas turėjo paneigti 
spaudos konferencijoj, kad jo 
užsienio reikalų ministeris kon
servatorių yra apkaltintas kaip 
parsidavęs Amerikai ir turės 
būti priverstas pasitraukti. 

Aleksandras Rutskoj, ambi
cingas Rusijos viceprezidentas, 
konservatorių šalininkas ir 
p a l a n k u s protekcinei eko
nominei politikai, aiškus gynė
jas rusų nacionalizmo etni
niuose ginčuose dėl sienų. Laik
raštis „Nezavisimaja" apklau
sos būdu nustatė, kad juo pilnai 
pasitiki 28 procentai, o Jelcinu 
tik 24 procentai. 

Jelcinas, kalbėdamas Rusijos 
televizijoje, sutiko atsakinėti į 
klausimus. Telefonu jis buvo 
užklaustas sibirietės inžinierės 
Galinos Vladimiravos, kodėl 
Rusijos federacijos vyriausybėje 
nėra tikrų rusų ir tuojau pa
minėjo Genadi Burbulio pa
vardę. Jelcinas pirmiausia pa
aiškino, kad Burbulis nėra vy
riausybėje. Jo senelis, sakė, yra 
iš Pabaltijo kraštų, o motina 
rusė. 

Kai Jelcinas kalbėjo televi
zijoje, daugybė žmonių susi
rinko prie televizijos pastato. 
Ten buvo stalinistai kartu su 
neofašistais. Matėsi raudonos ir 
carist inės vėliavos. Vienas 
vyras, rodydamas į sovietų ar
mijos seną tanką su užrašu „Ki
tas sustojimas bus Berlyne", 
ėmė šaukti: „Jie mus apgauna. 
Jie šmeižia Staliną ir Leniną. 
Jie net nori pašalinti Leniną iš 

kapo". 
Jelcino reformų priešininkai 

pravadžiuoja jį nerimtu padau
ža. Jie sako, jei Vakarai duos 
Rusijai pinigų, tai nebus lab
darybė. Bushas nori, kad Jelci
nas sunaikintų strateginius 
ginklus, tai bus tik Vakarams 
nauda, o ne Rusijai. Ir visa, kas 
dabar vyksta Rusijoje, tai yra 
sąmoningas Rusijos sunaiki
nimas. 

Rusijos federacijos užsienio 
reikalų ministeris A. Kozyre
vas, aiškiai pritariąs Vakarų 
siūlomoms reformoms, kaltina 
armiją ir saugumą, kad jis 
nepajėgia savęs persitvarkyti ir 
nėra suteikęs reikalingos infor
macijos, kas vyksta Moldavoje 
ar Pietų Osetijoj. Be to, jo nuo
mone, iš tų pat šaltinių galįs 
kilti perversmas ir sužlugdyti 
visas reformas. Skaičiuojama, 
kad 25 mil. rusų, kurie likę už 
Rusijos federacijos ribų, sudaro 
grėsmę naujam karui. 

Paskutinėmis žiniomis, Rusi
jos valdžia lengviau atsikvėpė, 
kai buvo pranešta, kad Tarptau
tinis pinigų fondas patvirtino 
paskolą 1.6 bil. dol. sumai. 1 
bilijonas bus pavar to tas 
užsienio valiutos rezervams, o 
gauti iš Pasaulio banko pinigai 
— svarbiausioms importuotoms 
prekėms apmokėti. 

Ministerio pirm. pavad. J. 
Gaidaras televizijoj pareiškė, 
kad gautos paskolos nebus 
eikvojamos. Artimiausiu laiku 
prezidentas B. Jelcinas yra 
numatęs paskirti nuolatinį 
ministerį pirmininką, kurio 
pareigas jis šiuo metu yra 
užėmęs. Manoma, kad juo bus 
paskirtas Jegoras Gaidaras, 
kuris jau 7 mėn. yra svarbiau
sias reformų vykdytojas. 

IŠNUOMUOJA 
GORBAČIOVO 
REZIDENCIJA 

Garsioji Gorbačiovo rezi
dencija Kryme, kurioje jis buvo 
internuotas pernai įvykusio per
versmo metu, bus išnuomojama 
užsienio turistams už labai 
Ukrainai reikalingus dolerius. 
Ukrainos prez. Leonidas Krav-
čukas nusiskundė korespon
dentams, kad tos Juodosios jū
ros pakrančių vilos išlaikymas 
per metus valstybei kainuoja 
daugiau kaip 600,000 dol. Dar 
nenustatyta nuoma už vilą ar 
nuomavimo sąlygos. 

Daugybė žmonių sekė Jėzų, 
kai jis Rytų papročiu mokė juos, 
eidamas per miestelius ir 
kaimus. Evangelistas šv. Lukas 
pasakojo, kad jis ėjo, o su juo 
minios žmonių. Visi norėjo iš
girsti, ką jis pasakys, kaip jis 
pamokys ir ką jis nurodys pagal 
juos ar jiems priešingai. „Jis 
atsigręžė ir jiems tarė: Jei kas 
pas mane ateina ir nelaiko ne
apykantoje savo tėvo, motinos, 
žmonos, vaikų, brolių ar seserų, 
dargi savo gyvybės, tas negali 
būti mano mokytinis. Ir kas ne
neša savo kryžiaus ir neseka 
manęs, negali būti mano 
mokytinis" (Lk 14, 23-37). 

Tai nereiškia, kad Jėzus 
Kristus mokė savo mokinius ir 
apaštalus nekęsti savo artimų
jų, net savo gyvybės. Tai buvo 
tik palyginimas, kad Jėzaus 
sekimas yra toks, lyg atsižadė
jimas savo šeimos, savo gyvy
bės, pasiėmimas savo kryžiaus. 
Tik tada gali būti tikras Kris
taus mokinys, kai viską, kas yra 
šioje žemėje, krikščionis, Jėzaus 
mokinys, sugeba visko atsižadė
ti, viską atiduoti dažnai savo 
persekiotojams, kad tik galėtų 
sekti Kristumi. Jėzus Kristus 
juk atėjo į žemę, prisiėmė žmo
gaus pavidalą, kad būtų žmogus 
tarp žmonių. Bet jis kartu buvo 
Dievas, kuriam viskas priklau
so, dėl kurio visko reikia 
atsižadėti ir sekti jo Sūnaus 
mokslą, ieškoti jo kelių ir 
įsakymų bei nurodymų. 

Viešpats Jėzus miniai pasakė, 
kad reikia laikytis įstatymų ir 
tik tada sekti jo pėdomis. Apaš
talas šv. Jokūbas sako: „Kas 
nors laikytų visą įstatymą, o 
nusikalstų vienu dalyku, tas 
kaltas visais" (Jk 2,10). O 
psalmistas dar patvir t ina: 
„Viešpaties įsakymai tiesūs, jie 
džiugina širdį; Viešpaties pa
liepimas yra tyras, jis apšviečia 
akis" (Ps 18,9). Ir Jėzus sekan
tiems jį kalbėjo aiškiai ir jiems 
suprantamai, kad sekti Kristų, 
kaip Dievą, reikia nešti savo 
kryžių, reikia visko šioje žemėje 
atsižadėti, reikia savo žmogiš
kumą palenkti tarnauti Dievui, 
kaip savo Kūrėjui ir atpirkėjui, 
nors jo pirmieji tėvai nebuvo 
klusnūs ir Dievui nusikalto. 

Senajame Testamente, kurio 
laikėsi Dievo išrinktoji tauta, 
ypač tai pabrėždavo parisiejai, 
yra pasakyta: „Nes kas iš žmo
nių galėtų žinoti Dievo sumany
mą? Ar kas galėtų atspėti, ko 
Dievas nori?" (Išm. 9,13). Neži

notume Dievo valios, Dievo noro 
žmonėms gera padaryti, jei Jė
zus nebūtų pasakęs, vaikščioda
mas tarp žmonių, mokydamas 
juos dieviško mokslo, nurody
mas kelius į amžinybę, pasaky
damas viską, ko jo Tėvas iš 
žmonių nori. „Taip pat kiek
vienas jūsų, kurs neišsižada vi
so, ką turi, negali būti mano mo
kytinis. Druska geras dalykas; 
bet jei druska išdvoktų, kuo ji 
bus sūdoma?" (Lk 14, 33-34). 

Jėzus mokė, kad nereikia že
mės ir savo gyvybės išsižadėti 
taip dėl ko nors, bet tik dėl 
Jėzaus Kristaus, kaip Dievo 
Sūnaus, kad galėtų jį sekti, kad 
galėtų būti panašūs į jį, kad 
kiekvienas žmogus, nepririšęs 
prie žemiškų dalykų savo šir
dies, galėtų bet kada net gyvybę 
dėl Dievo ir amžinybės su Dievu 
paaukoti. 

Ir apaštalas šv. Paulius, būda
mas surakintas kalėjime, rašo 
savo mokiniui Filomenui: „To
dėl, nors Kristuje Jėzuje aš 
turiu daug pasitikėjimo liepti 
tau, kas pridera, tačiau dėl 
meilės verčiau maldauju, nes tu 
esi toksai, kaip Povilas, senis, o 
dabar kalinys Jėzuje Kristuje. 
Aš prašau tave už mano sūnų, 
kurį pagimdžiau, būdamas kali
namas, už Onesimą. Jis buvo 
kitados tau nenaudingas, o da
bar yra ir man ir tau naudin
gas... Aš buvau norėjęs laikyti 
jį pas save, kad jis už tave tar
nautų man grandinėse dėl 
Evangelijos; bet nenorėjau 
nieko daryti be tavo pritarimo, 
kad tavo geradarystė įvyktų, ne 
lyg kad prievarta, bet gera 
valia" (Fil. 8-11, 13-14). 

Sv. Paulius pamoko Jėzaus 
vardu, kaip krikščionis ir kali
nys, kad įstatymų reikia laiky
tis ne iš prievartos, bet iš meilės. 
Kristus atėjo į žmonių tarpą iš 
meilės, nors gyvendamas žemė
je liepė nešioti kryžių ir išsiža
dėti visko. Jis mirė ant kryžiaus 
dėl žmonių meilės, nes nėra di
desnės meilės, kaip guldyti sa
vo gyvybę už savo prietelių, šiuo 
atveju — už nusidėjėlius. 

P.A. 

Praradusi tikėjimą, žmonija 
visada grįžta atgal. 

M. Pečkauskaitė 

Žmonės padirba netikrus pi
nigus, pinigai padaro netikrus 
žmones. 

Anonimas 

Duoti ką nors tam, kad gau
tum už tai kitą daiktą, yTa 
pirkimas; duoti ir padovanoti — 
yra meilė. 

Strindberg 

Tie, kurie priklauso nuo savo 
prosenelių nuopelnų, ieško 
medžio šaknyse vaisių, kuriuos 
turi išauginti šakos. 

Barroiv 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 
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Susimąstęs, savyje užsidaręs, kartas nuo karto ner
vingai atsikosėdamas, jis lipo žemyn. Pasiekęs prieš
paskutinį laiptelį, staiga sustojo ir ūmai paklausė: 

„Įdomu, ar gimdyvė žino, kad jos kūdikis mongoloi-
das?" 

„Ne, dr. Meyer, ji nežino. Ginekologas tą misiją 
pavedė man atlikti. Tačiau aš nutar iau tylėti, nes no
rėjau tuo reikalu pasitarti su jumis". 

„Gudriai padarėte. Taip, daktare, mes turime 
tylėti. O jeigu ji pati tą klausimą jums iškeltų, nedisku-
tuokit. Nuduokit, kad kūdikis tvarkoj. Už dviejų dienų 
ji iš ligoninės išeis. Kūdikio neims. Tokiu būdu viskas 
sklandžiai pasibaigs". 

„Suprantu, kad šią paslaptį turime išlaikyti. Žinia, 
kad jos kūdikis mongoloidas, nepaprastai neigiamai 
paveiktų ne tik jos psichinį stovį, bet ir jos ateitį. Ji 
netgi ištekėjusi, nėštumo metu gyventų baimėje, kad 
vėl gali gimti nenormalus kūdikis". 

„Taip, daktare", pasakė jis. „Jūs įspėjote mano 
mintį. Dėlto visaip ir turime išsisukinėti, kad apie tai 
ji netik nesužinotų, bet net neįtartų. Gerai, kad esame 
tos pačios nuomonės", linkčiodamas galvą, patvirtino. 

Už dviejų dienų gimdyvė, nepaėmusi kūdikio, 
dingo, sukeldama ligoninėj baisiausią triukšmą ir vi
sokiausius spėliojimus. Ir ta ip niekam nepagei
daujamas kūdikis atsidūrė pamestinukų palatoj. 

Vaikų skyriuj dirbančios gailestingos sesutės ramų, 

retai kada verkiantį našlaitį mylėjo. Jos kartas nuo 
karto atnešdavo jam kokį barškutį, o pietų pertraukos 
metu tai viena, tai kita palaikydavo jį ant rankų. 

Dr. Meyer laike vizitavimo ilgiau ties jo lovyte 
sustodavo. Liūdnomis akimis į jį pažvelgdavo ir, paglos
tęs jo galvutę, pakartotinai mums aiškindavo apie šio 
kūdikio įgimtus nenormalumus. Beaiškindamas jis tą 
fatališką įvykį taip skaudžiai pergyvendavo, kartais 
netgi atrodydavo, kad jo krūtinė iš skausmo plis. 

O jis pats suliesėjo. Jo plaukai žymiai pražilo. 
Veidas ištįso ir susiraukšlėjo. Atrodė, kad mažiausiai 
dešimt metų paseno. Tuo pačiu metu pasikeitė ir jo 
psichinis stovis. Jis neteko entuziazmo. Pasidarė 
nekalbus, apatiškas... Atrodė, kad jis mato savo 
gyvenimą tokį tuščią ir bejausmį. Ir iš jo nieko gero 
nelaukia ir nesitiki. 

