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Protestas dėl rusų 
kariuomenės 
sauvaliavimo 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, rugsėjo 30 d. (Elta) — 

Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija išsiuntė Rusijos Fe
deracijos Užsienio reikalų mi
nisterijai notą, kurioje reiškia
mas susirūpinimas Rusijos 
ginkluotųjų pajėgų veiksmais, 
neatitinkančiais pasirašytų 
tarpvalstybinių susitarimų. 

Notoje pateikiami du faktai, 
kurie kelia abejonių, ar Rusijos 
Federacija ketina laikytis įsi
pareigojimų, numatytų dviša
liuose susitarimuose: tai rugsėjo 
21 dieną 7-osios oro desanto di
vizijos 108-ojo pulko vykdytos 
mokomosios šaudymo pratybos, 
kurių metu sviediniai krito už 
poligono ribų į Rokų keramikos 
gamyklos molio kasyklos teri
toriją ir rugsėjo 23 dienos Rusi
jos karo aviacijos skraidymo val
dymo centro draudimas Lietu
vos skraidymo aparatams skrai
dyti virš šiaurinės Respublikos 
dalies aerofotoobjektų. Dėl šių 
veiksmų Lietuvos Respublikai 
padaryta materialinės žalos, o 
minėtos šaudymo pratybos kėlė 
grėsmę civiliams Lietuvos gy
ventojams, todėl šį įvykį 
Lietuvos URM prašo kruopščiai 
ištirti ir laukia informacijos 
apie tyrimo rezultatus. 

Paskutinė d i e n a 
rublio zonoje 

Rugsėjo 30-oji — paskutinė 
sovietinio rublio diena Lietuvo
je. Nuo spalio 1 dienos vidaus 
rinkoje kursuos tik laikini pini
gų pakaitalai — bendrieji talo
nai. Jie kvalifikuojami kaip 
tiltas sugrįžtančiam į Lietuvą 
litui. Prieš savaitę apie tai 
pranešus, per visą šį laiką 
gyventojai namuose laikomus 
rublius galėjo įnešti į savo 
sąskaitas bankuose ir jau nuo 
spalio 1 dienos — pasiimti ta
lonus. Žmonės „a t s ik ra to" 
rubliais ir kitu būdu — pirk
dami daugiau maisto produktų, 
brangesnių pramoninių prekių. 
Tai liudija smarkiai išaugusi 
prekių apyvarta parduotuvėse. 

Lietuvos Banko valdybos pir
mininko pavaduotojas Edmun
das Žukauskas Eltos kores
pondentui pasakė, kad bankas 
pasiryžęs neleisti į apyvartą 
materialiniais resursais nepa
dengtų pinigų (talonų). Žmonės 
galės kaupti santaupas, nesibai
mindami, kad jos nuvertęs. Ta
čiau kol Lietuva ekonomiškai 
sustiprės, bankuose bus ir 
atskirų, valiutinių sąskaitų, 
kaip ir parduotuvių, kur prekės 
pardavinėjamos tik už valiutą. 

A. Butkevičiaus vizitas 
Lenkijoje 

Lenkijos gynybos ministro J. 
Onyszkewicz kvietimu oficialų 
trijų dienų vizitą vakar Lenki
joje pradėjo Lietuvos krašto ap
saugos ministras Audrius But
kevičius. 

Susitikę abiejų šalių ministrai 
aptarė galimybes sudaryti bend
ras darbo grupes. Jos nagrinės 
saugumo problemas ir kurs sa
vitarpio pasitikėjimo mechaniz
mus. Po to J. Onyszkewicz žur
nalistams pasakė: „Norėtume 
tarpusavyje tartis dėl mūsų 
gynybinės politikos, taip pat 
drauge vieni kitus remti tarp
tautinėje arenoje". 

Su nacionalinio saugumo biu

ro prie Lenkijos prezidento 
viršininku J. Milewski kalbė
tasi apie Europos saugumą, 
abipusį kar in į bendradar
biavimą, Rusijos kariuomenės 
buvimą Kaliningrade, paliesti 
taip pat Lietuvos-Lenkijos 
sienos perėjimų klausimai. 

Audrius Butkevičius Žalgirio 
lauke padėjo vainiką prie pa
minklo šio istorinio mūšio lai
mėtojams. Šiandien jis lankosi 
Krokuvos karinėje apygardoje. 

Lietuvos gynybos ministras 
Audrius Butkevičius 

Gautas konteineris Inkstų 
fondui 

Lietuvos inkstų fondas gavo 
didžiulį labdaros konteinerį iš 
New Yorko. Jame — koncent
ruoti druskų tirpalai, kateteriai, 
vamzdeliai, kiti reikmenys gy
vybiškai svarbioms dializės pro
cedūroms, kai nebeveikiančius 
ligonio inkstus pavaduoja spe
cialūs aparatai. Visą šią 12.5 
tonų siuntą aukoja firma Dialy-
sist, Inc. Jos prezidentas yra 
Steve Livanavage (S. Levanavi-
čius) — lietuvis iš Žemaitijos. 
Konteinerį išsiuntė New Yorke 
veikianti labdaros organizacija 
— Lietuvių katalikų religinė 
šalpa. 

Biznio ir menedžmento 
mokykla Kaune 

Biznio ir menedžmento mo
kykla, kuri steigiama Kaune, 
kainuos milijoną dolerių. 
Vienas išjos sumanytojų — Pur-
due universiteto, Calumet City, 
Indiana, profesorius ir Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto 
senato narys Feliksas Palubin
skas. Jo pastangomis du trečda
lius mokyklai reikalingų lėšų 
paskyrė Amerikos vyriausybė ir 
Purdue universitetas. Kitas iš
laidas padengs Vytauto Didžiojo 
ir Kauno technologijos univer
sitetai. JAV gyvenantys lietu
viai padėjo suburti labai kva
lifikuotų mokyklos dėstytojų 
kolektyvą, kuriame yra JAV 
universi tetų profesorių ir 
patyrusių biznierių. 

I mokyklą priimami įmonių ir 
firmų specialistai, baigę 
aukštąjį mokslą. Užsiėmimai 
prasidės lapkričio pradžioje. 
Mokymosi trukmė — vieneri 
metai. 

L ie tuvos rusų draugija 
rengia rusų romanso vakarą 
rugsėjo 30 d. Vilniaus mokytojų 
namų didžiojoje salėje. Dainuos 
Minsko operos teatro solistė 
Natalija Rudneva. v p . 

JAV Valstybės 
departamentas susilpnina 
Pagalbos Rusijai sąlygas 

Brazilijos dvikamerinio kongreso žemesniuose rūmuose pravedus balsavimą atstatydinti 
prezidentą Fernando Collor de Mello, deputatai džiūgauja. Dabar jau galės Brazilijos senate 
prasidėti jo teismas dėl to, kad jo šeima ir draugai yra priiminėje didžiulius kyšius, kad valdžia 
patvarkytų reikalus jų naudai. Prez. Collor laimėjo rinkimus 1989 metais kaip tik dėl to, kad 
po 30 metų buvo pirmas kandidatas, žadėjęs išvalyti valdžią nuo korupcijos ir kyšininkavimo. 

Washington, DC, rugsėjo 30 
d. — Paskutinę minutę darytu 
ėjimu JAV Valstybės departa
mentui pasisekė susilpninti 
Pagalbos Rusijai sąlygas. 
Pereitą savaitę JAV Kongreso 
konferencijos komiteto sutarta
me tekste buvo rašoma, kad pa
galba Rusijai nebus duodama, 
jei Rusija nebus padariusi 
žymios pažangos NVS dalinių 
išvedimo procese ar jei ji vykdo 
veiksmus, priešingus Baltijos 
šalių suverenumui. 

JAV Valstybės departamen
tui pavyko paskutinę sąlygą 
taip pakeisti, kad dabar jau 
užteks tik, kad būtų matomos 
geros valios pastangos iš Rusi
jos pusės vykdyti derybas da
linių išvedimui ir imtis kitų 
priemonių, kad liautųsi veiks
mai, pažeidžiantys Baltijos šalių 

AT Pirmininko Vytauto Landsbergio kalba 
JT Generalinės asamblėjos 47 sesijoje 

(Pabaiga) 
Tiems, kurie suvokia tokį 

teritorinio augimo procesą kaip 
natūralų, atvirkščias procesas 
yra labai skausmingas. Todėl 
stengiamasi jį stabdyti, neiš
vesti kariuomenės iš kaimynų 
teritorijos; todėl ieškoma, ką ta 
kariuomenė galėtų ginti, kad 
būtų pretekstas jos neišvesti. 
Tie politikai, kaip prezidentas 
Jelcinas, kurie mąsto demokra
tiškai ir turi platesnį akiratį, 
kurie nori išvesti kariuomenę ir 
sureguliuoti santykius, — tie 
žmonės apšaukiami išdavikais, 
neginančiais nacionalinių, tai 
yra, imperinių didelės šalies in
teresų. 

„Jūsų interesai yra mūsų in
teresai", o, jūsų teisės yra mūsų 
teisės", — sakoma tautiečiams 
užsienyje, ypač tiems, kurie 
mano, kad jų geriausias intere
sas ir teisė yra buvusios im
perijos tvarkos ir santykių res
tauracija. 