Jau visoje grožybėje priartėjo vasara. Nuo ankstyvo 
ryto iki vėlyvo vakaro giedriame danguje mirgėjo saulė 
ir siuntė į žemę purpurinių spindulių versmes. Jie kri
to ant pilkšvo ligoninės pastato, aplink ją supančius 
medžius ir krūmus. Taip pat rasotoj pievoj savaime 
prisisėjusių smulkių gėlyčių ir ragino jas atmerkti savo 
kuklias akeles. 

Mėlynoj padangėj, išskėtusios sparnus, garsiai 
klykdamos, lankstėsi didelės baltos žuvėdros. O 
ligoninės kieme tupinėjo du karveliai. Vienas sukosi 
aplink antrąjį. Rėžė sparnais. Linkčiojo galvą ir 
burkavo. 

Ore nesijautė jokio vėjelio, tartum jis būtų miręs. 
Tą žavingą vasaros dieną visiškai nelauktai ir 

netikėtai ligoninės apylinkėj ėmė siausti vaikų vidu
riavimo liga. Ji sukėlė visiems baisiausią paniką, nes 
nesukontroliuojamai plėtėsi. Tėvai be paliovos mums 
vežė dieną ir naktį savo sunkiai sergančius vaikučius, 
net ligoninėj lovyčių pritrūko. 

Graudu darėsi, žiūrint į vargšiukus. Jie nesustab

domai vėmė, viduriavo... ir per trumpą laiką, netekę 
svorio, kaip lepšiukai, suglebo. Jų veidukai papilkėjo, 
sugniužo. Akytės įdubo ir prigeso. Skardūs balseliai 
nutilo. 

Mes, apsiniaukusiais nuo nuovargio ir nemigos 
naktų veidais, vos ne vos pavilkdami kojas, 
neskaičiuodami nei valandų, nei dienų, bandėme 
gelbėti slystančias iš mūsų rankų gyvybes. Vienintelė 
priemonė, kuri palaikė mūsų fizines jėgas ir budrumą, 
buvo gailestingų sesučių paruošta, ištisas dvidešimt 
keturias valandas garuojanti, stipri pupelių kava. Iš
gėrę jos, kiek atsigaudavom ir vėl su infuzijų, trans-
fūzijų, antibiotikų pagalba kovojome su nepagei
daujama viešnia. 

Mūsų nelaimei, liga persimetė į pamestinukų 
palatą. Neturėdami imuniteto, jie krito kaip žiedeliai 
pakąsti šalnos. 

Vieną naktį mėnulis, įspindęs į ligoninės langą, 
paskutinį kartą išbučiavo sunkiai sergančio mongoloi-
do veiduką ir paskendo gilioj dangaus žydrumoj. Iš beri
bių dausų nusileido mirties angelas. Švelniai palytėjęs 
nusilpusią ligonio širdelę, ją sustabdė. Ir amžiams 
užmigusį kūdikį, apgaubęs savo sparnais, nunešė į 
sapnų ir žvaigždžių karalystę. 

Jo mama, dr. Meyer finansiškai remiama, išvyko 
į Bostoną. Ji tvirtai pasiryžo, baigus gimnaziją, siekti 
gydytojos profesijos. Dr. Meyer su širdgėlos našta vėl 
sugrįžo į savo kurčią vienatvę. 

Taipjau gyvenime yra, kad žmogaus likimas neina 
lygiagrečiai su jo svajonėmis ir troškimais, bet 
kryžiuojasi. Susikryžiavęs jis, tartum žiaurus torna
do, sumaišo ir sutriuškina kilniausius planus, 
palikdamas nukentėjusiam rinkti gyvenimo šukes. 

(Pabaiga) 
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HORIZONTAI 
PASĖTA SĖKLA DUODA 

BRANDŲ VAISIŲ 

Po 14 metų, kuriuos teko 
praleisti Washingtone, Chicagą 
radau gerokai pasikeitusią. Tai 
gyvenimo vyksmas: vieni mirš
ta, kiti gimsta. Per tą laiką ir 
pasaul is gerokai pasikeitė. 
Svarbiausia : subyrėjo komuniz
mas Sovietų Sąjungoje ir, prieš 
jam subyrant, pirmoji iš vergijos 
išsilaisvino Lietuva, pavyzdį 
duodama kitiems. Tai paskatino 
išeiviją sukurti naujas organiza
cijas Lietuvai pagelbėti. Į tą pa
galbos darbą aktyviai įsijungė 
Lietuvių Bendruomenė ir kitos 
organizacijos, įskaitant ir Balfą, 
kuris savo tautiečių pagalba 
rūpinasi jau 50 metų. 

Salia kitų pagalbos organiza
cijų, 1990 m. balandžio mėn., 
vos kelioms savaitėms praėjus 
po to, kai 1990 m. kovo 11 d. 
Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
paskelbė atstatanti Lietuvos 
nepriklausomybę, spontaniškai 
įsikūrė ir Lithuanian Mercy Lift 
(LML), su jokiomis bendrinėmis 
organizaci jomis nesus ie tas 
vienetas, kurį įkurti mintis kilo 
jaunesniosios kartos lietuviui, 
buvusiam humoristinio scenos 
vieneto Antras kaimas nariui 
Jurgiui Riškui. LML, kurio 
posėdyje pirmą kartą man teko 
dalyvauti rupgjūčio 21 d. vaka
re Lietuvių centre Lemonte, 
sudaro būrys jaunesniosios ir 
vidurinės kartos akademikų, 
priklausančių skautų, ateiti
ninkų, neo-lithuanų ir Lietuvos 
Vyčių organizacijoms. 

I posėdį mane vežusi aktyvi 
Lith. Mercy Lift narė Pr. Šlu-
t ienė papasakojo, kad, kai 
Lie tuva i paske lbus Nepri
klausomybę, Sovietų Sąjunga 
paskelbė jai blokadą, V. Lands
bergis kreipėsi į pasaulį, pra
šydamas vaistų, nes Lietuva jų 
neturi. Tad, J. Riškaus paska
tintas, pagalbai ypač vaistais 
t e i k t i i r sus ida rė būre l i s 
lietuvių — iš 14 žmonių, nesusi-
rišdamas su jokia bendrine or
ganizacija — ar tai būtų LB, 
Altą, Vlikas ar Balfas. LML ir 
dabar neturi savo formalios 
valdybos. Posėdžiams pirmi
ninkauja (drįstu sakyti, kad 
visai antrakaimietiškai gerąja 
žodžio prasme, nes jo pirmi
ninkavimas dažniausiai ataus
tas guviu humoru) Jurgis Riš
kus. Bet grįžtant į praeitį, P. 
Šlutienės žodžiais, pradžia buvo 
nelengva. Tik ka i surinko 
90,000 dol., per vieną oro liniją 
jau galėjo nusiųsti taip reikiamo 
insulino. O 1990 m. liepos mėn. 
į Lietuvą iškeliavo ir pirmas 
konteineris su vaistais bei me
dicinos reikmenimis. Šiuo metu, 
kai buvom susirinkę paskutinio 
posėdžio, Lietuvą jau buvo 
pasiekęs 25-as LML siųstas kon
teineris ir iš viso to vieneto dėka 
vaistų, medicininių įrankių bei 
literatūros į Lietuvą per tą laiką 
nukeliavo už maždagu 23-25 
milijonus dolerių vertės. 

Lith. Mercy Lift vienete yra 
atstovaujama įvairių profesijų 
lietuviams. Dantų gydytojams 
atstovauja dr. Ragas, farmaci
ninkams — Dirkienė, Juškienė, 
Kavaliūnaitė-Mikrut, ligoninių 
darbuotojams — Pr. Slutienė ir 
ki t i . Pradžioje svarbiausias 
uždavinys buvo LML vienetui 
įsipil ietinti , t.y. pasidaryti 
žinomu amerikiečių tarpe, ypač 
didžiųjų vaistus gaminančių 
firmų. Iš didžiųjų vaistų bendro
vių, kaip pasakojo P. Slutienė, 
pradžioje mažai pavyko ką 
gauti, nes jos turėjo sudariusios 
sutartis tiesiogiai su Sovietų 
Sąjunga. Bet mažesnės firmos 
pradėjo užmegzti santykius su 
LML. 

Šiandien, daugiau negu dve
jiems metams praėjus nuo įsikū
rimo, Lith. Mercy Lift plačiai 
įsipilietino amerikiečių tarpe. 

Tą vardą žino ir jam pagalbą 
teikia didžiosios vaistų firmos, 
jis žinomas valstybės depar
tamentui Washingtone, FBI 
įstaigai, JAV senatorių ir 
Atstovų rūmų narių tarpe. 
Reikšmingos pagalbos susilau
kiama iš senatoriaus D'Amato, 
kurio pagerbimas neseniai buvo 
suruoštas Chicagoje, iš Illinois 
senatorių Simono ir bei Dixono, 
Atstovų rūmų nario Durbino ir 
kitų JAV Kongreso narių. 

Šalia jau pasiekusių Lietuvą 
25-ių konteinerių, vaistus bei 
kitus medicininius reikmenis 
privačiai gabena ir šio vieneto 
nariai, kurie keliauja savo 
asmeniškomis lėšomis. Pvz. 
Viligailė Lendraitienė, birželio 
mėn. skrisdama į Lietuvą, 
vienos bendrovės paaukotų 
vaistų nuvežė net už 300,000 
dol. P. Slutienė nuo 1991 m. 
rugpjūčio mėn. Lietuvoje lankė
si tris kartus, kiekvieną sykį 
nugabendama vaistų siuntas. 
Pvz. gruodžio mėn. kelionėje ji 
vežė grabo didumo dėžę vaistų, 
skirtų vėžio gydymui vienoje 
Šiaulių miesto ligoninėje. Pasak 
pašnekovių posėdyje, „lėktuvų 
bendrovės mus jau pažįsta ir lei
džia tai daryti". Be to, apie Lith. 
Mercy Lift atliekamus darbus 
daug rašė amerikiečių spauda, 
o pats vienetas du sykius per 
metus išleidžia informacinį 
žiniaraštį lietuvių ir anglų 
kalbomis, kurį siuntinėja savo 
rėmėjams. 

SVEIKATOS PAGERINIMO 
PROGRAMOS 

Šio pavasario žiniaraštyje 
rašoma: „Iki šiol LML daugiau
siai rūpinosi vaistų, medika
mentų ir mediciniškų aparatų 
persiuntimu į Lietuvą. Šiuo 
metu LML padeda įvairiems 
universitetams ir ligoninėms 
įvesti sveikatos pagerinimo pro
gramas Lietuvos ligoninėse..." 

Šių metų pradžioje Lith. Mer
cy Lift suorganizavo Lietuvos 
sveikatos apsaugos ministerio 
atvykimą į Chicagą, kad jis čia 
galėtų aplankyti Illinois uni
versitetą. Apsilankymo proga 
išsivystė įvairios programos su 
Lietuva. Viena iš jų: kaip 
sumažint i naujagimių 
mirtingumą Lietuvoje, kuris 
yra ten gana aukštas. Ta tema 
Lietuvoje šią vasarą buvo su
ruoštas seminaras, kur penkias 
paskaitas skaitė amerikiečiai 
gydytojai, o jų klausėsi 150 
Lietuvos gydytojų ir kitų me
dicinos darbuotojų. Vyks ir 
daugiau tokių seminarų. 

Posėdyje Lemonte dalyvavęs 
svečias iŠ Lietuvos, Kalinin
grado (Karaliaučiaus) srityje 
gimęs, dr. R. Marčiulaitis pasi
džiaugė, kad Lietuvoje tarp 
farmacininkų yra labai gera or
ganizacija. Jo žodžiais, „yra 
Lietuvos žmonės, kurie žino, ko 
nori, ir yra Amerikoje, kurie 
žino, ką mums gali duoti, ko 
mums reikia. Tai labai geras 
bendradarbiavimas farmakolo
gijos klausimais..." 

Posėdžio metu paaiškėjo ir 
paskutinė naujiena, kad Eli Lil
ly vaistų firma skiria Lietuvai 
650,000 dol. vertės vaistų, ir 
artimiausiu metu jie bus išsiųsti 
per Lith Mercy Lift. Tuo tarpu 
šį pavasarį, kaip praneša viene
to žiniaraštis, Chicagos Šv. Kry
žiaus ligoninė per LML pa
aukojo medicininės aparatūros 
už 250,000 dol. Telšių centrinės 
ligoninės akušerijos ir gineko
logijos skyriui. Šių visų dovanų 
pervežimu ir pakrovimu į kon
teinerius rūpinasi LML inicia
torius J. Riškus. Alg. Ankus ir 
kiti. 

Todėl šiandien, vertinant 
Lithuanian Mercy Lift vieneto 
atliktus ir toliau tęsiamus dar
bus, dar giliau išryškėja 

VAISTAI IŠ SAMOA SALOS 
DŽIUNGLIŲ 

Medicinai pradėjus sparčiai 
žengti modernizacijos keliu, 
pirmiausia nusigręžta nuo 
daug šimtmečių praktikuoto 
liaudies gydymo įvairiomis na
tūraliomis, gamtoje ran
damomis priemonėmis — vais
tažolėmis, arba vaistiniais au
galais. Kiekviena tauta, net ir 
primityviausia kultūra, turėjo 
savitą „vais t inę" , kurioje 
atrasdavo pagalbą įvairių 
negalavimų metu. Kiekviena 
bendruomenė turėjo savo žynius 
ir žiniuones, kurių natūraliosios 
medicinos kraitis buvo labai 
platus. 

Išsivysčius moderniajai me
dicinai, „žolininkų" gydymas 
buvo ne tik atmestas ir pajuo
kiamas, bet ir persekiojamas 
kaip pasenęs ir žalingas. Tik 
paskutiniais dešimtmečiais me
dicina ėmė pripažinti, kad tie 
primityvūs vaistai vis dėlto 
buvę veiksmingi, o vaistažolės 
tikrai turi gydomųjų medžiagų. 
Iš tikrųjų pagal tas pirmines 
vaistažolių savybes yra 
gaminami ir labai modernūs 
vaistai. 

Supratus liaudies medicinos 
naudą, skubėta jos liekanų 
ieškoti ir moderniame pasauly
je, ypač bendruomenėse, nedaug 
tepaliestose civilizacijos. Spe
cialios ekspedicijos išmaišė 
Amazonės džiungles, Afrikos 
dykumas ir Pietų Amerikos 
tarpukalnes, ieškodamos vais
tinių augalų ir žmonių, mokan
čių juos vartoti. Ypač vykstant 
masiškam senųjų miškų naiki
nimui pasidarė svarbu skubiai 
veikti, kol neapskaičiuojamos 
vertės augmenija išnyks nuo 
Žemės paviršiaus. 

Kai kurie mokslininkai yra 
įsitikinę, kad kiekvienai žmoni
ją kamuojančiai ligai kur nors 
gamtoje randama ir gyduolė, tik 
reikia ją aptikti ir pritaikyti. 
Paskutinio dešimtmečio bai
siausia liga yra, be abejo, AIDS. 
Kol kas jokie bandymai atrasti 
nuo jos vaistus nedavė 
rezultatų. Neseniai Brigham 
Young universiteto etnobiolo-
gas, prof. Paul Cox vakarinės 
Samoa salos džiunglėse atrado 
medžius, iš kurių pavyko išskir
ti „prostratin" medžiagą, kuri 
laboratorijų eksperimentuose 
sustabdo AIDS virusų plėti
mąsi. Šiuo atradimu labai 
susidomėjo ir vėžio tyrimų 
institutas. 

Medžiai, kuriuose prostrati-
nas atrastas, jau buvo pa
smerkti iškirtimui, naikinant 
džiunglių plotus, o prof. Cox juos 
išgelbėjo paskutiniu momentu. 
Mokslininkai rūpinasi, kad 
daug tokių neatrastų naudingų 
augalų kasmet išnyksta, 
plečiantis civilizacijai net 
tolimiausiuose planetos už
kampiuose. 

D. 

INTERNATIONAL 

KAS MĖNESĮ NAUJI IR ĮDOMŪS KEUONIŲ 
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 (cruise), nakvynės, maistas, gidai ir palydovai. 

RUGSĖJIS 
1 7 - 2 9 

SPAUS 
•—17 

LAPKRITIS 
S—14 

GRUODIS 
gruod. 27— 
sausio 5 

VASARIS 
1993 m. 

KOVAS 
1993 m. 

LIETUVOS TURTAI: Pilna ekskursija po Lietuvos žymiąsias vie
toves, pilis, muziejus bei kultūrinius renginius. Keliones pilna 
kaina: $1895.00 

MUZIKINIS INTERUUDAS: » & „ festivalis, Nabucco, Nor
ma, Lietuvos Simfoninis ^jfiS. Kauno ir Klaipėdos muzikiniai 
teatrai ir susipažinę p^Y muzikos pasauli žymiaisiais atsto
vais. Kelionės p. N^aina: $1895.00 

KEUONĖ LAIVU MEKSIKOS KARIBŲ JŪROJE: Cancun, 
Cozumel, Montego Bay. Savaitė $1029.00. Vietų skaičius ribotas. 
Registracija uždaroma rugsėjo 1 d. 

NAUJI METAI LIETUVOJ: Praleidę šv. Kalėdas su namiškiais, 
nuotaikingai sutikite Naujuosius Metus Lietuvoje! Pasirinkite Tra
viatos spektaklį, Štrauso valsų koncertą... Naujų Metų sutikimas. 
Pilna kaina, su kelione ir viešbučiu bei Naujų Metų programa 
$1495.00. 

SLIDINĖJIMO KEUONĖ 1 ŠVEICARIJĄ: Puiki proga ir tiems, 
kurie neslidinėja pabūti gražioj Šveicarijoj. Pilna kaina, įskaitant 
ir viešbutį, $799.00. 

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

. 
BALANDIS A* VELYKOS UETUVOJ: Prisikėlimo šventė Tėvynėje. Kelionė su 
8—201993 m. ar be viešbučių, pigiausia kaina. 

I 

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

f - 12 dienų. 

TARPTAUTINIS TEATRO FESTIVALIS UETUVOJE geg. 4—17 
TARPTAUTINIS TEATRO FESTIVALIS UETUVOJE geg. 6 - 2 2 

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

i 

RUGPJŪTIS ALASKA! ALASKAI ALASKA! Daugeliui klientų pageidauant, 
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 LINIJAS, JŲ TARPE LUFTHANSA, SAS, 
AUSTRIAN AIR, SVVISS AIR, LOT, MALEV, UTHUANIAN AIR. DIRBAME SABRE 
KOMPIUTERIAIS. ŠIŲ, IR VISŲ KEUONIŲ REIKALAIS, PRAŠOME KREIPTIS: 

G.T.INTERNATIONAL, INC. 
9528 S. 79th A VE. 

HICKORY HILLS, IL 80457 
T E L 708430-7272 
FAX 708-430-5783 

Member 

AiMtlcoR SocMy 
Oi TrOVfl AQMtS 

» . M TORVIL LTD. 
L I T H U A J N I A N P A R C E L S E R V I C E 
Xew prices for packages! 

Seasonal discount 12% for all products from the 
"Torvil"-92 catalogue 

SELF PACKED PARCELS (AIR cm BOATJ 
T H E MOST ATTUACTIVE LOW PRICES 

$ 1 * 8 0 Lb. 
D e a r c l i e n t ! "We a r e trie o n l y 

F > A R . C E L S E R V I C E 
w h e r e y o u c a n s e n e i 

M O R E f o r L E S S ! 
CALL TOLL FREE C A N A D A 1 - 8 0 0 - 6 6 1 - 0 2 1 0 

U.S.A. 1 - 8 0 0 - 9 7 2 - 9 2 8 4 o r 1 - 8 0 0 - 9 3 2 - 7 9 9 5 
T« (41S) 7*4V33M t a ( 4 * T»»-a21 
TO : <41<) 334-MO Fn: <41«) S!3-tl10 

•»»•<« OMO.:?! 36 W€«tChie»4}0Av». Ctmcaga. • 904522 Tt».. <»12) M M F«: p12) 27«V0»7S 
P&R MTERPOSTMR 10SS an>aa»»y BuHKo. N Y. 1421? TMFu (71»> I 

P A M i n S HntfOnoSSOaauy B»xl..Ural«7. FmdaM. OnavtoM9WSPl 

U S A . 

Lietuvos AT pirmininko V. 
Landsbergio vienetui atsiųsto 
laiško žodžiai: „Jūsų materiali
nė pagalba yra ir moralinė 
parama, neretai net svarbesnė. 
Jausdami Jūsų rūpestingumą, 
ir mes tvirtesni. Eidami kartu, 
mes nutiesime tvirtą tiltą į 
naują rytojų visų mūsų mylimai 
Tėvynei Lietuvai..." 

VI . R. 

LABO R DAY 
GREETINGS 

Best VVishes To Our Many Friends And Patrons For Safe And 
Happy Labor Day 

Courtesy of 

PULASKI SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
3158 South Morgam Street, Chlcago, Illinois 

Phone: (312) 927-3500 

Best VVishes To Our Friends And Associates 
For A Safe And Happy Labor Day 

Courtesy of 
EDVVARD HINES LAUMBER CO. 

P h o n e ; ( 3 1 2 ) 7 6 7 - 8 3 0 0 
4 6 2 6 W e s t 6 3 r d S t . , C h l c a g o , I l l inois 

Congratulations And Best Wishes To The Greatest Labor Force 
In the World: The American Laborer And Super Congratulations 

To The VVorkers of Latvia. Estonia And Lithuania 
On Regaining There Independence 

Courtesy of 
INOEPENDENT PAVING CO. 

Bolhaood, I M n o U Phone: (708) 544-7120 

Labor Day Greetings 
G & K AUTOMOTIVE 

5828 S. Weetern Ave. 
Chlcago, III. 

(312) 925-8830 
Complete Auto Body & Mechanical Work 
Foreign & Domestic — Insurance Approved 

Labor Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of the 
LEITZA DIE & TOOL CO., 

(312) 271-1408 
5482 N. Damen Ava. 

Chlcago, II I . 

INC. 

Darbo Dienos Sveikinimai! 
IAMA STATIONERS 

6239 8 . Kadzla, Chlcago, I I I . 
(312) 778-9102 or (312) 776-9341 

Viskas įstaigoms! Raštinės, braižybos ir 
mokyklos reikmenys. Sveikinimo kortelees 
įvairiomis kalbomis. 

Darbo Dienos Sveikinimai! 
BROADWAY AUTO WRECKERS LTD. 
13545 S. Sacramento, Blue laland, I I I . 

(708) 371-9300 
Didelis pasirinkimas vėliausių auto modelių 
vartotoų dalių. Mes perkame vėliausių mode
lių automobilius ir laužą. Kalbame lietuviškai. 

OLD FASHIONED CANOIES 
6210 Carmak 
Berwyn, II I . 

(708) 788-6669 
Home of French Cream 

Chocolate Novelties 
All Types of Boxed Candies 

Labor Day Greetings 
VACATION WORLD TRAVEL 

4008 W. 63rd St., Chlcago, III. 
(312) 767-1900 

Complete Travel Services 
Honeymoon Specialists 

No Charge For Our Services 

KENNS FAMILY BOWUNG PRO SHOP 
4700 W. 103rd St.. Oak Lawn, III. 

(708)499-4000 
Columbia — AMF — Ebonite — Brunsvvick 

Shoes, Bags & Accessories 
Mon. — Fri 12 to 8 P.M 

Saturday 11 A.M. to 5 P M. 

Labor Day Greetings 
From 

SENTINEL PAINT & 
VARNISH CO. 

Phone: (312) 342-1272 
2301 North Pulaakl Road 

Chlcago, III. 

Labor Day Greetings 
71 at & VVESTERN 

CURRENCY EXCHANGE 
7056 S. VVeetern Ave. , Chlcago, III. 

(312) 676-2721 
Checks Cashed — Money orders 

VVestern Union — License Renevval 

Labor Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
SLUOGE REMOVAL 

AND SEWER SERVICE 
(312) 889-5175 

2315 We*t Maffat, Chlcago, III. 60647 
Labor Day Greetings 

To Our Many Friends Ant Patrons 
From the 

FULLERTON 8 CAUFORNIA 
SHELL SERVICE 

Phone: (312) 488-0334 
2811 W. FuHerton, Chlcago, III. 

TATRA INN 
6040 S. Pulaakl. Chlcago, I I I . 

(312) 582-8313 
Polish & American Cuisine 
Open Tuesday thru Sunday 

For Lunch & Dinner 
Call For Reservations 

Labor Day Greetings 
To Our MaSiy Frtehds And Patrons 

Courtesy of 
MIDWAY PHARMACY INC. 

Phone: (312) 767-9155 
Dollar off with Vitamins 

4324 W. 63rtf St. , Chlcago, II!. 

Labor Day Greetings From 
LAWN LANES 

6750 S. Pulaakl, Chlcago, III. 
(312) 582-2525 

Open Bowling Labor Day 
Specal $1.25 per game all 

Labor Day vveekend 

Labor Day Greetings 
To Our Friends And Patrons 

•DEAL AUTO PARTS 
4639 S. Callfornla Ave. 

Chlcago. III. 
(312)523-5277 

Automotive Parts For Al! Cars 

Best VVishes For A Safe And Happy 
Labor Day 

From 
MARTIN MUFFLER SALES 

6547 8. Weatem Ava., Chlcago, III. 
(312) 737-8200 

"The Muffler Pioneer" 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8030 — 9:00 v. vakaro. 

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 A M banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
VVillovv Springs, IL. 60480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 

Labor Day Greetings 
From 

PARK FOOD 8 UOUOR MART 
2610 W. 71at St., Chlcago. III. 

(312) 776-1921 
Open Monday thru Saturday 8 A.M. to 9 P.M. 

Sunday 8 A.M. to 6 P.M 

Best VVishes to All 
For A Safe And Happy 

Labor Day 
Courtesy of 

A FRIEND 
Best Wishes To Our Many Friends 
For A Safe And Happy Labor Day 

Courtesy of 
LEE TELEVISION SERVICE 

(ELECTRONICS) 
5829 W. 63rd St., Chlcago, I I I . 

Tai.: (312) 581-8300 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERCREEN PARK, IL 60642 
TEL. (706)422-3000 
FAX (708) 422-3163 

1992 METŲ KEUONIŲ TVARKARAŠTIS [ NEPRIKLAUSOMĄ UETUVĄ 

MIDWAY CATERING 8 BANOUET H ALL 
4222 W. 63rd St. 

Chlcago, IN. 
581-4222 

Banquets For VVeddings And All Occasions 
In Your Home or Our Banquet Hali 

Package Plans Available 

Labor Day Gree!irgs 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAVVFORD SAUSAGE CO. 

— Daisy Brand Meat Products — 
Phone: (312) 277-3095 

2310 S. Pulaakl, Chlcago, III. 

Labor Day Greetings 
DAINA RESTAURANT 

2656 W. 71a*. St. . Chlcago, III. 
(312) 434-9666 

Open Tuesday thru Sunday 
8 A.M. to 8 P M. 
Closed Monday 

Best VVishes For A Safe And 
Happy Labor Day 

From 
MANIK 

MOTOR SALES 
(312) 889-6867 

1800 N. Cicero Ave. 
Chlcago, III. 

Best VVishes For A Safe And Happy 
Labor Day 

From 
ELUS CLEANERS 

3026 E. 91 at St., Chlcago, III. 
(312) 721-8858 

Serving Chicago Since 1934 
VVedding Govvns Expertly Dry Cleaned 

And Sealed in An Ajrtight/VVaterproof Chest 
Ideal VVedding Gift! 

Best VVishes To Our Many Friends 
For A Safe And Happy Labor Day 

From the 
B 8 I TOOL CO. 

Phone: (312) 539-9833 
3335 Weet Montroae Ava. 

Chlcago, IN. 