Aš manau kitaip, o pavyzdžiui 
— kad Estijos rusų geriausias 
interesas ir natūrali teisė yra 
išmokti truputėlį estiškai ir po 
kelių mėnesių tapti Estuos pi
liečiais pagal tą patį įstatymą, 
dėl kurio tiek triukšmaujama. 

Iš Estijoje gyvenančių lietuvių 
mes negirdėjome protestų, ir 
Lietuva neplanuoja prieš Estiją 
jokių sankcijų. Mes nestabdy-
sim sutarčių ir nesikreipsime 
dėl sankcijų prieš Estiją į Jung
tines Tautas. Aš negirdėjau, kad 
to reikalautų Izraelis ir Ukrai
na, nors Rusijos Užsienio rei
kalų ministras čia rūpinosi vi
somis Estijoje gyvenančiomis 
tautomis. 

Mes nesutinkame su „Diplo
matiniame žinyne" Rusijos 
pareikšta nuomone, kad 
referendumas ar šiaip koks 
balsavimas vienoje valstybėje 
gali būti traktuojamas kaip 
, jėgos taikymo aktas" kitai 
valstybei, su tos kitos valstybės 
tariama „teise" imtis „atsako
mųjų priemonių ir dar nebūti
nai simetriško pobūdžio"! Kam? 
— ogi tam, kad blogieji bal-
tiečiai „realiai nukentėtų". 

Šio pobūdžio diplomatija tiki
si, kad (cituoju) „Rusijos 
nepasmerks bent jau tos šalys, 

kurių lėktuvai tą akimirką lėks, 
pavyzdžiui, Libijos arba Irako 
kryptimi". 

Pasakyta 1992 rugpjūčio mė
nesį, o skamba kaip 1991 m. 
sausį. 

Kai mes girdime skelbiant, 
net iš šitos tribūnos, jog jėgą 
reikia vartoti apginti žmogaus 
teisėms, tuoj galvojame, kas yra 
tas gynėjas-policininkas, atėjęs, 
tarkim, į Moldovą iš Rusijos ar
ba į Bosniją iš Serbijos. Ir 
Dubrovnike, ir Sarajeve jis gynė 
savo mažumos teises labai savo
tiškais būdais. Visa tai man 
primena seną ir niūrų, dar Sta
lino laikų disidentišką pajuoka
vimą: „Ar bus trečias pasaulinis 
k a r a s ? " — su atsakymu: 
„Nebus, bet bus tokia kova už 
taiką, kad neliks akmens ant 
akmens". 

Štai kodėl mes nenorėtumėm 
matyti, kaio Rusijos taikos 
palaikymo pajėgos virsta pajė
gomis, „artimajame užsienyje" 
primetančiomis „Rusijos tai
ką" — Pax Ruthena. Ir norėtu
me, kad kas nors prisimintų 
šimtų tūkstančių ištremtųjų iš 
Baltijos šalių žmogaus teises, 
gauti kompensaciją, ir kad kas 
nors, galbūt JT, padėtų iškelti 
iš Baltijos dugno mūsų pakran
tėse SSRS kariuomenės paskan
dintus Antrojo pasaulinio karo 
nuodus. Teisė bet kam gyventi 
prie Baltijos šiandien yra pa 
vojuje. 

Mes norėtume matyti, kaip 
pasaulio bendrija padeda visoms 
iš raudonojo maro kylančioms 
gyventi tautoms, kaip pasaulio 
bendrija padeda Rusijai ir 
ekonomiškai, ir demokratijos 
bei teisingumo ieškojimuose. 

Visiems turėtų rūpėti, kad 
komunizmo mumijos ranka iš 
marmuro kapo nenutemptų su 
savimi į prarają didžiosios 
šalies ir talentingos tautos, o 
galbūt ir žmonijos. Mes prieši 
narnės tam, primindami kitas 
vertybes, ne iš vaiduoklių 
pasaulio. Lietuva ir kitos Balti
jos valstybės vėl yra klausimas 
Rusijai, ir pasaulio bendrija 
matys atsakymą. Galbūt eko
nominis spaudimas ir nepa
skelbtos blokados priemonės 

suverenumą. 
Jungtinis Amerikos Pabal-

t iečių komite tas (JBANC) 
pareiškė: „Nors šis pakeitimas 
nėra tragiškas, jis gali duoti 
JAV Valstybės departamentui 
vietos išmanevruoti pašalpos 
teikimą Rusijai. Dar negauti 
paaiškinimai, definuojantys, 
kas būtų laikoma „žymia pažan
ga" dalinių išvedimo procese, 
bet JBANC reikalų vedėja San
dra Aistars sako, kad Konfe
rencijos komisijos priimtoji ver
sija yra labai panaši į siūlytąją 
DeConcini-Pressler pataisą. 

Konferencijos komiteto sutar
ti kalbos sulyginimai dar turi 
būti priimti abiejuose JAV 
Kongreso rūmuose, tik po to 
ateis prez. George Bush pasi
rašyti. J is gi griežtai priešinosi 
DeConcini-Pressler pataisai. 

nėra mums teisioginė bausmė 
už imperijos išardymą arba 
politinė pagalba kairiajai opo
zicijai. Gal tai pačios Rusijos 
sunkumai, nors turbūt ne vien 
ekonominiai. Ir mes jų turime, 
todėl gerai pažįstame. Mums 
teikia vilties neseniai pasira
šytos dviejų valstybių sutartys 
dėl Rusijos kariuomenės išvedi
mo iš Lietuvos, kurias sveikino 
demokratinis pasaulis ir dau
gybė geros valios žmonių. Jung
tinės Tautos, aš neabejoju, 
siūlys, kad panašias sutartis 
pasirašytų ir Latvija su Rusija, 
ir Rusija su Estija. Ir kariuo
menės išvedimo procesas turi 
būti rūpestingai stebimas, kad 
keturios valstybės kuo greičiau 
normalizuotų santykius visų 
regiono tautų saugumo, gerovės 
ir draugystės sąlygomis. 

Aš dėkoju Jums, Pone Pir
mininke, už galimybę išreiškti 
šią viltį. 

Baigdamas aš norėčiau 
pasakyti keletą minčių dėl čia 
svarstomų Jungtinių Tautų or
ganizacijos struktūrinių atnau
jinimų. Jos irgi susijusios su 
mūsų patirtimi. 

Kai didžioji valstybė spaudžia 
ir kaltina mažą kaimyną, jis 
turi rasti čia paramos: Jungti
nėse Tautose, kurios yra įsipa
reigojusios ginti mažuosius. Ir 
čia galėtų būti padaryti struktū
riniai atstovavimo pakeitimai, 
jeigu Jungtinėse Tautose atsi
rastų Mažoji Europa — mažųjų 
Europos valstybių grupė su 
savu specifiniu tarptautinių 
problemų matymu ir panašio
mis identiteto išsaugojimo pro
blemomis. Galbūt ši Mažoji 
Europa inicijuotų ir visų 
pasaulio žemynų mažų valsty
bių solidarumo judėjimą. 

Saugumo Tarybą galėtų papil
dyti trys nauji nuolatiniai 
nariai — Japonija, Vokietija, In
dija, ir veto teise nuo tos dienos 
turėtų ne bet kuris, o mažiau
siai du nuolatiniai Saugumo 
tarybos nariai, pareiškiantys 
bendrą veto būtinai kartu. 

Aš prašau priimti šias mintis 
į bendrą čia svarstomų idėjų 
banką ir dėkoju visiems dele
gatams už Jūsų malonų dėmesį. 

Prancūzija nori didesnio 
vaidmens NATO 

Paryžius, rugsėjo 30 d. — 
Prancūzija, jau seniai agituo
janti, kad Europa turėtų sukurti 
savą gynybą, kurioje nedaly
vautų JAV, ir dėl to išstojusi iš 
NATO, trečiadienį jau pradėjo 
kalbėti apie didesnį savo vaid
menį NATO sprendimuose. Kal
bėdamas tarptautinės strategi
nės konferencijos atidaromojoje 
sesįjoje, Prancūzijos gynybos mi
nistras Pierre Joxe pareiškė: 
„Prancūzija turi dalyvauti 
sprendimų procese ir diskusijų 
forumuose, kur yra tvarkomos 
šiandieninės krizės ir kur yra 
kuriamas mūsų saugumas atei
čiai". 

Jis sakė, kad Prancūzija tebe
silaikys nuošaliai nuo NATO in
tegruoto tarptautinio štabo (ji 
išstojo 1966 m.) ir kad tebeturės 
savo atskirą branduolinių gink
lų arsenalą. Bet paskui pridėjo: 
„Kodėl neįsivazduoti, kad poli-
t inėse-karinėse svartybose 
Prancūzija dalyvaus daugiau 
rytoj, negu vakar?" Tokie jo 
žodžiai, tarti šiame NATO vy
riausių karininkų susirinkime, 
buvo suprasti kaip Prancūzijos 
noras užbaigti savo izoliaciją 
NATO organizacijoje ir savo 
ginčus su Washingtonu apie 
Vakarų Europos naują karinį 
vaidmenį, pasibaigus šaltajam 
karui. 