SKANDINAVŲ — par Kopanhagą 

Spalio 8 iki spalio 24 

LUFTANSA — par Frankfurtą 

Spalio 4 iki spalio 20 
Spalio 13 iki spalio 29 

AUSTRŲ - per Vieną 

Spalio 1 iki spalio 17 

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

RUDENS KELIONĖS Į VILNIŲ 
Chlcago—Vilnius (į vieną pusę) $615.00 
Chlcago—Vilnius—Chlcago (ten ir atgal) $643.00 
VHnlus—Chlcago—Vilnius $918.00 

(pačiam pasirūpinti transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

GOLO VVINGS TRAVEL 
5348 N. Mllwaukee 
Chlcago, IL 60630 
Tai . 312-775-5700 
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Redaguoja di. K. A. Dagy t 

SPYGLIUOTOJI 
ENCIKLOPEDIJA 

Antras tomas 
)pera — tai tokia scena, kai 
udelis pusę valandos iš makš-
ies traukia kardą, su pasmerk-
aoju valandą dainuoja duetą, o 
askui jam nukerta galvą. 
)peretė — opera koketė. 
*aauglys —jaunuolis, turįs du 
urnus — tėtį ir mamą. 
' a g i r i o j a n t i s — tai toks 
ilietis, kuris Rusijoj ieškoda-
įas darbo, visad jį gaus, net 
eresnį, nes ir darbovietės vado-
ai ne šventieji. 
>akalikas — kalvio padėjėjas. 
' a ta ikūnas — toks vyrukas, 
uris pataiko ten, kur reikia ar-
a nereikia. 
*ersitvarkymas — meškos ap-
ivertimas ant kito šono. 
*latforma — plati uniforma. 
*ragaras — penki butai su vie-
•a bendra virtuve (bolševikinių 
aikų palikimas). 
Pagyvenimas — pragariškas 
yvenimas. 
*relegentas — legendų pa-
akotojas. 
*remjera — premjero žmona. 
'unktualumas — tai tokia lie-
uviška tradicija skelbti susirin-

mą 7 vai., pradėti 7:30 ar dar 
ėliau. 
'agauti -- kolekcionuoti ragus. 
tecenzentas — žmogus, pana-
us į raštų žinovą, kuris tave vi-
uomenės akyse išrengs ir pa-
iūlys nusišauti (jei nesi jo 
•artijos). 
lepečkojimas — linksmas 
jįžimas iš karčiamos, jei kitaip 
įegalima, tai visom keturiom. 

težisierius — uošvė, gy venan-
i su jaunavedžiais. 
iiestainis — tuštuma, apjuosta 
ešla. 
aulėgrąža — pardavėja, sau 
asiliekanti grąžą (ypač prakti-
uojamas būdas Lenkijoj). 
•eklyčia — 1. seklių klubas; 
. paskutinė atvykusių iš Lie-

Galėtum sulaukti šimtą metų, 
i sugebėtum atsisakyti viso to, 
A ko nori gyventi šimtą metų. 

Woody Allen, 
TV komentatorius 

•751 

tuvos benamių viltis. 
Senatas — senelių namai. 
Senator ius — senas oratorius. 
Senatvė — 1. tai toks metas, 
kai nuėjęs į restoraną, pir
miausia žiūri į valgių sąrašą, o 
tik paskui į jauną padavėją: 2. 
Kai vakare gesini šviesą ekono
miškais sumetimais, ne ro
mantiškais. 
S e n s t e l ė j i m a s — Tą patį 
reikalą susirinkime kartoti bent 
tris kartus. 
Sionizmas — bėgiojimas paskui 
sijoną. 
Sofistas — tinginys, kuris 
atliekamu laiku nuo valgio pra-
sitrina sofoje. 
Stačiokas — kuris važiuoja 
stačias. 
St. Pe te r sburg — Florida ,šv. 
Petro pereinamoji stovykla. 
Sarvai — senais laikais kalvio 
siūti geležiniai drabužiai; šian
dien Andriulio ar ir kitų sūrių 
apkaustymai. 
Taurelė — mažiausias indas, 
kuriame ir milžinas gali pri
gerti. 
Televizija — nuostabus išradi
mas pateisinti tinginystę. 
Testamentas — toks popieriaus 
gabalas, kuris laikomas slaptai 
tol, kol žmogus gyvas, nes kitaip 
giminaičiai jį dar anksčiau nu
galabytų. 
Turis tas — tas.kuris daug ko 
turi. 
Varnalėšos — lėšos varnų iš
laikymui. 
Vedybos — loterija, kurioj iš 
dešimties bilietų vienas būna 
laimingas. 
Veter inaras — nardymo ve
teranas. 
Visagalis — visad esantis pa
skutinis. 
Zoologijos sodas — vieta, kur 
laukiniai gyvuliai apsaugoti 
nuo žmonių. 

- Mano tėvas buvo bolševikas, o ai 
orėčiau pasidaryti .jypiu". 

Iš anglų spaudos 

PIRMA Į SAVO DARŽĄ 

Demokratų konvencijoje, 
transliuojant per televiziją, Rev. 
Jesse Jackson viceprezidentą 
Dan Quayle pavadino „Hero-
du". Į tai atsiliepė vienas 
Chicago Tribūne skaitytojas: 
„Herodas juk žudė kūdikius... 
Ar jis, Jackson, skaitė partijos 
platformą? Ar girdėjo, kaip dele
gatai plojo Texas gubernatorei 
kalbant už abortus? Ar at
simena, kad konvencijoj nebuvo 
leista kalbėti prieš abortus 
Pennsylvanijos gubernatoriui? 
Jackson turėtų pirma pasidai
ryti savo darže. Quayle nėra 
tarp Herodų". 

„įpareigoti mokyklos direk
torių prijungti savo nuteka
muosius vandenis prie miesto 
kanalizacijos tinklų". 

(Iš vykdomojo komiteto sprendimo) 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. rugsėjo mėn. 5 d. 

IŠ RESPUBLIKOS SKILČIŲ Ralys Pavabalys 

Olimpiadoje. Ii graikų spaudos 

Spaudoje pasidairius PRISIMENAM įasosrus 

— Jei negali nusišypsoti, tai savo 
žvilgsniu neišbaidyk mano žuvų! 

Iš Izraelio spaudos 

IŠ ČIA BIZNIS 

Buvęs žinomas Izraelio 
generolas Moshe Dayan galėjo 
viską nusipirkti nieko nemo
kėdamas. Jis nueina į krautuvę, 
paima brangų daiktą ir išrašo 
čekį. Krautuvės savininkas 
nesiunčia čekio į banką atsiim
ti pinigų, bet jį įrėmina ir 
iškabina taip, kad visi matytų. 
Visad atsiranda, daugiausia iš 
Amerikos žydų, kurie nori turė
ti Dayano autografą ir krau
tuvininkui sumoka mažiausiai 
dvigubai, dažniausiai daugiau. 
Iš to nauda ir krautuvininkui, 
ir generolui. 

Oliver North, Under Fire 

DOLERIŲ MEDELIS 
DŽIŪSTA 

Viena Reader's Digest 
skaitytoja rašo, kad jos duktė, 
studijuojanti kolegijoj, per daž
nai prašo pinigų. Jai parašė, jog 
„kiemo medelis, ant kurio auga 
doleriai, pradeda džiūti". Tada 
dukrelė pridėjo: „Mama, medelį 
reikia dažniau laistyti". 

GRĮŽTA PRIE PONŲ 

Po to, kai žlugo komunizmas, 
rusai nežino, kaip kreiptis į kitą 
asmenį. „Drug" jau nekenčia
mas žodis, primenąs 70 metų 
vergiją. Vieni siūlo grįžti į 
priešcarinius laikus ir vadinti 
„gospodin" (ponas), bet daugelis 
buvusių „draugų" tai laiko 
įžeidimu. Užsienio koresponden
tai pastebėjo, kad pradedama 
vartoti žodis „pan", „pani", 
panašiai kaip Lenkijoj arba Uk
rainoj. 

NUGIRSTA PER RADIJĄ 

...laidojimo koplyčioje yra trys 
moderniai įrengtos miegamos 
koplyčios... 

APIE ŽVĖRIS 
Po vienos rašytojo E. 

Hemingvėjaus kelionės į 
Afriką jį aplankęs reporteris 
paklausęs: 

— Ar tiesa, kad laukiniai 
žvėrys nepuola žmogaus, kuris 
nešasi degantį fakelą? 

— Taip, tikrai nepuola, jei 
žmogus fakelą neša pakan-' 
karnai greitai, — atsakęs rašy
tojas. 

KLAUSIMAI SU 
ATSAKYMAIS 

Ar y r a Lietuvoje m u s ė 
cėcė? 

Yra. Juk Aukščiausiosios Ta
rybos deputatai kandžioja vie
nas kitą tarsi ta musė. (A. 
Ramanauskienė, Panevėžys) 

Turi būti, nes dar daugelį kre
čia raudonosios maliarijos 
drebulys. (K. Banionis, Vilnius) 

Ko gero, yra. Ar ne todėl taip 
suirzę būna mūsų parlamenta
rai, grįžę iš savo rinkiminių 
apygardų. (Z. Gricius) 

Jei ir toliau bus tokia tvarka 
Lietuvos sąvartynuose, ta i at
siras ne tik musė cė-cė, bet ir 
musė sąvartynas-sąvartynas. 
(R. Šiaulys, Mažeikiai) 

Musės cė-cė nėra, bet užtai 
turime deputatę, kurios pavar
dės „Respublikos" laikraštis 
nemini. (P. Martinkus, Klai
pėda) 

Kodėl kuo blogesnė valsty
binė santvarka, tuo daugiau 
įstatymų? 

Gėdą (ir blogį) v isada 
mėginama pridengti figos lape
liu. (Z. Pocius) 

Įstatymas — geriausia prie
monė valdyti, kai nemoki valdy
ti. (J. Juodpusis, Panevėžys) 

Vis naujas įstatymas biuro
kratui naują kėdę pastato. (R. 
Šiaulys) 

Daugybė blogų įstatymų ir pa
gimdo blogą valstybinę sant
varką. (A. Ramanauskienė) 

Litas, birželio 2, Vilnius 
* 

Į t a r u m a s : Tauragės raj. 
Skaudvilės apyl. ,viršaičiu buvo 
pasiūlytas veterinarijos gydyto
jas P. Karčiauskas — baigęs 
aukštąjį mokslą, religingas, 
nebuvęs komunistų partijoje, 
neišsiskyręs su žmona, neva
giantis, neimantis kyšių, nepa
perkamas ir negeriantis; už jį 
balsavo tik 3 deputatai. 

D o v a n a : Septyni švieži 
agurkai — tai geriausia dovana 
Panemunės muitininkams, no
rint be kliūčių pervažiuoti 
Nemuno tiltu į Sovietską (Tilžę, 
Spyg. red.). 

DU KARTUS GIMĘS 

Atsiverčiam M. Šileikio dailės 
darbų albumą. Gražus, akiai 
patrauklus, liuksusinis leidinys. 
20-tam teksto puslapy, kairėj, 
anglų kalba stambiom raidėm 
parašyta: gimęs 1883 metais; 
dešinėj, 21 puslapy lietuvių kal
ba: gimęs 1893 metais. Ar jis 
lietuviams gimė jau būdamas 
dešimties metų? 

Angelo Aido Marčėnas eilė
raščius rašo kaip meistras, 
poetas apdovanotas talentu, 
rašo beveik tobulai, net ir tais 
atvejais, kada nežino, apie ką 
rašo. 

Vitas Areška . 
Literatūra ir menas 

— Kokie ištaigingiausi pa
sauly senelių namai? 

— Kremlius. 

Labai sunkiai kolūkiečiai 
gavo kelis lapus faneros ir da
bar tariasi , kaip geriau ją 
panaudoti. 

— Pataisykim karvidę, — 
sako vienas. 

— Pas t a tyk im sandėlį 
bulvėms, — sako kitas. 

— Pasidarykime sklandytuvą 
ir išskriskime lauk! 

Jūs norite uždirbti milijoną? 
Jokių problemų. Mes padėsime 
Jums tai padaryti. Tik atsiųs
kite adresą ir 25 rublius. 
Kaunas, iki pareikalavimo paso 
nr... 

Kainos: Katedros aikštėje 
Vilniuje pardavinėjamos sovie
tinės reliktos: sovietų karininko 
kepurė 7 doleriai, diržas — 5, so
cialistinio lenktyniavimo nuga
lėtojo ženkliukas, 2, o darbo 
veterano medalis už 3 dolerius. 

Perkame Lenino ordinus po 
20,000 rb už vienetą. Pašto ad
resas: Estija... 

Pas lauga: vykdydami depu
tato B. Genzelio pageidavimą, 
visus perspėjame, kad nedora 
skambinti jam į namus telefonu 
74-48-98 ir grasinti. 

Pramogos: šeštadienį Aly
taus rajono Krokialaukio kaimo 
diskotekoje jaunimas rinko 
kvailiausią veidą, juo trečius 
metus iš eilės tapo tas pats... 

— Kokią problemą spręsti 
sudaroma grupė iš tokių spe
cialistų: ma tematikas, fizikas, 
biologas, inžinierius, gydytojas, 
architektas, ekonomistas, juris
tas, filosofas. 

— Bulvių nukasimą kolūkyje. 

* 

— Koks pragaras geresnis — 
kapitalistinis ar socialistinis? 

— Žinoma, socialistinis: tai 
degtukų nėra, tai kuro neat
vežė, tai katilą remontuoja, tai 
velniams partinis susirinkimas. 

Alytaus rajono „Saulės" že
mės ūkio įmonė aukcione par
duoda Lenino varinį bareljefą, 
pradinė kaina 15 rb. 

Norvegas inžinierius, 37 me
tų, 184 cm, lieknas, nori bend
rauti su lietuvaite su aukštuoju 
išsilavinimu, geros išvaizdos, 
sportiška, mėgstančia gamtą bei 
atostogas prie jūros... stiprios 
valios. Liepos mėnesį viešėsiu 
Lietuvoje. Rašykite angliškai 
arba vokiškai. 

— Mes tik administratoriai, o gydytojas gali atsirasti kiekvieną 
minutę. 