Prancūzija, steigiamoji NATO 
narė, dalyvauja NATO viršūnių 
konferencijose ir metiniuose 
narių užsienio ministrų susi-
rinkimusoe, bet iki šiol nesiuntė 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Pietų Korėjos prez. Roh Tae 
Woo sekmadienį atvyko į Kini
jos sostinę pasitarimams. Kini
ja ir P. Korėja tik rugpjūčio 
mėn. atnaujino diplomatinius 
ryšius po 1950-53 m. Korėjos 
kare vykusio konflikto, šių 
dviejų priešininkių suartėjimas 
reikštų šaltojo karo pabaigą ir 
šiaurės rytų Azijoje. 

Orlando, Fla. Dvylikmetis 
Gregory Kingsley laimėjo ilgai 
užsitęsusią bylą: jam leista 
pakeisti tėvus ir pasilikti su 
žmonėmis, norinčiais jį įsisū
nyti. Tai pirmas kartas JAV 
istorijoje, kai teismas suteikė 
vaikui teisę savanoriškai at
siskirti nuo tėvų. Tikrieji ber
niuko tėvai pasirodė visiškai 
nesirūpinę juo. 

atstovo nei į reguliarius NATO 
gynybos ministrų posėdžius, nei 
nesiuntė savo nuolatinio atstovo 
NATO centrinėje Briuselyje. 

Pasibaigus šaltajam karui, 
Prancūzija net pradėjo argu
mentuoti, kad NATO jau atlikęs 
savo pagrindinį uždavinį — 
sovietinės agresijos sustabdymą 
Europoje, tad Vakarų Europa 
turinti pradėti ruoštis JAV 
karinių dalinių išvedimui iš 
Europos, sustiprindama savo 
karines pajėgas. 

Žengdamos pirmą žingsnį šion 
kryptin, Prancūzija ir Vokietija 
praėjusį pavasarį sutarė sukurti 
europiejiškos kar iuomenės 
branduolį, pavadintą „Euro-
korpusu", kurį iki 1995 metų 
sudarytų 35,000 kareivių su 
jungtiniu generaliniu štabu. Šį 
Eurokorpuso projektą kritikavo 
JAV ir Britanija, nes jis gresiąs 
NATO organizacijai. 

Bet kalbėdamas trečiadienį, 
P. Joxe ne tik pareiškė Pran
cūzijos susidomėjimą įsijungti į 
NATO debatus, bet taip pat 
pabrėžė, jog Eurokorpuso pirmo
ji pareiga yra ginti NATO ir kad 
Eurokorpuso daliniai krizės 
atveju būtų pavaldūs NATO 
štabui. 

J is pranešė, kad netrukus 
prasidės pasitarimai nustatyti 
konkrečius Eurokorpuso ryšius 
su NATO. To paties susirinki
mo metu, kuriame kalbėjo min. 
P. Joxe, Vokietijos gynybos mi
nistras Volker Ruehe taip pat 
pabrėžė: „Europinio gynybos 
vieneto sukūrimas neturi būti 
laikomas NATO konkurento at
siradimu". Kalbėdamas JAV 
vardu, gynybos pasekretoriaus 
pavaduotojas Lewis Libby pra
bilo skeptišku tonu, pabrėžda
mas, jog NATO jau dabar turi 
visą apimančią saugumo užtik
rinimo struktūrą. 

KALENDORIUS 

Spalio 1 d.: Šv. Teresė Kūdi 
kelio Jėzaus, Remigijus, Ema
nuelis, Gedainis, Levinija. 

Spalio 2 d.: Angelų sargų 
šventė, Modestas, Teofilis, Gir-
dutis, Pavandė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:46, leidžiasi 6:35. 
Temperatūra dieną 72 F (22 

C), naktį 48 F (9 C), saulėta. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. spalio mėn. 1 d. ĮSPŪDŽIAI LIETUVOJE 
ANTANAS LAUKAITIS 

Virg . Sičiūnas, Toronto politechnikos universiteto matemat ikos profesorius, 
ir detroi t iškis N a r i m a n t a s Udrys pokalbyje apie technologinę pažangą. 

BALFO VAJUS IR 
DIREKTORIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

BALFo 76-to skyriaus metinis 
aukų rinkimo vajus bus vykdo
mas visą spalio mėnesį. Aukos 
bus renkamos sekmadieniais 
prie visų lietuviškųjų parapijų. 
BALFO direktorių suvažiavi
mas vyks spalio 10 d. Šv. An
tano parapijos patalpose. 7 vai. 
vakare bus iškilminga vakarie
nė, į kurią kviečiama visuome
nė. Bilietus galima įsigyti pas 
BALFO 76-to skyriaus valdybos 
narius: kun. Alfonsą Baboną, 
Vladą Staškų, Stasį Sadeiką ir 
Eugeniją Bulotienę. Meninę 
programą atliks Šv. Antano 
parapijos Moterų vokalinis vie
netas, vadovaujamas muziko 
Stasio Sližio. Mašinų aikštelė 
bus saugojama. 

VYSKUPIJOS ĮSTAIGA 
PADEDA IMIGRANTAMS 

Detroito 
imigracijos 

vyskupijoje veikia 
įstaiga (Office of 

Migration of the Archdiocese of 
Detroit), padedanti visuose im
igracijos reikaluose. Ji padeda 
ir visiems nepiliečiams, ku
riems reikia iki 1993 m. rugpjū
čio 2 d. įsigyti naują imigracijos 
kortelę. Įstaiga atidaryta nuo 
8:30 v.r. iki 4:30 v.p.p. kiekvie
ną dieną. Telefonas 237-5900. 

BLYNŲ PUSRYČIAI 

Sekmadieni, spalio 11 d., Šv. 
Antano parapijos kavinėje bus 
kepami obuoliniai blynai po 9 ir 
10:30 vai. ryto šv. Mišių. Pelnas 
skiriamas parapijos išlaidų pa
dengimui, ypač naujam bažny
čios stogui, kuris vasarą buvo 
naujai uždengtas. 

AKTUALŪS ADV. 
ŽUMBAKIO KOMENTARAI 

Adv. Povilo Zumbakio komen
tarai apie Lietuvą ir lietuviško 
gyvenimo įvykius yra transliuo
jami antradieniais 4 vai. p.p. 
per „Lietuviškų melodijų" radi
jo valandėlę, WPON-AM banga 
1460. 

SVEIKINAM 
JAUNAVEDŽIUS 

Rugsėjo 19 d. Clevelande 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos lietuvių parapijos klebo
nas kun. Gediminas Kijauskas, 
SJ, suteikė moterystės sakra
mentą Judy Simmons ir Algiui 
Ošlapui. Jaunieji yra Fordo au
tomobilių kompanijos inžinie 
riai, tarnaujantys ir gyvenantys 
Detroito apylinkėje. Linkime 
jaunavedžiams daug saulėtų 
dienų, ilgo ir laimingo gy
venimo. 

LM 

XLIXIBVW<DO 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr.. 1043 Fifth St.. St. Monica, CA 90403. 

IŠ LIET. VYČIŲ CHORO 
VEIKLOS 

Rugsėjo 17 dienos posėdyje 
choro valdyba sutiko dar viene
rius metus pasilikti pareigose. 
Valdybą sudaro — pirmininkė 
Sabina Henson, sekretorė An-
na Marija Kassel, iždininkas 
Juozas Juška, vicepirmininkai 
Albertas Matulis ir Bob Martin, 
knygininke Stasė Rudokas, gai
dų tvarkytojas Steve Rudokas, 
tvarkdarė seselė Tarcizija, ar-
chivarė Margarita Narvaišis ir 
korespondentas Apolinaras P. 
Bagdonas. 

Artimiausi veiklos planai yra: 
Dainų koncertas Jaunimo 

centro vakarienėje spalio 18 d. 
3:00 vai. p.p. Dalyvaus ir solistė 
Dalia Eidukaitė Fanelli. 

Lapkričio 8 d., sekmadienį, 
3:00 vai. p.p. Šv. Andriejaus 
parap. bažnyčioje, Calumet Ci
ty, šimto metų parapijos sukak
ties šventėje choras pakviestas 
su parapijos choru atlikti relig. 
koncertą ir šv. Mišias. 

1993 m. sausio 16 d., šešta

dienį, metinis choro pokylis 
Šaulių salėje. Programą atliks 
pats Vyčių choras. 

Choro valdyba ir dirigentas 
muz. Faustas Strolia kviečia vi
sus lietuvius, mylinčius dainą, 
ypač neseniai atvykusius, paš
vęsti vieną vakarą (ketvirta
dienio) lietuviškai dainai, tuo 
būdu padėsite išlaikyti lietuvy
bę išeivijoje. 

Primename lietuviškai visuo
menei, kad Lietuvos Vyčių cho
ras yra seniausias choras JAV-
se, atšventęs jau deimantinį 
jubiliejų. Per šiuos ilgus metus 
(su maža pertrauka) džiugino ir 
gaivino lietuvišką visuomenę ir 
amerikiečius savo dainomis, 
turėdamas savo repertuare ir 
religinės muzikos. 

Repeticijos vyksta ketvirta
dieniais 7:30 vai vak. seselių 
kazimieriečių vienuolyno patal
pose (įėjimas iš Washtenaw g-
vės per automobilių pastatymo 
aikštę). Jūsų lietuviškai dainai 
pašvęstas laikas bus mažutė 
auka mūsų visų Tėvynei Lie
tuvai. . « « 

APB 

Kaune svečiavausi pas labai 
populiarų rašytoją Liudą Damb
rauską. Jis yra artimas giminė 
žinomo rašytojo prelato A. Jakš
to-Dambrausko. Liudas Damb
rauskas yra ypatingai įdomus 
žmogus, gyvena šalia buvusių 
Kauno Saugumo rūmų, kurių 
rūsiuose jam pačiam teko il
gokai sėdėti. Bolševikmečio pra
džioje kartu su kitais Lietuvos 
inteligentais jis buvo sudaręs 
antikomunistinę sąjungą. 
Vėliau ši sąjunga susijungė su 
vyriausiu Lietuvos partizanų 
štabu, vadovavusiu visam 
Lietuvos pogrindžio darbui. Jų 
tarpe atsirado išdavikas, "ir visi 
buvo išduoti saugumui; dalis 
buvo suimta, tarp jų ir keletas 
partizanų vadų. Po ilgų, sunkių 
tardymų, mušimų ir kanki
nimų jis ir vienas partizanų va
das buvo nuteisti mirties baus
me. Aš jo paklausiau: 

— Kaip gi jautėtės tuo mo
mentu ir vėliau, kai buvo pa
skelbtas jums mirties spren
dimas? 

— Po mirties paskelbimo bu
vo labai sunki pati pirmoji nak
tis. Atvedus į mirtininkų kame
rą, kurioje buvo dar vienas 
mirti pasmerktasis, iš karto ne
galėjau suprasti, kas atsitiko. 
Naktį, kaip gražiame ir tragiš
kame Filme, pamažu prabėgo 
pro akis visas mano gyvenimas, 
visi jaunystės, šeimos, gimtinės 
ir mokslo vaizdai, apie kuriuos 
anksčiau labai retai pagalvoda
vau. Miegas tą naktį visai 
neėmė. Galvojau, ar užriš man 
akis, ar nusuks nugarą į sieną 
ir pan. Mintys į galvą lindo visą 
naktį. Vėliau pamažu apsipra
tau su mirties sprendimu ir, 
raktams duryse suskambėjus, 
būdavau pasiruošęs, kad tai jau 
mano paskut inė valanda. 
Tačiau „mirtininkus" šaudyti 
išvesdavo tik naktį, prieš rytą. 

Buvusį partizanų vadą komu
nistai sušaudė gana greitai, 
tačiau L. Dambrauskui laimin
gai pavyko išvengti mirties 
bausmės vien dėl to, kad jo anti
komunistinėje veikloje nebuvo 
rasta jokių įrodymų, kad jis tu
rėjo ką nors bendra su ginkluo
tu pasipriešinmu Lietuvoje. Jo 
veikla buvo daugiau darbas su 
pogrindžiu ir antikomunistine 
propaganda. Labai įdomiai rašy
tojas pasakoja apie savo toli
mesnį gyvenimą Kauno ir 
Vilniaus kalėjimuose, Sibiro 
tremtyje. Įdomu, kad. dar neži
nant jo mirties bausmės pakei
timo, o tai oficialiai jam buvo 
pasakyta tik po dviejų mėnesių, 
kelis kartus jie — mirtininkai — 
buvo nuvesti į kalėjimo rūsį, ten 
nugara pastatyti prie sienos ir, 
nieko nematant, išgirsdavo 
užtaisomus ginklus. Tada galvo
davo, kad atėjo paskutinės 
gyvenimo minutės. Tai buvo 
jiems labai didelė moralinė 
kančia. Vieną kartą, taip bū
nant prie sienos, vienas iš mir
tininkų neišlaikė, puolė ant 
žemės, pradėjo šaukti ir prašyti, 
kad jo nesušaudytų. Už tai jis 
buvo labai žiauriai sumuštas. 
Darydavo tai rusai, o pradžioje 
daugumas labai žiaurių žydų 
tardytojų. Jie lažindavosi iš bu
telio degtinės, ar ko nors kito ir. 
pastatę mirtininką ar kitą prie 
sienos, derėdavosi: kas iš 10 šū
vių pataikys arčiausiai kalinio 
galvos, tas ir laimės degtinę. 
Pasitaikydavo, kad ir į galvą pa

taikydavo, tada j au kalinį 
„nurašydavo". 

Šis aukštoko ūgio, liesas ir 
truputį nuo išgyvenimų persi
kreipęs rašytojas pasakojo, kad 
kalėjime ir lageriuose žmogus 
išmoksta šiokių tokių gudrybių, 
kurios pagelbsti išsilaikyti 
sunkių valandų metu ar net 
gyvybę išsaugoja. Jaunystėje 
rašytojas turėjo palinkimą į 
džiova, ir tą jis buvo pasakęs 
tardytojui. Po pirmojo didžiojo 
sumušimo, kada, netekęs sąmo
nės, buvo atgaivintas, šaltu van
deniu apipylus, jis sugalvojo, 
kad reikia ką nors daryti. Todėl 
vėliau jis vis tam žiauriam savo 
tardytojui pasakodavo apie džio
vą, kaip baisi ir užkrečiama 
esanti ši liga. Vieną naktį, 
nujausdamas, kad jį gali ir vėl 
labai mušti, jis nagu persibrėžė 
dantų smegenis ir, pasirodžius 
kraujui, bekosėdamas išspjovė 
tą Vraują. Tardytojas tikrai 
persigando, tuojau pat liepė 
viską išvalyti ir pasiuntė kalinį 
atgal į kamerą, bijodamas prie 
jo net prisiliesti. O kada ofi
cialiai jam paskelbė, kad mir
ties bausmė yra pakeista į 10 
metų lagerį, tai rašytojas ir pats 
nenorėjo tuo tikėti, manydamas, 
kad tai tik didelis ir gražus 
sapnas. 

Labai įdomiai rašytojas 
pasakojo apie savo buvimą la
geryje, žiaurius išgyvenimus ir 
daugybę mirusių ten savo prie-
telių ir draugų. Atlikęs bausmę, 
jis grįžo į Lietuvą ir pradėjo ra
šyti savo išgyvenimų ir atsimi
nimų knygą, pavadintą „Gyve
nimo akimirkos". Jos du tomai 
tegalėjo išeiti tik 1990 metais. 
Berašydamas pirmąjį tomą, dalį 
savo rašinių davė pasiskaityti 
savo gerai gimnazijos laikų kla
sės draugei, pas kurią sau
gumas darė kratą ir surado. 
Teisme ji pasisakė, kad pats L. 
Dambrauskas jai davė tuos savo 
atsiminimus. Jis vėl buvo suim
tas, kalintas ir antrą kartą iš
tremtas į Sibirą. Grįžo tik 1987 
metais. 

Po antrojo suėmimo, kaip 
pasakojo rašytojas, Kauno ir 

Vilniaus kalėjimai skyrėsi kaip 
diena ir naktis nuo tų pokarinių 
kalėjimų. Gaudavo ger iau 
valgyti, galėjo šį tą nusipirkti ir 
gauti siuntinėlį. Ir lovos jau 
buvo kaip lovos, nebuvo jie su
grūsti kaip gyvuliai. Tačiau la
geriai buvo tokie patys, ir ten 
daugiausia reikėdavo bijoti 
kriminalinių nusikaltėlių. 

Grįžęs iš antrojo ištrėmimo, 
rašytojas užbaigė anksčiau pra
dėtą atsiminimų knygą. Ko
munistų valdžiai jis visą laiką 
buvo labai nepalankus, ir todėl 
net du kartus sėdėjo kalėjimuo
se ir Sibiro žiauriuose lage
riuose. Atgimimo metais jis ir 
vėl pasirodė nepriimtinas Sąjū
džiui, kuris tuo laiku visais bū
dais ir visomis jėgomis kopė į 
valdžios viršūnes. Dambrauskas 
žmonių buvo pasiūlytas į val
džią, tačiau žinant, kad jis visur 
ir visada iškeldavo esamas ne
geroves, nebuvo išrinktas. Jis 
buvo manęs jau daugiau nesi
kišt i į bent kokį politinį 
gyvenimą, atsidėti kūrybai ir 
džiaugtis a tgautos laisvės 
gyvenimu, tačiau 1988-91 
metais buvo tiek daug ir tokių 
įdomių politinių įvykių, kad ra
šytojui pasidarė labai sunku 
likti abejingam. Jis, kaip stebė
tojas, parašė ir jau šiais metais 
išleido naują savo knygą 
„Žvilgsnis iš dabarties". 

Recenzentai rašo, kad L. 
Dambrauskas yra Lietuvos dva
sinės rezistencijos veteranas su 
jam būdingu temperamentu, 
r izikuodamas pelnyta pen
sininko ramybe. Jis neria į poli
tikos sūkurį ir toliau grumiasi 
dėl tikros demokratijos, pole
mišku žodžiu kliudydamas ne 
vieną sąjūdininkų numylėtinį, 
suabejodamas paskubomis 
sukirptais lyderių mitais ir 
natūraliau apšviesdamas Lietu
vos politikų veidus. 