Iš britų spaudos 

Šiaučius ir kaizeris 

Vokietijos kaizeris susitiko su 
šiaučium ir pradėjo kalbėtis. 
Kaizeris klausia: 

— Koks tavo amatas? 
— Šiaučius, — tas atsakė. 
— Tai tik puikus tavo ama

tas, — pasakė kaizeris. 
Šiaučius klausia jo: 
— O tavo koks amatas? 
— Aš esmu Vokietijos cieso

rius, visą šalį valdau. 
— Hm, tai ir tavo neprasčiau-

sias amatas, — atsakė šiaučius. 

(iš Lietuvių tautosaka) 

— Koks realus svaro ster
lingo, rublio ir dolerio santykis? 

— Dešimt svarų džiovintų 
rublių kainuoja pusę svaro ster
lingų arba vieną dolerį-

Vėinuo knynguo rašą, kad Al-
pis, kors pagelbięje Kestotiou 
pabiegti ii kryžiuoku belaisvės, 
bovės iš Skuomontų pėlėla. Gal 
ė ėšmėslus, ale gražus. 

No paskou už tou užrašą bai-
see neitėkau bolševėkams. On-
ksliau i tou piliakalni liuob ei
lė ekskurse jės ėš Sviekšnas glm-
nazėjės, bėngont muoksla metus. 
Juk dorne pu tuo užrašymą už
draudė vakams tėn eilė. Liuob 
būt ė teep, kad skombėn mon 
ė klaus, kuoke to tėn kuovuo-
jėntė žemaiti esi padėrbės? Mat 
tas baisee užkliūdavo anėms, 
•Nuors aš t dabar da nesupron-
tu, kou anėl tėn liuob rastė an-
ttbolševėkėika. Bova paleidė 
gandus, kad tėn esous žovės mo-
na bruolis (miškinis), ale ble-
da, kad bruolė neturlejau. 

Užteks biedavuotėis, pakyrs 
tamstoms ė skaityti. Aš kuu ga
ilesiu, prisidlesiu pri žemaitės-
ka dalyką. 

MAJ0RS Jurgis 

A mon sakas? Palanga 

PARDUODU 

nežmoniškai piktą, 
nebesutramdomą sunj. 

Tel. 5-48-76. 

VIOURfULlOSr8ES MOKSLAS YRA 
0<OŽ1AUSUS MOKSLAS ANT SVIETO 

B«JO VISI MOKSLAI NUBLUNKA ARBA 
VISAI PRAPUOLA 

STASYS BAREISA 
7J07SO FAIRFICl D AV€ . 

CHICAGO. ILl 606» 

i/IDURIU UOSYBES MOKSLO DARAKTORIUS 

Idealas ir moralas 
Buvau šaunus idealistas, 
Daug idealų pripažįstąs. 
Jiems turtą dvasioje kaupiau. 
Bet pinigų nesutaupiau. 

Dėl to manęs jie išsigynė. 
Po to prašneko piniginė: 
„Laikyk mane idealu. 
Tik su manim idealu". 

ATSARGIAI - ŠUO! 

Maroko diplomatas Paryžiuje 
nutarė aplankyti savo draugą, 
bet ant jo sodo vartelių paste
bėjo užrašą: „Atsargiai, kieme 
yra šuo!". 

Diplomatas susirūpno, pirma 
paskambino telefonu, kad norįs 
pasimatyti. Kai jis dabar nuėjo, 
prie vartelių jį sutiko tas pažįs
tamas su šunyčiu ant rankų. 
Šunytis buvo mažas, dėl to 
diplomatas ir paklausė, ar tai 
tas pats, kuris minimas užraše. 

— Taip, tas pats, — atsakė 
šunyčio savininkas. — Mat, 
bloga, kai šuo gali kam nors pri
daryti nemalonumu, bet bloga 
ir tada, kai kas nors gali 
užminti šunį. 

Niekas taip greitai nepatvir
tina įtarimo, kaip oficialiai pa
skelbtas paneigimas. 

Skalvos keleivis, Kretinga Vizitinė kortelė 

Iš po r tuga lų spaudos 
-

Laiškai Spygliams 
Žinomas publicistas Sviloms (sla

pyvardis) Lietuviu balse labai piktai 
užsipuolė Spyglius dėl Vliko 
nekrologo, pavadindamas tai negir
dėtu pasityčiojimu, šmeižtu, kitais 
vardais. Iš tikrųjų tai milijonas mylių 
nuo teisybės. Man regis, tai tik atsis
veikinimas su garbinga institucija, 
kuri savo uždavinį atliko, daug pada
rė Lietuvai išsilaisvinti, o dabar 
baigia darbą-ir padeda keleivio laz
delę. Kur čia šmeižtas? Nėra-tai nė 
satyra, nė ironija. Kas plačiau seka 
Vakarų pasaulio spaudą, gali paste
bėti, kad su humoru pasitinkami ir 
palydimi karaliai, valstybių vyrai, 
visuomeniniai pasikeitimai. Kultū
ringa visuomenė mėgsta humorą. 

Kad Svilonis nuolat ieško taikinio, 
kur galėtų paleisti savo strėlę, kad 
tuo jis žymus, pastebėjo ir Vytautas 
Skuodis Akiračiuose: Beveik 
visuose Jūsų straipsniuose labai daug 
paniekos, neapykantos ir net keršto 
žmonėms, kurie yra kitokios nuomo
nės negu Jūs. Juose gausu asmeninių 
įžeidinėjimų, užgauliojimų ir netei
singų tvirtinimų... trūksta krikščio
niškos dvasios... Jūs manote esąs poli
tikas, tačiau savo trumparegiškais ir 
fariziejiškais išvedžiojimas bei sam
pro tav imais beveik visada 
prašaunate pro šalį". 

V. Bartkus, 
Čikaga, liepos 17 d. 

„Net dievai, kada pyksta, yra netei
sūs", pasakė Plutarchas. Pas mus dar 
esame tokių, „negramatnų", kurie 
neskiria šviesaus humoro nuo to, ką 
Svilonis Lietuvių balse vadina 
šmeižtu, kalbėdamas apie Vliko 
nekrologą. Reikia tik džiaugtis, kad 
toji garbinga organizacijų sąjunga 
pasiekė savo tikslą, sulaukė laimin
gos dienos, įsipareigojimus atliko su 
kaupu ir išsiskirsto Ar būtų geriau, 
jei po laidotuvių verktumėm? 

A.K.. Oak Lawn 

i « 
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A.a. Saulė Teresė Brazdžionytė 

(Aprašymas buvo 173 nr.) 

RINKIMŲ NUOTAIKOS 
LIETUVOJE 

,,Draugo" redakcijoje rugsėjo 
3 d. lankėsi Kauno miesto 
tarybos narys doc. Antanas 
Braziūnas, lydimas prel. dr. Ig
no Urbono, Gary, IN, lietuvių 
Sv. Kazimiero parapijos klebo
no. Doc. A. Braziūnas yra 
veiklus Sąjūdžio narys, todėl šia 
proga jam pateikėme kelis klau
simus. 

— Išeivyos lietuviai gyvai 
domisi a te inanč ia i s rin
kimais Lietuvoje, tač iau 
mums čia kartais sunku at
skirti pelus nuo grūdų. Kai 
yra tiek kandidatų bei 
partijų, gal galėtumėte šiek 
tiek padėtį nušviesti? 

— Iš šalies žiūrint, t ikrai 
atrodo, kad Lietuvoje partijų ir 
jų frakcijų yra be skaičiaus, bet 
iš tikrųjų yra dvi grupės: 
dešinieji ir kairieji. Pagrindinis 
skirtumas tarp jų taip pat gana 
ryškus. Sąjūdis, aiškiai priklau
sąs dešiniųjų sparnui, yra už 
Lietuvos nepriklausomybės 
įtvirtinimą. Jokių sandraugų ar 
įsijungimų į Rytų — buvusios 

Sov. Sąjungos respublikų — 
bloką nepageidaujame ir neda
rysime, išskyrus paprastas pre
kybos sutartis. Sąjūdis taip pat 
griežtai reikalauja greito rusų 
kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos. Suprantama, kad 
komunistų partija Lietuvoje 
atvirai negali veikti, žmonės 
dar per gerai prisimena jos 
valdymo laikus ir nenori turėti 
nieko bendra su buvusia san
tvarka. Tačiau partijos vadai ir 
kiti veiklieji nariai neatsisakė 
pretenzijų į valdžią, jie tik 
pakeitė savo partijos pa
vadinimą. Reikia pasakyti, kad 
tos „perkrikštytos" Lietuvos 
komunistų partijos veikia gana 
sėkmingai , nes turi daug 
patyrimo, gausias buvusių 
narių gretas ir, galima sakyti, 
finansinius išteklius, kurių 
pagalba skverbiasi į verslo bei 
pramonės sritis, kontaktuoja 
užsienio kompanijas dėl galimo 
investavimo. 

— Kokios šiuo atveju Lietu
vos žmonių nuotaikos, kur la
biau krypsta jų simpatijos? 

— rasitaiKo įvairių atvejų. 
Kaip žinote, referendumo metu 
pasisakyta už laisvą, nepriklau
somą Lietuvą. Yra nepaten 
kintų dėl per lėtai vykstančių 
reformų, yra net tvirtinančių, 
kad anksčiau gyvenimas buvo 
geresnis. Sunsumų kai kur 
sudaro ir dabartinė žemės refor
ma, nes kaimo žmonės suvaryti 
į gyvenvietes, o gaunamoje 
žemėje nėra nei trobų, nei įran
kių. Daug kur tebeturi įtakos 
buvusioji kolchozų vadovybė, 
kuri agituoja ir kursto žmonė
se nepasitenkinimą. Šiaip 
žmonės stengiasi pasiinformuo-
ti, suprasti rinkimų svarbą. 
Atrodo, kad Lietuvos jaunimui 
trūksta veržlumo, iniciatyvos, 
nėra uždegančių, veiklių va
dovų. Iki šiol jaunimas neturi 
savo tvirto, patriotiško laik
raščio. Buvusi „Komjaunimo 
tiesa" pavirto „Lietuvos rytu", 
bet jos linija nedaug tepasikei
tė. Galbūt kiek veiklesnis jau
nimas ir apskritai visuomenė 
yra mieste, mat čia dabar susi
spietusi Lietuvos gyventojų dau
guma. Reikės nemažai laiko, 
kol žmonių nuotaikos nusi
stovės ir nepriklausomo gyve
nimo sąmoningumas susifor
muos. 

— Prileiskime, kad rin
kimus gali laimėti ir kairiųjų 
sparnas. Kokie pasikeitimai 
tokiu atveju galimi Lietuvos 
politikoje? 

— Pirmiausia pavojus kyla 
dėl kariuomenės išvedimo. Jis 
nusitęstų neribotą laiką, galbūt 
būtų įkurtos bazės. Beveik 
atrodo, kad rusų kariuomenė 
tarytum kažko Lietuvoje laukia 
ir dėlto nesiskubina grįžti į savo 
kraštą. Ar laukiama rinkimų 
rezultatų ir tikimasi laimėjimo? 
Aiškiai jaučiamas Lietuvos kai-
riųjų prieraišumas Rytų 
sąjungai, linkimas į Rusijos 
pusę. Istorija rodo, kad Rusija 
nuo viduramžių įvairiais būdais 
stengėsi įjungti Lietuvą į savo 
imperiją. Be abejo, ir dabar tų 
kėslų nėra atsisakiusi, nors 
laikinai turėjo pripažnti Lietu
vos nepriklausomybę. Kariuo
menei ilgesnį laiką pasilikus 
Lietuvos teritorijoje, atsirastų 
progų priekabiauti, kištis į Lie
tuvos vidaus politiką — vis po 
savo piliečių apsaugos prie
danga. Kairieji ir dabar tvir
tina, kad visiška Lietuvos ne
priklausomybė trukdo ekonomi
nei pažangai, kurią kraštas 
patirtų, sudarydamas sąjungą 
su Rusija ir kitomis buv. Sov. 
sąjungos respublikomis. 

— Ką labiausiai norė
tumėte pabrėžti ar pasakyti 
mūsų skaitytojams? 

— Per visu? priespaudos me
tus mus stiprino du svarbūs 
dalykai: kad Lietuva yra buvusi 
nepriklausoma ir kad turime 
stiprią išeiviją svetimuose kraš
tuose. 

Tėvynėje dar daug žmonių ge
rai atsiminė nepriklausomybės 
laikotarpį, ir tas prisiminimas 
jiems padėjo išsilaikyti prieš 
komunistų partijos propagandą. 
Išeivijos lietuvių buvo tiesiog 
bijomasi. Tą baimė dažnai stab
dė sauvaliavimą, persekiojimo 
veiksmus. Buvo rūpinamasi, 
kad išeivija apie juos nesužino
tų ir nepaskelbtų laisvajame 
pasaulyje. Mes kaip tik norime 
padėkoti lietuviškajai išeivijai 
už visą moralinę ir materialinę 
paramą, norime taip pat atsi
prašyti, kad kai kurie mūsų tau

tiečiai, dabar atvykę iš Lietu
vos, pasielgia negarbngai. Taip 
pat norime paraginti dalyvauti 
Seimo rinkimuose, palaikyti 
dešinįjį sparną. Kartais gyve
nantiems už Lietuvos ribų yra 
sunkiau pasi r inkt i , už ką 
balsuoti, nes vien iš kandidato 
pavardės ar partijos pavadinimo 
neįmanoma spręsti. Šiuo atve
ju siūlytume rinktis jau žinomas 
ir nusistovėjusias partijas bei jų 
kandidatus: Sąjūdį, Krikščionių 
demokratų, tautininkų ir pan. 

Redkcijos pastaba: kas turi 
ir kas neturi teisės Seimo rinki
muose balsuoti, geriausiai pasi-
tinkrinti Lietuvos konsulate. 
Daugelis balsavo referendumo 
metu, bet čia yra komplikuo-
tesnis dalykas, nes renkama 
užsienio valstybės (šiuo atveju 
— Lietuvos) vyriausybė. 