Svečiuodamasis kukliame 
rašytojo b u t e , su didžiausiu 
įdomumu klausiausi jo šiurpių 
išgyvenimų, tačiau lygiai taip 
pat buvo labai įdomu klausytis 
jo pasakojimų apie dabartinius 
Lietuvos politinius veikėjus ir 
vadovus. Šis garbingas Lietuvos 
rašytojas ir didelis rezistencinio 
pogrindžio veikėjas sakė man. 
kad vienintelis jo troškimas yra 
matyti ir gyventi tikrai laisvoje 
ir demokratinėje Lietuvoje, kad 

Įgulos bažnyčia Kaune. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio Kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketg pasirinkimas su garantuotu pristatymu 

Lietuvoje per 10 darbo dienų 
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jo vaikai ir vaikaičiai laisvę 
pajustų. 

— Nepriklausomybė tai mūsų 
ateities namai, kurių pamatai 
klojami šiandien. Kokius pama
tus padėsime, tokį ir namą turė
sime. Už teisybe aš kovojau ir 
kentėjau, todėl ir dabar, nesvar
bu, kas Lietuvai vadovaus, 
teisybės visuomet ieškosiu ir 
visas negeroves aš kelsiu 
viešumon. Visuomet ieškosiu 
kelio, kuriuo eidama, Lietuva 
būtų demokratiška ir laisva — 
a t s i sve ik indamas ryžtingai 
pasakė rašytojas Liudas Damb
rauskas. 

* * * 

Pasėjo ropę, išaugo krienas. 
Gerą ir su replėmis nepri 

trauksi, o piktas ir pats ateis. 
Medų sėjau, pipirai dygsta. 

Liaudies išmintis 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog Į Medicare 

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

Tol. (1-312) 434-8646 (veikia 24 vai) 
Hrm., antr.. ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v 

Kab. (1-312) 735-4477: 
Roz. 708)246-0067; arba (706)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MCOtCAL BUILDING 

6446 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

39O0 W. *S St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p.-7 v v . antrd 12:30-3 v.p.p 
treid ujdarytaa. ketvd 1-3 v p p penMd 

ir šeštd 9 v.r -12 v p p 

6132 S. Kotfzlo Ava., Chicago 
1-312) 776-6969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tol . (1-312) 586-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tol. kabineto Ir buto: (708)652-4119 

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

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

£ 5 2 5 S o u t h 781h A v o n u e 
Hickory H M , IMnota 6 0 4 5 7 
T e l e f o n o . (708) 4 3 0 - 7 2 7 2 

2 2 3 Ke tve r i * * g a t v ė 
Vi lnius. U o t u va 
T e l e f o n o * 3 5 0 - 1 1 5 Ir 7 7 8 - 3 9 2 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago 

312-585-1955 
172 Schlller St., Ehnhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 w 71st Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adoma 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ave., Orlend Park 
708-349-8100 

10 W Martin, Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. tai. (1-312) 5654)348; 
Rsz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd 8t. 
Vai pagal susitarimą, pirm ir ketv 12-4 

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

Kab. tel. ( 1 -312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 
V I D A S J . N E M I C K A S , M D 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kodylo A v a . , 

Chicago, I I I . 60652 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

Namų (708) 584 5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago. IN. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Durtose Ave. , Elgln, 111. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robsrts Rd., Hickory Hllta, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
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Amerikos jaunimą 
-

ŽAVI SKAISTYBĖ 
Molly Kelly yra viena populia

riausių kalbėtojų JAV gimna
zijose. Jaunimui taip patinka jos 
kalbėjimas, kad kasmet dau
giau kaip 50,000 suplaukia 
klausytis šios aktyvistės, jai 
keliaujant po įvairias JAV 
gimnazijas. Daugelis jų sugrįžta 
jos klausytis pakar tot inai , 
daugelis, ją išgirdę, suorga
nizuoja jai paskaitas savose mo
kyklose, ji yra kviečiama kalbė
ti gimnazijų išleistuvėse. Bet 
Molly Kelly nėra nei kino 
žvaigždė, nei žymi sportininkė. 
Molly Kelly gimnazistams 
kalba apie skaistybę, apie susi
laikymą nuo lytinių santykių 
iki vedybų. 

Per paskutinius septynerius 
metus važinėdama po JAV gim
nazijas, ji drąsina, stiprina jau
nimo pasitikėjimą savimi, kad 
pajėgtų atsispirti nuolat juos 
bombarduojantiems įtaigo-
jimams į lytinį aktyvumą. Savo 
jauniems klausytojams Molly 
Kelly kalba paprastai ir aiškiai: 
lytiniai santykiai leidžiami tik 
po vedybų. 

Molly Kelly, 52 metų amžiaus 
našlė, gyvenanti Philadelphi-
joje, niekuomet neplanavo tap
ti lytinio susivaldymo mokyto
ja jaunimui. Kai jos gydytojas 
vyras žuvo rogių nelaimėje 1975 
metais, ji susidomėjo jo akty-
vizmu pro-gyvybinėje srityje. Ji 
nutarė tapti aktyvi pro-gyvy
binėje veikloje, nes ji norėjo tuo 
stipriau jausti savo vyro įtaką 
jos gyvenime, ji paaiškino Our 
Sunday Visitor korespondentei 
Ann Carey. 

Net tada, kai namuose dar 
turėjo aštuonis savo vaikus, 
Molly Kelly skyrė laiko lanky
ti mokyklas ir aiškinti jaunimui 
apie aborto žalą. Po aštuonerių 
metų tokios veiklos ji nutarė 
pakeisti savo strategiją. J i paju
to reikalą dorotis su abortų 
priežastimi — abortai daromi, 
nes yra tiek daug nenorimų kū
dikių. 

Tad prie savo pašnekesių apie 
abortų žalingumą Kelly pradėjo 
kalbėti ir apie skaistybę, ir at
sakomybę, surištą su lytiniais 
veiksmais. Ji nustebo, kad pa
auglių publikos ypač susidomėjo 
šia tema, ir nustebo sugebanti 
kalbėti paaugliams suprantama 
kalba. Kai ji pradėjo kalbėti 
apie skaistybę ir lytinę savitvar
dą, jos jaunoji publika ypač su-
gyvėjo ir susidomėjo, nes niekad 
iki tol nebuvo girdėję kalbant 
šia tema, o ji jiems itin aktuali. 

Savo temai ji specialiai pasi
renka žodį „skaistybė" — chas-
tity, nes šis žodis išreiškia pozi
tyvią vertybę, o ne tik susilai
kymą nuo ko nors, kaip būtų su 
išsireiškimu „lytinis susilaiky
mas". Kalbėjimas apie skaisty
bę lytinius santykius pastato 
vedybiniame kontekste, kur 
Dievas ir skyrė. Ją kalbėti 
kviečia ne tik katalikiškos mo
kyklos, bet ir viešosios. O ji 
neima jokio honoraro, tik prašo 
atlyginimo už kelionės išlaidas. 

Kai kas nors pamini jos po
puliarumą ir didelį pareikala
vimą, ji nusijuokia, kad iš 
tikrųjų ji neturi konkurentų, 
kurie šitaip kalbėtų į paauglius. 
Už šį savo darbą Molly Kelly 
gavo popiežiaus kryžių 1986 
metais. Ji taip pat yra JAV 
Sveikatos ir Žmonėms patarna
vimų departamento tarnyboje, 
sprendžiančioje, kam bus 
teikiamos departamento skiria
mos lėšos. 

Nors Molly Kelly jokiu būdu 
neagituoja prieš lytinių san
tykių gerumą ir svarbumą, ji 
tačiau priešinasi galvosenai, 
kad paaugliai nepajėgia susi
valdyti lytinių santykių srityje 
ir todėl juos reikia mokyti apie 
„saugų lytinį santykiavimą". 
Kelly sako, jog „saugus lytinis 
santykiavimas" jaunimui yra 
melas, nes joks metodas nėra 
100% patikimas, bet svarbiau-

TAPATYBĖS BEIEŠKANT 
NAUJOJE LAISVĖJE 

sia, toks galvojimas nužemina 
patį jaunimą. „Dabar kalbama, 
jog jaunimas yra savo hormonų 
antplūdžio pavergtas, ko niekad 
anksčiau nėra buvę. Tikroji pro
blema nėra hormonai", ji sako. 
„Tikroji problema yra iš visų 
pusių jiems brukamas mela
gingas galvojimas. O kalbėjimas 
apie „safe sex" tik dar paaš
tr ina problemą, nes tai jauni
mui duoda priemones daryti 
kaip tik ta i , ko norima, kad jie 
vengtų. Šiandien ne jaunimas 
yra pasikeitęs, o jiems bru
kamos dainos, filmai ir tele
vizija. Seksas jiems peršamas iš 
visų pusių — ne kaip šventas in
tymus dalykas, o kaip viešas 
dalykas visiems matyti ir apie 
ta i kalbėti", kalba Molly Kelly. 