D. B. 

CLASSIFIED GUIDE 

.Greitis 

Garantija 
Paslaugumas 

• Išskiria BALTIA EXPRESS iš kitų 
PRES VIDMANTAS RAPftYS 

TIK. 90 et. / sv. VIRŠ 80 SVARŲ 
TIK 51.00/sv. IKI 80 SVARŲ 

SIUSKITE VISKĄ NAUJĄ IR NAUDOTĄ. MAISTĄ. DRABUŽIUS, VAISTUS IR KT. 

ORO CARGO SIUNTOS KAS TREČIADIENĮ 
LAIVO KONTEINERIS RUGSĖJO 15 IR 29 D. 

SKAMBINKITE NEMOKAMAI 1-800-SPARNAI, 1-800-772-7624 
ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS 

3728 W. 79th ST., CHICAGO, IL 60652 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kralpt ls Į Hermis Decky t 

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
# atlanta IMPORT EXPORT 

INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 
MES SIUNČIAME VISKĄ. NAUJĄ IR NAUDOTĄ SU 
PRISTATYMU [ NAMUS BE JOKIO MUITO 
APDRAUDŽIAME PAKUOJAME. PAIMAME IŠ NAMŲ 

KONTEINERIAI IŠSIUNČIAMI 
RUGSĖJO 5 ir 15 D. 
ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 

2719 W. 71st ST. 

C H I C A G O . IL 60629 

IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL. 
1-800-775-SEND 

IŠ CHICAGO. SKAMBINKITE (312) 434-2121 

— — — — -.*- — — — — — 
Suprasdama sunkią padėtį Lietuvoje po sausros, atlanta siūlo 
šią nuolaidą: 

$5.50 nuo kiekvieno 
siuntinio iki 100 svarų; 
$12.00 nuo kiekvieno 
siuntinio virš 100 svarų* 

*GaliO|3 -'•• • .gsėjo 15 d asmeniškai patekus ši kuponą Minimali siuntimo karna 
•S 25 

' Mitiniu • • • • • • • • , , • : • 

1992 m. spalio 18 d. 
Vytautui Landsbergiui 
sukaks 60 metg 

Mieli tautiečiai 
"Lietuvoj aidas" rengia 
šiai sukakčiai skirta knygą 
'Laisvės byla*. 
J leidinį surinktos V Landsbergio 
kalbos, straipsniai, laiškai, 
pokalbiai, užrašai ir kitokia skelbta 
ir neskelbta medžiaga, kuri atspindi 
lemtingąjį Lietuvos laikotarpį 
nuo Respublikos nepriklausomybės 
atstatymo 1990 metg kovo 11 dieną 
ligi iškovotos laisvės 
ir pasaulinio pripažinimo 
1991 metg rudenį. 
Knygoje spausdinamas dar ligšiol 
neskelbtas Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininko testamentas, 
kuris buvo įrašytas į vaizdajuostę 
1991 metg sausio tryliktąją, 
sovietg tankams šliaužiant 
link Aukščiausiosios Tarybos rūmų 

Pusketvirto šimto puslapių knyga 
iliustruojama įžymių meistrg 
nuotraukomis ir piešiniais 
Knygos sudarytojai: 
dramaturgas Juozas Glinskis, 
grafikė Marija Ladigaitė, 
skulptorius Vladas Vildžiūnas 
Gera spaudos kokybe garsėjanti 
"Spindulio" spaustuvė maloniai sutiko 
šią knygą išleisti ligi šių metg 
spa'io mėnesio 
D'džiąją tiražo dalį platinsime 
prenumeratos būdu 

adre 
tel ( 

Ir tokių medžių yra Lietuvoje 

etivojaido" įgaliotiniui Amerikoje p BROMUI JUODELIU! 15 dolerių 
. /39 BROOKSIDE LANE W!LL0WBROOK ILLINOIS 605 14 USA, 
:S 9Š6 1613 

Je'S u užprenumeruosite "Lietuvos aidą" 1993 metams. 
sumokėdami 95 dolerius (laikraščio prenumerata 85 dol), 
Jūs gaLiS.;e"Laisvės bylą" su autorystės paliudijimu 

Vfr+'ftopos kloties mūsų mieliems skurytojims linkinti 
•įimtom mUo' knygų leidybos grupė 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

*E/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. 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADAUNO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, anglų ir 
ispanų kalbomis 
* Nemokamas namų 

(vertinimas 
* Perkame ir 
parduodame namus 

" Apartmentus ir žemę 
* Pensininkams 

nuolaida 
* Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu: 
(312)767-2400 

4545 W. 67tti Street, Chlcago. IL 60629 

B MIS 

ACCENT REALTY, INC, 
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
R M . 706-423-0443 

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

MISCELLANEOUS 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 J 

RACINE K E P Y K L A IR 
D E U K A T E S A I 

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel . 581-8500 

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. 
ueensed. insu'ed — Bonde•'. 

436-6937 
Elektros >r namų apS'ldymo 

sistemų pataisymai 
. Vytautas Taras 

r 
LiC 

MASTER P L U M B I H G 
COMPANY 

Licensed. Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonies kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
BEN SERAPINAS 708-S3S-29SO 

REAL ESTATE 

IBI 
BELL-BACE REALTORS 

J . B A C E V I Č I U S 
6529 S. Kedzie Ave . , 

CMcago, IL 80629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

OntutK KMIECIK R E A L T Y 1 

3 7922 S. Pulaski .-M. 
. 4365 S. Archer A \e . 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. )i 
profes ional ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Sav. parduoda namąLockport, 
IL. 4 dideli kamb., ištisas rūsys; 
dalinai apstatytas; 2 auto garažas; 
60 x 125 pėdų sklypas. $52,500. 
Be agentų. 

Skambint: 708-257-2372. 

IEŠKO 

Moteris 50 matų amžiaus, vidu
tinio ūgio, ieško gyvenimo draugo 
vyresnio už save. Skambinti sa
vaitgaliais šiuo ta i . (708) 
652-2825. Kviesti Birutę. 

MISCELLANEOUS 

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

Ttrt. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3 2 0 8 V 2 VVest 9 5 t h S t r a t 
T a i . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicigos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

-« :—: : -»• ' 

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

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas 

iš vidaus ir iš lauko; 
popieriuoja kambarių sienas 

Darbas garantuotas. 
4612 S. Paulina, Chlcago 

Tel. 312-927-9107 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St. 
Tel 776-1486 

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 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad\.ir treciad susikalbėsit 
lietuviškai 

3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 



RENGINIAI CHICAGOJE 

Rugsėjo 6 d. — Tautos šven
tės minėjimas Jaunimo centre. 
Rengia Amerikos Lietuvių Tau
tinė sąjunga. 

Rugsėjo 7 d. — Darbo šventės 
dieną, Amerikos Lietuvių Tary
bos Chicagos skyriaus gegužinė 
Grinių sodyboje, Lockport, IL. 

Rugsėjo 10-13 d. - Santa
ros-Šviesos suvažiavimas Lietu
vių centre, Lemonte. 

Rugsėjo 12 d. - „Antro kai
mo" spektaklis 7:30 v.v. Play
house. 

Rugsėjo 13 d. - „Lietuvos 
aidų" radijo programos ge
gužinė Šiaulių namuose. 

— „Antro kaimo" spektaklis 
7:30 v.v. „Playhouse". 

— LB Lemonto apylinkės ge
gužinė Lietuvių centre, Lemon
te. 

— Kultūrinė popietė 3 v. p.p. 
Jaunimo centre. Rengia Lietu
vių Moterų federacijos Chicagos 
klubas. 

Rugsėjo 19 A - „Antro 
kaimo" spektaklis 7:30 v.v. 
Playhouse. 

— „Lietuvos vaikų viltis" or
ganizacijos pokylis Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Rugsėjo 20 d. - JAV LB 
Vidurio Vakarų apygardos 40 
metų veiklos Jubiliejinis mi
nėj imas Lietuvių centre, 
Lemonte. 

— „Antro kaimo" spektaklis 
Playhouse, Marąuette Parke, 
7:30 v.v. 

— Suvalkiečių draugijos ge
gužinė Šiaulių namuose. 

— Sol. Jolantos Staniulytės 
koncertas Jaunimo centre. Ren
gia „Margutis". 

— LB Vidurio Vakarų apy
gardos pietūs Lietuvių centre, 
Lemonte. 

— Popietė paremti „Draugą" 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijoje. 

Rugsėjo 25 d. „Keramika 
1992" parodos atidarymas 7 v.v. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. Rengia Čiurlionio ga
lerija. Paroda tesis iki spalio 4 d. 

Rugsėjo 26 d. - PLC Der
liaus šventė Lietuvių centre, 
Lemonte. 

— Tradicinis „Švyturio" ba
lius Šv. Antano parapijos salėje, 
Cicero. Rengia jūrų šaulių kuo
pa „Klaipėda". 

Rugsėjo 27 d. - „Draugo" 
metinis banketas Martiniąue 
pokylių salėje. 

— Blynų pusryčiai Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salė
je. 

Spal io 3 d. — „Antro kaimo" 
spektaklis 7:30 v.v., Playhouse. 

— Kabareto vakaras Lietuvių 
centre, Lemonte. Rengia Tarp
tautinio teatro festivalio komi
tetas. 

Spal io 4 d. — „Antro kaimo" 
spektaklis 7:30 v.v. Playhouse. 
— Zarasiškių klubo gegužinė 

Šaulių namuose. 
— Šv. Pranciškaus seserų vie

nuolijos rėmėjų seimas Tėvų 
Marijonų vienuolyno patalpose. 
11 vai. r. šv. Mišios už gyvus ir 
mirusius šv. Pranciškaus vie
nuolijos rėmėjus,-as. 12 vai. 
pietūs. 1:30 v.p.p. registracija ir 
posėdis. 

Spal io 9 d. — Akademinio 
Skautų sąjūdžio metinė šventė 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Spal io 10 d. - „Margučio" 
radijo 60 metų sukaktuvinė 
šventė. 

Spal io 18 d. — Jaunimo cent
ro koncertas didž. salėje. 

— Akademinio Skautų sąjū
džio metinė šventė Lietuvių cen
tre, Lemonte. 

Spalio 11 A - Koncertas 
„Vilnius" Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Spalio 17 d. — „Puota jūros 
dugne", rengiama Chicagos jū
rų skautų.-čių Lietuvių centre, 
Lemonte. 

— ,J-ietuvių balso" laikraščio 
metinė vakarienė Lietuvių Tau
tiniuose namuose 6 v.v. 

— Lietuvos Dukterų draugi
jos balius Jaunimo centre. 

Spalio 23 d. — 21-mos meti
nės Fotografijos parodos ati
darymas 7 vai. vak. Čiurlionio 
galerijoje Jaunimo centre. Ren
gia Budrio vardo foto archyvas. 
Paroda tęsis iki lapkričio 1 d. 

Spalio 23-25 d. - Filatelistų 
draugijos „Lietuva" filatelijos ir 
numizmatikos paroda „Lithpex 
XXTV" Jaunimo centre. 

Spalio 24 d. — Lietuvos Duk
terų draugijos balius Jaunimo 
centre. 

Spalio 25 d. — Jaunųjų ta
lentų popietė Jaunimo centre. 
Rengia „Giedra". 

— Žurnalui „Kariui" paremti 
kavutė Saulių namuose. 

Lapkričio 1 A - Tradicinis 
Vėlimų minėjimas Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse. Praveda 
Kapų savininkų draugija ir 
Bendruomenės pasauliečių ko
mitetas, garbės sargyboje — uni
formuoti šauliai ir šaulės. 

— ALSM vaikų popietė Lietu
vių centre, Lemonte. 

Lapkričio 6 d. — Budrio var
do Lietuvių Foto archyvo vaka
ronė Jaunimo centro kavinėje. 
Bus premijų įteikimas foto pa
rodos laimėtojams ir vaizdajuos
tės „Kazys Bradūnas" prem
jera. 

Lapkričio 7 d. — Zarasiškių 
klubo pusmetinis susirinkimas 
Šaulių namuose. 

— Chicagos Lietuvių Golfo 
klubo pokylis Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Lapkričio 13-15 d. — „Atei
ties" savaitgalis Jaunimo cent
re, Chicagoje ir Ateitininkų na
muose, Lemonte. 

Lapkričio 14 d. — LB Lemon
to apylinkės pokylis Lietuvių 
centre, Lemonte. 

— Lietuvių Operos balius 
Jaunimo centre. 

Lapkričio 21 d. — Lietuvių 
Fondo veiklos 30-mečio sukak
tuvinis pokylis, Martiniąue. 

Lapkričio 22 d. — Lietuvos 
Kariuomenės atsikūrimo minė
jimas Šaulių namuose. 

Lapkričio 28 d. - LSK „Li 
tuanicos-Liths" tradicinis po
kylis Lietuvių centre, Lemonte. 

— Labdaros vakaras „Sekly
čioje". Rengia LB Socialinė 
taryba. 

Gruodžio 6 d. — Metinė Jau
nimo centro vakarienė didž. 
salėje. 

Gruodžio 13 d. — Dainavos 
ansamblio religinis koncertas 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje, 
Brighton Parke. 

Gruodžio 31 d. — Lietuvių 
Operos Naujųjų metų sutikimas 
Jaunimo centre. 

W« ShlpUPS 

Užsiimant matoto ttaktmu (eatarlng) 

312-434-9766 

talman 
ddkūtcsscH 

Skaniausi Hatuvtskl gaminiai 

2624 W«t 69th Street, Chicago, IL 60629 

Respublikonų konvencijoje Houstone, iŠ k.: Vytautas Vidugiris, Gražina 
Urbonienė ir Jonas Urbonas. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Ma. 

IŠLYDĖJOME A.A. 
MYKOLĄ MINIKAUSKĄ 

Mykolas Minikauskas, 99 
metų amžiaus, ilgą laiką sūnaus 
Antano globojamas, rugpjūčio 
21 d. mirė savo namuose, 
Westboro, Mass. 

Velionis buvo gimęs Lietuvo
je. Į JAV atvyko 1912 metais ir 
apsigyveno Worcesteryje. Dau
gelį metų dirbo prižiūrėtoju 
Graton & Knight Co. 