Per savo 300 pašnekesių per 
metus Kelly kalba apie seksą 
kaip brangią Dievo dovaną, kuri 
tur i būti saugoma, apsaugoma 
ir branginama, kuria dalinama
si su vienu ypatingu asmeniu 
vedybose. Kelly pripažįsta, kad 
dalis jaunimo jos publikose jau 
yra lytiniai aktyvūs. Bet ji tą 
jaunimą kviečia sugrįžti į 
„antrąją nekaltybę", pabrėž
dama, jog niekas neverčia lyti
nius santykius pradėjusiam jau
nimui taip toliau ir gyventi. 

Taip kaip jaunimas yra ragi
namas mesti juos naikinančius 
elgesius kaip narkotikų var
tojimą ir alkoholizmą, jie taip 
pat turi būti skatinami mesti 
lytinį santykiavimą, sako Mol
ly Kelly. Ir Kelly yra įsitikinusi, 
kad šiuo atžvilgiu labai daug 
gali jiems padėti pozityvus spau
dimas iš savo bendraamžių 
skaistybę laikyti geriausiu jau
nuolių pasirinkimu. 

Kelly sako: „Aš jaunimui 
sakau, kad jie yra gero jaunimo 
generacija. Aš pakeliu jų savi
garbą, duodu jiems priešnuodžių 
visoms melagingoms verty
bėms, kurios juos bombarduoja. 
Aš jiems paaiškinu, kas yra 
skaistybė, kad tai yra jiems 
pasiekiama graži vertybė ir 
metu jiems iššūkį ją pasi
savinti". 

Molly Kelly yra parašiusi 
apie tai knygą jaunimo tėvams 
ir mokytojams Let's Talk to 
Teens Abot Chastity (Kalbėkime 
su paaugliais apie skaistybę) ir 
turi pagaminusi jaunimui video 
filmą Teens and Chastity 
(Paaugliai ir skaistybė). Abu 
galima įsigyti paskambinus 
1-800-767-9090. 

Štai kelios mokytojos Molly 
Kelly mintys ta tema: „Yra 
trys kalbos rūšys: žodinė kalba, 
laikysenos kalba, aprangos 
kalba. Visos trys kalba apie 
asmens nusistatymą. Kad 
pasisektų savo nusistatymą 
aiškiai perduoti, reikia, kad 
visos trys kalbos sakytų ,ne' tuo 
pačiu metu". 

„Lytinė atsakomybė priklau
so nuo savitvardos. O mūsų 
savitvarda ateina iš vidaus, ne 
iš išorinių priemonių, kurias ry
jame ar uždedame sau". „Gim
dymų kontrolės piliulės mus iš
perka nuo atsakomybės; tai di
džiulis jūsų kartos pažemini
mas". „Kodėl daugiau žmonių 
neska t ina skaistybės kaip 
sprendimo paauglių nėštumui, 
lytinėms ligoms ir abortams? 
Dėl to, kad iš skaistybės ne
galima užsidirbti pinigų. 
Niekas negali jos sukisti į piliu
lę pardavimui ar paversti ją 
purškalu, panaudojamu prieš 
išeinant į pasimatymą". 

Pagaliau Molly Kelly baigia: 
„Paaugliai turi pagrindo pykti, 
kad į juos yra taikoma „safe 
sex" propaganda, nes tai jų 
lyt iškumą sumenkina iki 
gyvuliško lygio. O gyvuliai, 
kurie per dažnai dauginasi, yra 
iškastruojami arba bent yra 
izoliuojami, kai jiems užeina bė 
gimasis". 

aj.z. 

Antrajam pasauliniam karui 
pasibaigus, man teko gyventi 
Vokietijoje, kurios viena dalis 
buvo Prancūzijos okupacijoje. 
Atsimenu, kai kartą turėjau pa
sikalbėjimą su vienu prancūzu 
kariškiu, kuris tiek savo 
apranga, tiek savo ginkluote 
veik visiškai nesiskyrė nuo 
amerikiečio kariškio. Taip mud
viem bekalbant, iškilo klausi
mas, kuo jis tikrumoje skiriasi 
nuo amerikiečių. Jis truputį 
pagalvojo ir štai kaip atsakė: 
„Taip, aš dėviu amerikietišką 
uniformą, vairuoju amerikie
tišką džipą, nešioju amerikie
tišką ginklą ir valgau amerikie
tišką maistą. Iš paviršiaus aš 
niekuo nesiskiriu nuo amerikie
čių kariškių, bet viduje yra dide
lis skirtumas: tai yra mano šir
dis, kuri yra visiškai autentiš-
kaip prancūziška, ir ji mane daro 

kitokiu ir duoda man skirtingą 
identitetą, kuris yra visiškai 
prancūziškas". 

Ši trumputė prancūzo karei
vio filosofija, mano nuomone, 
yra labai būdinga. Ir mes šian
dien visi dėvime panašius dra
bužius, naudojamės tomis pa
čiomis priemonėmis, kalbame 
įvairių kraštų kalbomis, ir esu 
tikras, kad ne vienam iš mūsų 
gali būti nelengva atsakyti į 
klausimą, kas gi mums duoda tą 
pilną lietuviško identiteto žymę: 
kalba, išsilavinimas, drabužiai 
bei papuošalai ar namai, ku
riuose mes gyvename? Ar tai 
tikrai mums duoda neišdildo
mas lietuviškumo žymes? O gal 
ir mes, viską persvarstę, pri
eisime išvadą, kad nulemiantis 
mūsų identitetą faktorius yra 
tik mūsų lietuviška širdis? O ar 
lietuvio širdis irgi galėtų būti 
skirtinga nuo kitų žmonių šir
džių? Kas yra tai, kas duoda pa
grindą žmogaus tapatybei ir nu
sprendžia jo identitetą? 

Tapatybės beieškant 

Tapatybė, identitetas, savisą-
voka ir savimi pasitikėjimas yra 
sąvokos, vienokiu ar kitokiu bū
du susietos su savo „aš" įpras
minimu. Žmogaus vystymesi sa
vo tapatybės patyrimas prasi
deda su savisąmonės atbudimu 
ir tęsiasi per visus individo 
gyvenimo etapus. Žmogaus ta
patybė — identitetas gali būti 
sustiprintas arba sumažintas si
tuacijų, kuriose gyvenama. Ta-
patingumas paprastai yra ap
sprendžiamas pastovių verty
bių, kurias mes patiriame ir 
įjungiame į savo asmenybę. Tai 
pasireiškia žmogaus sugebėjimu 
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atskirti gėrį nuo blogio ir pasi
r ink t i bei apsispręsti savo 
elgesio tinkamumu. Psichoana-
litinė l i teratūra identiškumą 
laiko žmogaus psichikos organi
zacija, kur i pagal E. Ericson'ą 
vystosi per įvairias žmogaus plė
totės fazes per visą individo 
gyven' ną ir kuri savo esme pri
klauso jo pasąmonei. Bendrai 
kalbant, pilnas • ir. itiškumas 
yra gyvenimo siekis, ir tapatiš-
kumo arba identiteto ieškojimas 
yra kiekviename žmoguje nesi
baigiantis procesas. 

Visuomenė, kurioje mes gyve
name, paprastai duoda mums 
rėmus, kuriuose mes galime 
išvystyti savo verčių sistemą ir 
savo tapatiškumą. Visuomenė 
paprastai turi savo papročius, 
kurie ta ip pat padeda kiekvie
nam jos dalyviui formuoti savo 
elgseną. Bet šalia įvairių visuo
menės duodamų elgsenos pavyz
džių kiekvienas individas taip 
pat siekia suprasti tuos princi
pus, kurie nusprendžia elgsenos 
kokybę. Šie principai tikrumo
je remiasi visuomenės priimtais 
dorovės dėsniais. 

Individai įsisavina visuome
nės moralinius dėsnius ir tuo 
būdu išugdo savo sąžines. Šie 
doroviniai dėsniai tampa kiek
vieno sąžinėje gerumo ir blogu
mo kriterijais ir jie yra pirmiau
sia perduodami per tėvus: jų 
elgseną, jų pavyzdį ir jų gal
vojimą. Tuo būdu tėvų požiūriai 
tampa principais, paveikian
čiais vaikų moralinį vystymąsi, 
ir šitai psichologijoje yra vadina
ma superego — („virš aš"). 

Visuomenė, arba gal net ge
riau būtų čia vartoti bendruo
menės terminą, gali sudaryti 
sąlygas sveikam superego išsi
vystymui, duodama progos pa
tiems tėvams išvystyti savo 
moralinius požiūrius, kurie 
remtųsi visatos moralės prin
cipais. Vakarų civilizuotajame 
pasaulyje bene daugumos žmo
nių priimti moraliniai principai, 
išreikšti dekaloge, arba 10 
Dievo įsakymų yra specialiai 
akcentuojami žydų ir krikš
čionių religijose, bet juos galima 
rasti ir kitose religijose bei et
ninėse bendruomenėse, nors jų 
žodinis išreiškimas gal ir galė
tų kitaip skambėti. Tuo būdu 
per šimtus ir tūkstančius žmoni
jos istorijos metų individai ga
lėjo suformuot savo superego's, 
į save asmeniškai įsijungdami 
išorinius moralinius principus. 
Tačiau, kaip istorija rodo, kai 

kurios žmonių grupės, visuome
nės kartais išvystydavo papro
čius, kurie, eidami į konfliktą 
su morale, tuo būdu sunai
kindavo savo žmonėms galimy
bes išvystyti savo superego's ir 
tuo būdu kliudydavo jiems, be
ieškantiems savo tapatybės. 
Kaip istorija rodo, tautos, 
leidusios sugriūti savo dorovei, 
prarado savo žmonių identitetą, 
ir istorijos bėgyje sunyko jų 
kultūra, nyko arba net visiškai 
dingo ir jos. Kaip pavyzdžius 
būtų galima paminėti senovės 
Egiptą, Babiloną, Graikiją, 
Romą ir t.t. 