Išaugino gražią šeimą. My
kolas mėgo gamtą, kaimo gy
venimą ir ūkininko darbą. Ne
toli Worcesterio, prie Grafton 
miestelio, įsigijo pieno ūkį ir jį 
gražiai tvarkė net 35 metus. Gi
liai religingos Minikauskų šei
mos gyvenimo dienas lydėjo 
džiaugsmas ir laimė. 

Po keliolikos metų ramaus 
gyvenimo Mykolą Minikauską 
ištiko skaudūs pergyvenimai. 
1959 metais mirė jo mylima 
žmona Elena. Kupina skausmo 
širdimi pergyveno jos netekimą. 
1978 m. mirė duktė Marytė 
Minikauskaitė. 1982 metais 
neteko ir antros dukters Onu
tės Kosmer. Vėliau ir jos vyro. 
Nepalūžo Mykolas nuo šių 
skaudžių gyvenimo smūgių, jį 
stiprino gilus tikėjimas. Pa
siliko tik sūnus Antanas. 

Baigęs ūkininkavimą, 1979 
m. įsigijo gražią rezidenciją 
Westboro, Mass. Kol sveikata 
leido, sūnus Antanas ne tik 
sekmadieniais, bet ir šiokia
dieniais atveždavo tėvelį į Šv. 
Kazimiero lietuvių parapiją 
Worcesteryje. Kai jau nebepa
jėgė, sūnus Antanas jį pasi
šventusiai globojo savo namuo
se. Ant sūnaus rankų ir mirė... 

A.a. Mykolas rėmė lietuviš-

Dievo prieglobsty, nenutrauks 
ryšių su artimaisiais ir bus 
mūsų užtarėjas danguje. Išreiš
kė šeimai, o ypač sūnui An
tanui, gilią užuojautą. Junkime 
savo skausmus su Kristaus 
auka ant Kalvarijos kalno. 

Kartu su kleb. kun. V. Paru
liu šv. Mišias koncelebravo 
parapijos asistentas kun. J. 
Petrauskas.MIC, kun. B. Vaiš-
nora,MIC, kun. P. Burauskas, 
MIC, kun. A. Šeputa,MIC. Visi 
iš Marianapolio, Conn. Kun. R. 
Barber,OFM ir kun. R. Šakalys, 
OFM. Abudu iš Kennebunk-
port, Maine. Prelatas V. Bal
čiūnas, kun. dr. V. Cukuras, 
kun. dr. R. Krasauskas, kun. J. 
Steponaitis — visi iš Putnam, 
Conn., Aušros Vartų parapijos 
kleb. kun. A. Volungis — Wor-
cesterio, Šv. Pranciškaus para
pijos kleb. kun. A. Janiūnas — 
Lavvrence, MA, Šv. Petro para
pijos kleb. kun. A. Kontautas — 
So. Bostone, MA, kleb. kun. Ju
lius Jutt iš S. Deerfield, MA, 
kun. A. Yankauskas — Worces-
ter. 

Giedojo parapijos choras, va
dovaujamas vargonininkės O. 
Valinskienės. Solo — V. Roževi-

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. rugsėjo mėn. 5 d. 

Nuliūdime pasiliko sūnus An
tanas Minikauskas-Miner. Anū
kė dr. Ellen Kosmer ir kiti 
giminės. 

Nuėjęs ilgą gyvenimo kelią 

šiame pasaulyje, ilsėkis, mielas 
Mykolai, Viešpaties ramybėje, o 
dangaus vartai Tau tikrai yra 
plačiai atverti. 

J.M. 

kus vienuolynus — Marijonų ir 
Pranciškonų Kennebunkport, 
Maine. Skaitė ir aukomis rėmė 
lietuvišką spaudą. Ypatingai 
mylėjo Šv. Kazimiero lietuvių 
parapiją, kuriai visą gyvenimą 
priklausė. Buvo pavyzdingas 
parapietis. Aukomis, maldomis 
ir darbu ne tik ją rėmė, bet 
priklausė ir įvairioms organi- čius. Po šv. Mišių buvo palydė-
zacijoms, buvo aktyvus veikėjas, tas į Notre Dame kapines. Pa
dirbo kai kurių valdybose, eida
mas įvairias pareigas. 

Kūnas buvo pašarvotas Jono 
Kazlausko laidotuvių namuose. 
Rugpjūčio 24 d. buvo atlydėtas 
į Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčią, kurioje už jo sielą 
šv. Mišias koncelebravo kleb. 
kun. V. Parulis, MIC, — pagrin
dinis celebrantas. Jis ir 
pamokslą pasakė, pareikšda
mas, kad per mirtį keliamės į 
Amžinybę. Mykolas, atsiradęs 

laidotas Minikauskų šeimos įsi
gytame sklype, šalia savo žmo
nos Elenos. 

Prie kapo duobės paskutinį 
religinį patarnavimą atl iko 
kleb. kun. V. Parulis,MIC, ir 
prelatas V. Balčiūnas iš Put
nam, Conn. Sugiedota giesmė 
„Marija, Marija". 

Vis i la idotuvių da lyv ia i , 
sūnaus Antano Minikausko-
Miner vardu, buvo pakviesti 
pietums į Maironio Parką. 

ŠILUVOS ATLAIDAI 
Švč. M. Marijos Gimimo Šventovėje 

6812 S. Wa»htanaw, Ava., Chicago, IL 

Pamokslininkas — kun. Vytautas Griganavičius atvykęs iš 
Raseinių 

Atlaidų tvarka: 
Pirmadienį rugsėjo 7 d. — šv. Mišios ir pamokslas 6:30 v.v. 
Antradian[ iki penktadienio, rugsėjo 8-11 d. — šv. Mišios ir 

pamokslas 9 v.r. ir 6:30 v.v. 
Šeštadienį rugsėjo 12 d. — šv. Mišios ir pamokslas 9 v.r. 
Sekmadienį, rugsėjo 13 d. — 35-metinė Šiluvos procesija 2 v.p.p. 

pamokslas ir palaiminimas. 
Pirmadienį ir antradienį, rugsėjo 14-15 d. — šv. Mišios ir 

pamokslas 9 v.r. ir 6:30 v.v. 
švč. Sakramentas išstatytas po 9 v.r. Mišių iki vakarinių 
pamaldų. 

Klebonas kun. Jonas Kuzinskas kviečia visus lietuvius daly
vauti pamaldose ir procesijoje. 

Kun. Griganavičius yra specialiai pakviestas atvykt iš Lietuvos 
ir pravesti šiuos Šiluvos atlaidus. 

^ 
INTERNATIONAL g ^ 
TRAVEL CONSULTANTS %*&*& 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
C ARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS** — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
S82S South 7Sth Avenua 223 KatvarirH gatvė 
HlckOl^f HHI f IIHflOtS • 0 # 5 7 VHfMMS, USOlVal 
Telefoną* (708) 430-7272 n Telefonas 3S0-115 Ir 778-392 

^ j midlcind Padarai 
Sa^B^BaSB^S^ Q o \ / i r » « ' i e o « H I o o n b.c^r\r\n\\r\r\ Savings and Loan Association 

Kuprotą tik kapas ištaiso. 
Ir iš gražiausios pievos varlė 

šoka į balą. 
Kaip jaunas papras, tai ir 

senas darys. 
Liaudies išmintis 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1 -312) 925-7400 (1 "3 1 2) 254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S. HARLEM AVE. 

BSEE 
(708) 598-9400 

t=i 

TRIJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
LEO OKSAS 

Jau suėjo trys metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą Vyrą, kurio netekome 1989 m. rugsėjo 8 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jo niekad negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus aukojamos rugsėjo mėn. 12 d. 
8 vai. ryto Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje, Los Angeles, 
CA. 

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

Nuliūdusi žmona Izabelė 

A.tA. 
JONUI ŠTITILIUI 

mirus, žmonai GENUTEI, dukroms LAIMUTEI, 
REGINAI, GRAŽINAI ir visiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Viktoras Petrikonis 
Juozas Petrikonis su šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

V - i T-

tim* i • B P ^ ^ P ™ *~3 
6541 S. KEDZIE 

Marquette Parke 
Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312M76-2345 

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. 

V i s u s la idotuvių nantus galite pasiekti 
skambindami l-(312M76-2345 

HMM 
LEN0ER 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DON AID M . PETKUS 
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s DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. rugsėjo mėn. 5 d. 

x „ D r a u g o " r e d a k c i j a , 
administracija ir spaustuvė dėl 
Darbo dienos ateinantį pirma
dienį, rugsėjo 7 d., nedirbs. 
Antradienį, rugsėjo 8 d., visa 
įstaiga dirbs kaip paprastomis 
dienomis ir paruoš „Draugo" 
rugsėjo 9 d. laidą. 

J o l i t a Kr iauče l iūnai tė -
Arzbaecher praves Tautos 
šventės minėjimo programą 
rugsėjo 6 d., sekmadienį, Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Minėjimas įvyks po šv. Mišių, 
kurios bus atnašaujamos Jėzui
tų koplyčioje 11:15 vai. ryto, bei 
iškilmių prie laisvės kovų pa
minklo. 

x Vėjas Liulevičius, perei
tais metais studijavęs Vokietijos 
Freiburgo universitete ir rinkęs 
medžiagą Lietuvoje, grįžo aplan
kyti tėvelių Chicagoje, o paskui 
Philadelphijoje Pennsylvanijos 
universitete darys doktoratą. 
Jis yra „Draugo" kultūrinio 
priedo redaktorės Aušrelės ir 
prof. dr. Arūno Liulevičių sū
nus. 

x I l l inois odonto log i jos 
žurnalo (Illinois Dental Jour
nal) liepos-rugpjūčio numeryje 
yra dviejų puslapių aprašymas 
su nuotraukomis apie ADAAL 
(American Dental Association 
for Assistance to Lithuania) or
ganizacijos veiklą. Į prašymą or
ganizacijai padėti jau gaunama 
pozityvių atsiliepimų. 

x Vyresniųjįi lietuvių cent
re Seklyčioje rugsėjo 9 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. Tautos 
šventės proga kalbės Aidas 
Palubinskas. Po to bus meninė 
dalis ir pietūs bei pabendra
vimas. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

x V. ir N. Aukštuol ia i , 
Munster, Ind., A. S. Kensta-
vičius, Hope BC, Kanada, Vik-
toria Kleiva, S. Pasadena, Fla., 
Edward F. Lavan, Worcester, 
Mass. , „Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsdami prenumeratą, kiek
vienas paaukojo po 25 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

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
vai t inė 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 DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į 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
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
Pe t ras Bernotas. 

(sk) 

x Greit pa rduoda vienos ir 
dviejų šeinių namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, teL (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Š iandien „ D r a u g o " at
karpoje baigiame spausdinti 
dr. Konstancijos Paprockai-
tės-Šimaitienės „Moteris su 
bal tu c h a l a t u " . Ate inan t į 
trečiadienį, rugsėjo 9 d., pradė
sime spausdinti trumpą Edmun
do Jakaičio novelę „Netikėti nu
tikimai". 

x Salomėja Daulienė, Lietu
vių Bendruomenės Brighton 
Parko apylinkės pirmininkė, 
kartu su savo valdybos nariais 
— Rita Dariene, Elena Ma-
jauskiene. Danguole Ilginyte, 
Va len t inu Rač iūnu , Al ina 
Vadeišiene ir Viktoru Utara — 
praėjusi sekmadienį buvo suor
ganizavę „Draugo" dienraščiui 
pinigini vajų, kuris praėjo su 
pasisekimu. Jiems talkininkavo 
Ona G r a d i n s k i e n ė , E lvyra 
Gedaminaitė ir Ona Račiū
nienė. J i e visi dirbo įvairiau
sius to vajaus paruošimo ir pra-
vedimo darbus su visa eile 
padėjėjų. Klebonas kun. An-
thony Puchenski mielai leido 
naudotis parapijos «ale ir taip 
pat leido mūsų laikraščio para
mai p r a v e s t i r ink l i avą 
bažnyčioje. Vėliau bus paskelb
ta tos dienos vajaus finansinė 
apyskaita. „Draugo" admi
nistracija visiems šio vajaus 
organizatoriams, talkininkams 
ir aukotojams reiškia gilią 
pagarbą ir padėką. 

x Lietuvių fondas remia sol. 
Jolantos Stanelytės dainavimo 
studijas Italijoje. Solistė dėkoja 
už paramą ir t ikisi gausaus at
silankymo koncerte, kuris bus 
rugsėjo 20 d. 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Rengia Margutis. 

x V ladas Ž u k a u s k a s , Čika
gos Lituanistinės mokyklos iždi
ninkas, gavo netikėtą dovaną: 
Talman Fed. Savings taupymo 
įstaiga atsiuntė jam stambų 
čekį. T a i a u k a anoniminio 
asmens, kur is pagal banko 
„Gerojo kaimyno" programą, 
paskyrė 1% savo taupmenų 
lietuviškai mokyklai. Mokyklos 
vadovybė yra dėkinga mecena
tui ir bankui , šios programos 
in ic ia tor iu i , už gražų 
visuomeniškumo pavyzdį. 

x P o tri jų metų A n t r a s 
Kaunas vėl pasirodo su nauja 
ir įdomia programa atremontuo
tame P l a y h o u s e , 2515 W. 69 
St. Žiūrovų patogumui vietų 
skaičius sumažintas, todėl pra
vartu s ta l iukus rezervuoti kuo 
anksčiau; Pa t r i a , 2638 W. 71st, 
(312) 778-2100. Spektakliai 
įvyks; r u g s ė j o 12 ,13 ,19 ,20 ir 
spalio 3,4 d. Šeštadienį - 7:30 
v.v., o s ekmad ien į 6 v.v. 