Sistematinis ident iškumo 
naikinimas 

Dvidešimtasis amžius pasižy
mi kaip paradoksų pilnas lapas 
žmonijos istorijoje. Šiame šimt
metyje žmonija išvystė yaptingą 
dėmesį individui, pabrėždama 
asmens reikšmę, asmens teises. 
Bet taip pat šiame šimtmetyje 
buvo stipriausiai išvystytos 
sistemos, skirtos visiškai indi
vidų sunaikinimui. Tuo metu, 
kai psichoanal izės teorijų 
kūrėjas S. Freud'as stipriai pa
brėžė ypatingą reiškmę kiek
vieno individualaus žmogaus ir 
išvystė metodus, kurių pagalba 
būtų galima padėti individams 
kuo pilniausiai išvystyti savo 
tapatiškumą, kitoje Europos 
dalyje Kari Mamas davė eigą 
sistemai, kurios tikslas buvo 
sumažinti individo teises ir jj 
padaryti visišku visuomenės po
reikių vergu. 

Sovietiškasis komunizmas, 
kuris savo pradžią semiasi iš 
Marxo-Engelso ideologijos, buvo 
pasiskyręs sau specialia misija 
performavimą visų Vakarų pa
saulio struktūrų ir tarp jų 
pakeitimą moralinių dėsnių. Su 
savo aiškiu tikslu, siekiančiu 
sunaikinti bet kokią judeo -
krikščionių religijų įtaką ir taip 
pakeisti jų dekalogu paremtą 
dorovę. Su šia daugiau kaip 70 
metų tęsusią kampanija prieš 
amžinąją dorovę komunizmas 
daugiausia sugebėjo labai pa
žeisti tą psichoanalizės teorijo
je aprašytą superego. Žinoma, 
net ir ateistinis komunizmas 
negalėjo visiškai atsisakyti bet 
kokių moralinių principų, nes 
jis žinojo, kad be jų jokia 
visuomenė negalėtų išlikti. Dėl 
to komunizmas sukūrė pakaita-
linius moralinius principus, 
kurie savo esme buvo priešingi 
ligi tol žinotai dorovei. Šeimos 
s t ruktūra buvo pakeista ir 
daugiausia sugriauta, sugriau

nant tėvų autoritetą ir pakei
čiant jį valstybės aut 'ritėtu. Su
perego tapo pagrįstai kolektyvi
nės valstybės dėsniais ir dorovė 
buvo paremta naujai sukurtais 
papročiais, kurie neturėjo nieko 
bendro su moraliniais princi
pais. Moralinių dėsnių rėmai 
buvo pakeisti komunistinei biu
rokratijai naudingomis taisyk
lėmis. Bet dėl šito viso in
dividas, ieškąs tapatybės, atsi
dūrė moralinėje tuštumoje, kuri 
ugdė korupciją ir žmogaus teisių 
žalojimą. 

Komunistų „ideologai", tai 
pastebėję ir matydami, kad 
daugelis žmonių, neturėdami 
kitokio identi teto, mėgino 
suristi moralinius principus su 
savo tautiniu identiškumu, 
nutarė ir čia įvesti pakaitą. 
Vietoj natūralaus tautiškumo, 
kylančio iš priklausymo savo 
tautai, jie sukūrė naują dirbtiną 
vadinamą tarybinę tautybę — 
„homo sovieticus". Ypatingai 
per paskutinį dešimtmetį Sovie
tų S-ga jau buvo gana palenkusi 
viso pasaulio viešąją spaudą 
naudoti Sovietų tautybės są
voką, kalbant apie Sovietų S-gos 
gyventojus. Ši „homo sovie
ticus" sąvoka turėjo būti susieta 
su tam tikromis vertybėmis, ku
rios turėjo išstumti tautinių ir 
etninių skirtumų sąvokas. Ta
rybinis (sovietinis) asmuo turėjo 
užmiršti savo gimtąją kalbą, jis 
turėjo priimti rusų kalbą kaip 
„gimtąją" „sovietų tautos" 
kalbą. Rusų kultūra ir kai kurie 
jų papročiai, sumaišyti su kai 
kuriais etninių grupių papro
čiais, turėjo tapti pagrindu šios 
naujosios tautos kultūrai. Anks
tesni gi moraliniai principai, 
kurie yra būtini individo tapa
tybei išvystyti, buvo pakeisti 
naujais dirbtiniais principais. Ir 
taip geras ir doras buvo tas, 
kuris buvo geras komunistas, 
kuris gerbė ir klausė partijos ir 
valstybės vadovų. Doras buvo 
tas, kuris vykdė vyriausybės 
nurodymus, nežiūrint, kad jo 
elgesys buvo nedoras ir amora
lus. Žudymas ar kankinimas ki
tų žmonių, kurie nepritarė val
džios ar sistemos reikalavi
mams, buvo priimtinas ir ska
tinamas. 

Lojalumas komunizmui, o ne 
savo šeimai, tapo dorumo 
požymis. Ir taip komunizmas 
žudė žmonių superego's ir jų 
sąžines. Žmonės, kurie sugebėjo 
prisitaikyti, paviršutiniškai lai
kėsi taisyklių, bet savo viduje 
jie prarado savo sąžines ir 
pasidavė korupcijai. Tuo būdu 
visuomenė, priėmusi komuniz
mą ir sunaikinusi superego, su
naikino ir save pačią. Kiti 
žmonės, kurie sistemos nepriė
mė, buvo jos persekiojami, ėjo į 
pogrindį ir prisijungdavo prie 

persekiojamų religijų, kurios vis 
dėlto davė jiems visuotinės 
moralės rėmus ir tuo būdu leido 
jiems išvystyti savo sąžines. 
Kadangi daugelis etninių tautų 
Sovietų S-goje gyveno žemėse, 
kur per šimtmečius jų tėvai ir 
protėviai gyveno, mėginimas 
panaikinti tautinius skirtumus 
tenai nepavyko. įvyko dargi net 
priešingas reiškinys: persekio
jami tautiškumas ir religija su
sijungė ir, pogrindyje augdami, 
laukė progos pasireikšti. 

Buvo dar vienas mėginimas 
Sovietų „tautybės" sąvokai 
sustiprinti, būtent, sujungiant 
„Sovietų tautos mitą" su 
biologinio pranašumo mitu. Tai 
buvo daroma, kreipiant ypatin
gą dėmesį į sportinius pranašu
mus. Sovietų S-ga ir visi jos sa
telitai nesigailėjo nei pinigų, nei 
laiko išvystymui atletinių indi
vidų, kurie rinko aukso meda
lius olimpinėse žaidynėse. Pro
paganda, tuo naudodamasi, 
skelbė Sovietų „tautos" ir 
sistemos pranašumą ir taip su
jungdavo su kai kuriais moksli
niais ir techniniais pasiekimais, 
taip, kad sovietų žmogus buvo 
pristatomas kaip pranašesnis 
sporte, moksle, mene, techno
logijoje, kariuomenės didume ir 
pagaliau aplamai protingume. 

Visos šitos pranašumo ypaty
bės buvo susumuojamos ir iš 
biologinės plotmės perkeliamos 
į moralinę plotmę. Ir tuo būdu 
sovietų žmogus buvo pristato
mas ne tik kaip stiprus ir pro
tingas, bet ir kaip geras. Taip 
propaganda sukūrė tautinį mo
ralinį pranašumą, pristatydama 
sovietų tautą, kaip geresnę ir 
morlįškai vertingesnę už kitas 
tautas. Toks buvo mėginimas 
sukurti dirbtini tautinį — so
vietinį superego, kuris, deja, ne
turėjo jokių pagrindų visuotinoj 
moralėje ir dėl to jis negalėjo iš
likti. Pasakymas, kad didumas, 
stiprumas ir greitumas reiškia 
taip pat ir moralinį pranašumą, 
tapo juoku, kai jis būdavo pri
taikomas kitiems išsireiški
mams, kaip pvz.: „mūsų vyrai 
yra drūčiausi", „mūsų laikro
džiai yra greičiausi", „mūsų ato
miniai elektros srovės gamin
tojai yra stipriausi", „mūsų 
ūkių trąšos yra riebiausios" ir 
t.t. 