(sk) 

x Stasė Semėnienė, „Drau
go" moterų skyriaus redaktorė, 
aktyviai įsijungusi į „Draugo" 
metinius vajus, kasmet išpla
t ina daug bilietų į renginius. 
Stasė Semėnienė yra šio rudens 
banketo pirmininkė ir jau suor
ganizavo 13 stalų į pokylį, kuris 
bus rugsėjo 27 d. Martiniąue 
salėje. Ji sako: „kai ,Draugas' 
gyvuoja — tai klesti ir mūsų 
organizuota visuomenė. .Drau
go' įtakoje gimė daugelis spe
cial ių organizacijų, fondų, 
premijų, lėšų telkimo vajų. Ne-
delskime, bet padėkime savo 
aukomis išspręsti .Draugo' fi
nansinius sunkumus". Į vajaus 
banke t ą b i l ie ta i gaunami 
„Drauge" 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629, tel . 
312-585-9500. 

x Šiemet sukanka 40 metų, 
kaip buvo sudaryta pirmoji JAV 
LB Chicagos apygardos valdy
ba. Per pirmuosius 20 metų 
apygardai vadovavo Povilas 
Gaučys, dr. Jonas Bajerčius, 
Jonas Jasaitis, Karolis Drunga, 
Petras Vėbra, Bronius Nainys, 
Stasys Šiaučiūnas, Steponas In-
gaunis, Andrius Juškevičius ir 
dešimtas vėl Jonas Jasaitis, 
apygardos pirmininku išbuvęs 7 
metus. 40 metų sukakčiai 
paminėti rugsėjo mėn. 20 d., 
sekmadienį, ruošiamas minėji
mas Lietuvių centre, Lemonte, 
m. 

Marąuette Pa rko parapi-

Jadv. ir dr. Ad. Damušiai su Sibire nukankinto generolo J. Juodišiaus sūnum Paulium — 
smuikininku po pamaldų už tėvo sielą Vilniaus katedroje. 

Nuotr. A. Sutkaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
RUGSĖJIS - ŠVIETIMO 

MĖNUO 

Tiksliau pasakius, rugsėjo 
mėnesį prasideda mokyklose 
mokslo metai, kurie tęsiasi 
devynis ar dešimt mėnesių. 

ios mokyklos darželio vaikų tė- Švietimas ne politika, tačiau 

x „SAGDL'S r e s to r anas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skan i aus ių l i e tuv i škų pa
tiekalu. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . L iu t ik ienė ir I. Naujo-
kienė. „Sagi l ' s" , 6814 W. 87 
St., B u r b a n k , IL 60459, teL 
708-598-0685. 

(sk) 

x Opt ica l Studio, 2620 W. 
71st St., Ch icago , IL 60629, 
teL 312-778-6766. Kreiptis į Al
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. P i r m a d . i r an t rd . 
uždary ta . 

(sk) 

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

(sk) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609. Tel . 1-312-523-9191. 

(sk) 

vėliai kviečiami rugsėjo 9 d., 
trečiadienį, 8 vai. ryto dalyvauti 
su vaikais arbatoje ir pasi
kalbėjime. 

x Marija ir Michael Vilutis 
i š St. Pe tersburg , Fla. , 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
pridėjo ir 50 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Aleksandra ir Romual
d a s Zalubai, Silver Springs, 
Md., grąžino laimėjimų šak
neles su 20 dol. auka ir prierašu; 
„Tikimės, kad mūsų visų, kad B 
nedidelės aukos padės išsilaiky
t i lietuvišikai ir katalikiškai 
spaudai. Dėkojame Jums už 
Jūsų darbus". Nuoširdus ačiū 
už gražų laiškutį ir auką. 

x Greit is , garanti ja ir pa
s l augumas išskiria Baltia E x -
press iš kitų kompanijų. Siųs
kite viską: naują ir naudotą. 
Skambinkite nemokamu tel.: 
1-800-SPARNAI arbal-800-
772-7624. Žiūrėkite reklamą 
„Draugo" viduje. 

(sk) 
x Maironio lituanistinė mo

kykla Lemonte pradeda moks
lo metus Šeštadienį, rugsėjo 
mėn. 12 d. Tą dieną nuo 9-10 
vai. ryto vyks naujų mokinių re
gistracija ir pavėluota regist
racija. Nuo 10 vai. ryto iki 12 
vai. p.p. vyks pamokos, o salėje 
bus pirmas tėvų susirinkimas. 
Mokykloje veiks darželis, atski
ros vaikų ir suaugusių lietu
viškai besimokančių klasės bei 
10 klasių pagal švietimo tarybos 
programą. Raginame paštu gau
tus registracijos lapus nedel
s iant grąžint i . Klausimais 
kreiptis pas mokyklos direktorę, 
Eglę Novak, tel. (708) 257-5918. 

(sk) 

turi daug įvairių problemų. 
Valdiškąsias ir privačias 
mokyklas slegia biudžetinės 
problemos,nes trūksta pinigų 
pravesti užsibrėžtas programas. 
Negavę reikalaujamo atlygi
nimo, mokytojai savaitėmis 
streikuoja, mokiniai negali išei
t i nustatyto kurso. Turi nu
braukti daug programų, kad 
išlygintų biudžetą, arba uždaryt 
eilę mokyklų, kuriose mokosi 
mažesnis mokinių skaičius. 
Daug problemų mokyklos iš
spręstų, jei laikytųsi taupumo. 

Su trūkumais susiduria ir lie
tuviškos mokyklos. Jos niekada 
negauna tiek pinigų, kad galėtų 
visiškai normaliai veikti. Kol 
dar atsiranda pasiaukojančių 
mokytojų ir tėvų, kurie dirba už 
arbatpinigius arba visiškai be 
jų, tol dar galime laikytis, nors 
ir sumažėjusiomis jėgomis. 

Ne vien piniginiai reikalai 
mus spaudžia, bet atsiranda ir 
savitarpių nesusipratimų, ken
kiančių mūsų tautiniam iš
silaikymui už Lietuvos sienos. 
Daug kas deda daug vilčių į 
Lietuvą, kad ji „stebuklingu" 
būdu mus išlaikys gerais lietu
viais be mūsų pačių pastangų. 
Gal ateityje Lietuva galės 
mums daugiau padėti, tačiau 
šiandien jai reikia labai didelės 
pagalbos iš mūsų. Tuo būdu dar 
kurį laiką savais reikalais mes 
patys turėsime rūpintis . 
Šiandien mums reikia labiau 
pasitempti, kad išmoktum lietu
vių kalbą, kuri labai reikalinga 
bendravimui su Lietuva. Vis 
daugiau ir daugiau nekalbančių 
lietuviškai pradeda ieškoti savo 

„šaknų". Jų sąlygomis yra sun 
kiau išmokti lietuvių kalbą, 
negu šiek tiek mokantiems ir 
nenorintiems lankyti lituanis
tines mokyklas. 

Kur vienoje vietovėje yra 
kelios lituanistinės mokyklos, 
atsiranda tarpmokykliniai 
nesusipratimai. Užuot būrę 
visas jėgas geresniam darbo iš
vystymui, užsispyrusieji, neži
nomų jėgų veikiami, siekia 
separatizmo. Jei pasitaiko pini
ginis objektas, neapsieinama be 
teismo. Tokie veiksmai žemina 
mūsų savigarbą kitataučių 
akyse ir smukdo mūsų moralę. 

Stebėdamas Lietuvoje išleis
tus vadovėlius, per mažai randu 
tautinio susipratimo. Dar daug 
internacionalizmo ir buvusios 
sistemos palikimo. Nusipirkau 
„Vyturėlio" tris knygutes, 
išleistas 1989 metais. Jos skir
tos darželiui ar pirmam skyriui. 
Čia dar garbinamas Leninas, 
gegužės pirmoji, spaliukai ir 
daug kitų taisytinų vietų. Po 
mūsų trispalve užrašas „Tary
bų Lietuva", sovietinis herbas 
su kūju ir priekalu, rau
donarmiečiai su šautuvais bei 
„didžiosios tėvynės didvyriai", 
apsikabinėję medaliais. Niekur 
patriotinio elemento. Nejaugi 
nepriklausoma Lietuva negali 
pakeisti tų puslapių ir užrašų ir 
turi nuodyti mūsų mažiausiųjų 
dvasią. Teko iš neoficialių šal
tinių girdėti, kad tokie vado
vėliai peršami ir mūsų lituanis
tinėms mokykloms. Nemačiau 
1992 metais išleistų, gal jie ge
resni. Užsienio lietuviams yra 
daugiau galimybės nutausti, 
todėl mūsų vadovėliuose turi 
būti stipraus tautinio elemento. 

Sakoma, kad gyvenimas yra 
ne rožėmis klotas. Gyvendami 
privalome visus sunkumus nu
galėti, kad išliktume kūnu ir 
dvasia gyvi. Pavieniai yra sun
kiau kovoti, tačiau sujungtomis 

jėgomis visada pasieksime, ko 
siekiame. Reikia sugretinti 
eiles, kad galėtume padėti 
Lietuvai nusikratyti vergijos 
liekanų ir patiems išlikti tau
riais lietuviais. Mūsų ateitis pri
klausys nuo jaunimo. Kokį mes 
jį užauginsime, kaip mes jį iš
mokslinsime, kokiomis tau
tinėmis nuotaikomis juos nu
teiksime, tokią turėsime ir atei
tį: šviesią ar tamsią. 
Rūpinkimės jaunimu šeimose, 
parinkime geras mokyklas, 
gerus mokytojus ir draugus. 
Gerai išauklėtas jaunuolis bus 
paguoda tėvams ir garbė 
Tėvynei. j p | a 4 a g 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Šiaurinės New Jersey 
Amerikos lietuvių klubas spalio 
3 d. rengia pianistės Frances A. 
Covalesky rečitalį Our Lady of 
the Magnificat mokyklos audi
torijoje. Koncerto pelnas 
skir iamas Lietuvių klubo 
stipendijų fondui. Pianistė tarp 
kitų kompozitorių atliks ir 
M.K. Čiurlionio kūrinius . 
Šiaurinės New Jersey Amerikos 
lietuvių klubo pirmininkės yra 
Susan Covalesky ir Aldona 
Skrypa. 

— Sol. D a n a Grauslytė , 
šiais metais laimėjusi trečiąją 
vietą Tarptautiniame konkurse 
Rygoje, koncertavo pranciškonų 
vasarvietėje Kennebunkporte 
rugpjūčio 3 d. Ji taip pat 
dainavo duetus su sol. Antanu 
Kebliu, akompanuojant pianis
tei Frances Kavaliauskaitei. 

— Aleksandra Lašas, gy
venusi Woodhaven NY, mirė 
rugpjūčio 19 d., sulaukusi 81 m. 
amžiaus. Laidojimo apeigas 
atliko kun. Leonardas Andrie-
kus, OFM. 

CHICAGOS ŽINIOS 

MIRĖ VYSKUPAS 

Buvęs Madisono, Wisc. vysku
pas Cletus F. O'Donnell mirė 
rugpjūčio 31 d. Madisono Šv. 
Marijos ligoninėje, sulaukęs 75 
m. amžiaus. Anksčiau per 25 m. 
jis buvo Chicagos arkivyskupi
jos general inis vikaras ir 
vyskupas padėjėjas, taipgi buvo 
Šv. Vardo katedros klebonas. 
Kunigu įšventintas 1941 m. 
Studijuodamas Katalikų uni
versitete Washingtone, jis buvo 
gavęs bažnytinių teisių dakta
ro laipsnį. ' 

PARDAVINĖS ŠVARESNI 
GAZOLINĄ 

Amoco kompanija rugsėjo pra
džioje Chicagoje ir apylinkėse 
pradėjo pardavinėti naują, šva
resnį gazoliną, pavadintą „Crys-
tal Clear Ultimate" vardu. Tvir
t inama, kad, naudojant šį 
gazoliną, išmetamosios dujos su
mažės apie 13%. Naujojo gazo
lino galionas kainuoja apie 20 
centų brangiau. Amoco yra 
viena iš 10 didžiųjų alyvos kom
panijų, savanoriškai įvedusi 
švaresnį gazoliną. Iki 1995 m. 
visas gazolinas, parduodamas 
Chicagoje ir kituose 8 didžiuo
siuose miestuose, turi būti iš
valytas, kad sumažintų automo
bilių taršą atmosferoje. 

GRIAUNA APLEISTUS 
NAMUS 

Chicagoje yra apie 8000 
apleistų, nebegyvenamų namų, 
kuriuose telkiasi įvairios krimi
nalinės gaujos. Dažnai juose 
pradedami gaisrai, nuskriau-
džiamos pagrobtos moterys, juos 
panaudoja narkot ikų pla
tintojai. Meras Daley paskelbė 
planus juos nugriauti. Pietinėje 
miesto dalyje jau pradėta griau
ti daug tokių apleistų pastatų. 

GALĖS RINKTI KITOKIAS 
KORTELES 

Ne tik vaikai ir paaugliai, bet 
ir suaugusieji (daugiausia vyrai) 
mėgsta rinkti ir keistis kor
telėmis su sporto — beisbolo, fut
bolo, krepšinio — žvaigždžių at
vaizdais. Amerikoje iš šio mėgė
jiško rinkinio yra išaugęs neblo
gas biznis, ruošiami suvažia
vimai, parodos, leidžiami spe
cialūs žurnalai. Senos kortelės 
arba su klaidingai išspaus
dintais parašais yra vertos daug 
pinigų. Paprastai jos parduo
damos su kramtomąja guma, 
bet galima pirkti ir atskirai. 

Šiomis dienomis Sears, 
Roebuck ir Co. išleido seriją ki
tokių kortelių: vietoj įprastųjų 
įžymybių jose vaizduojami 
Craftsman (Sears padalinys) 
gaminiai: pjūklai, plaktukai, 
replės, atsuktuvai ir kiti įran
kiai. Iš viso yra 110 skirtingų 
įrankių. Kortelės supakuotos po 
12, būtinai parduodamos su 
kramtomąja guma ir kainuoja 
po 99 centus. 

x Padėki te vargstantiems 
Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava, 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus — 
$100.00 „Žaibas" 9325 So. 
79th Ave., Hickory Hills, 01. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

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

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV 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. 
Šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

St. Petersburgo, FL studentų šokėjų grupė „Banga", kurios „nenupūtė" nei uraganas Andrew. 