Žmonės įsitikinę, kad mėly
nasis banginis yra pats didžiau
sias mūsų planetos gyventojas, 
tačiau tai netiesa. Didžiausi vis 
dėlto yra raudonmedžiai Cali-
fornijos Seąuoia nacionaliniame 
parke. Ten auga vienas net 
274.9 pėdų aukščio, sveriantis 
apie 2,756 tonas. Didžiausias, 
iki šiol ras tas , mėlynasis 
banginis buvo 110 pėdų ilgio, 
svėrė 209 tonas. 

VIENAS PATS 
JAUNIUS KUNDROTAS 

Apsakymai 

1946 metai buvo geri. Rugiai ir kviečiai taip už
derėjo, jog svirnai braškėjo nuo grūdų gausybės. Kar
vės apsiveršiavo, kumelės suvestos su grynakraujais 
eržilais, teliukai auga, kiaulės tunka. Simo svajonės 
išsipildė. Sklido gandai apie turtingų ūkininkų per
sekiojimą, bet Simas jais netikėjo. Jau be galo 
sėkmingai praėjo metai. Bet rudenį prasidėjo... 

Paniuręs buvo Simas, niūrus ir nekalbus. Vien 
sūnelis Kęstukas mėlynomis akimis ir nuoširdžiu 
juoku pragiedrindavo niūrias tėvo dienas. 

Kartais jis užropdavo jam ant kelių, nevikria meilia 
rankute pakutendavo skruostus ir užspringstamai 
juokdavosi, kai tėvas imdavo jį trinti juoda, tankia 
barzda. Jis buvo lyg kačiukas — minkštas, meilus, Pri
eis, būdavo, prie tėvo, atlos galvą ir žiūrės neatsižiū
rėdamas į jo mėlynas akis; jose tokia ramybė ir tyla, 
kaip upės užuolankoj miške, kur neįsiskverbia nei 
vėjas, nei audros, kur vien saulė šviečia ir medžiai 
aukštai žaliais karčiais mosuoja. 

Nuo to laiko Simas nebeturėjo ramybės nei dieną, nei 
naktį. „Reikia slėptis, o jei ne, — pražūsime mes, 
visiškai pražūsime", — galvojo jis. 

Netrukus NKVD ėmė griebti turtingesnius ūki
ninkus iš kairės ir dešinės. įspėtas apie gresiantį 
pavojų, Simas pasislėpė. 

Dvi savaites šmėrinėjo jis po miškingas apylinkes, 
maitinosi rudeniniais paukščiais, rūpestingai, gudriai 

mėtė pėdas. Žiema jį užklupo žeminėje, krūmuose. 
Dažnai, siaučiant darganai, lindėdamas žeminėje, 

jis niūriai juokdavosi, atsiminęs, kaip apsukriai spėjo 
pasprukti. Jautė pyktį visiems žmonėms ir gyveno 
vildamasis sulaukti geresnių laikų. 

Keletą dienų iš eilės pustė, žeminėje atsirado drėg
mės, ir sykį Simas pabudo šlapias, vanduo per veršką 
buvo apsėmęs visą aslą. Veltui jis mėgino užkurti 
laužą: drėgnos pušys šnypštė, smilko ir geso. Jis ne
galėjo susišildyti, dantys barškėjo, gėlė kojas, skaudėjo 
galvą. 

Simas suprato, jog jis serga ir pasilikti žeminėje 
nėra prasmės — reikia žiemai ieškoti prieglaudos kitur. 
J is nusprendė nukeliauti pas savo seną bičiulį eigulį 
Jeronimą. Jo eiguva buvo netoli tos vietos, kur jis 
slapstėsi. 

Simas ėjo vos pastebimais takais, per raistus ir 
meldynus, klimpo liūnuose, griuvinėjo ant šaltos sli
džios žemės, kėlėsi ir vėl ėjo, nuojauta susirasdamas 
kelią. 

Galvą skaudėjo vis labiau. Jį čia krėtė šaltis, čia 
degino karštis, mintys painiojosi. Jis ėmė kliedėti. Ne
toli eigulio trobos Simo jėgos visiškai išseko, ir jis par
krito. 

Atsigaivalėjo po savaitės. Priėjo pasilenkusi buvo 
moteris. Jis mėgino atsikelti, bet stiprios rankos 
sulaikė patale. 

— Gulėk, gulėk, — švelniai tarė moteris. — 
Vartaliosies mat. 

Simas silpnai atsiduso, kažką norėjo pasakyti, 
vienok sąmonė vėl apsitraukė pilku rūku. Tik po dviejų 
dienų ji vėlai grįžo. 

Aplinkui buvo tylu ir šviesu. Simas pasikėlė ir apsi
dairė. Jis gulėjo švarioje, pažįstamoje troboje. Taip, jis 
atsiminė šitą erdvią seklyčią, šventųjų veidus 

paveiksluose, aukštus langus ir jaunų eglių kvapą. 
Laikydamasis lovos galo, Simas nuleido ant grindų ko
jas ir, įsitverdamas kėdžių, priėjo prie lango. Už sodelio, 
anapus daubos juodavo miškas, dangumi plaukė tam
sūs debesys, skliautėmis leisdamiesi ant aštrių eglių 
viršūnių. Jis tyliai susijuokė: šitie namai atrodė sau
gūs. 

Nuo tarpulangės nusikabino musių apterštą veid
rodį ir išvydo jame savo liesą, vaškinį veidą, ilgą 
barzdą. 

Girgždelėjo durys, vidun įėjo tuklus raudonskruos
tis žmogus, apsivilkęs skrandą. 

— Žiūrinėji? Na, matyt, atsigavai, kad veidrodžio 
stvėreisi, — sultingai nusįjuokė raudonskruostis ir ėmė 
nusirenginėti. 

— Taigi, matai, mielasis, ir susitikome, — prabilo 
jis, sukdamas storą, lyg ožkos koją, suktinę. — Aš ir 
nemaniau, jog tave gyvą bepamatysiu. Labai jau silp
nas tu buvai. 

Jis užsirūkė. 
— Tarnas aš tau ligi grabo lentos, — tyliai atsiliepė 

Simas. 
— Ką čia tarnas! — numojo raudonskruostis. — 

Vienam Dievui meldžiamės, vienas ir ponas mūsų. Tu 
miegok, aš eisiu pavalgyti, dar nepietavau. Miegok, 
sveik. 

Eigulys išėjo. Simas užsitraukė antklodę, pasivertė 
ant šono ir užmigo. Pro miegą girdėjo, kaip varstėsi 
durys, kaip kažkas vaikštinėjo po kambarj. apie kažką 
kalbėjosi ir kartkartėmis prieidavo priėjo, rūpestingai 
pataisydavo antklodę. Ryte stambi moteriškė jį pagirdė 
arbata. Tai buvo Marcė, eigulio žmona. 

— Vyras, — kalbėjo ji, vaikiškai raukdama nosį, 
- šiąnakt išvyko į stotį. (Bug daugiau) 
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Vytenis ir So'ija Statkus 
Ramoną Stephens 
Ale A. Stephens 
Ale Steponavičienė 
Ramoną Steponavičiūtė 
Jonas ir Anele Stonkus 
Ona Strimaitis 
Stanley ir Audra Strokas 
Jerry Strub 
Edward ir Donna Šumanas 
Dalia R. Sumskis 
Ada ir Maria Dana Sutkus 
Švėkšniškių Oaugija 
Jadvyga Tamasevičius 
Audronė Tamulionyte 
Dr. Vytautas Tauras 
V. Tervydis 
Donatas ir Indrė Tijūnėlis 
P. Tiknienė 
Harry ir Scnia Tomaras 
Laimutė ir Aleksandras Tornau 
Travel Advisors, Inc. 
Anthony ir Apolonija Tuskenis 
Aldona ir Vitas Underys 
Prel. Ignas Urbonas 
Algimantas Urbutis ir Dalia Tallat-

Juozas Vainekis ir Irena Zulienė 
Vito ir Regina Vai 
Eleonora ir Mečys Valiukėną: 
Onė ir Vytautas Valys 
Tadas Va^anka 
Bronius ir Stasė Vaškelis 
Petras ir Irena Vėbra 
Sofija Vėbras 
Ewald ir Česė Veieck-s 
Henrikas Venclauskas 
Ona ir Alfonsas Venclovas 
Henrieta ir Vytautas Vepštas 
Aleksandras ir Elisabete Venkas 
Danutė ir G<?orge Vidž ;inas 
Janina ir Dr. Rimas Vienužiai 
Zenonas Vierait>s 
V Antanas Vdutis 
M ir P. Vilutis 
Stella Virkutis. A A. šaulio 

atminimui 
Genovaitė ir Raymond Viskanta 
Algirdas Visockis 
Ellen Vitka jsKas 
Vydūnas Youth Fund. Ine 
Charles ir Austė Vygantas 
Antanas ZaHskas 
Dr Žibutė Zapa-ackas ir Dr P A 

Knepper 
Vytautas ir Stasė Žemaitis 
Juozas Žemaitis 
Stanley ir Zusana Žilevičius 
Vanda Žolynas 
Gražina Žukauskienė 
Anonymous 

IŠKILMINGŲ PIETŲ 
BEI VAKARIENIŲ RENGĖJAI 

Stanley Balzekas, Sr. 
The Consulate of Italy, General and 

Mrs. Stefano M. Cacciaguerra 
Ranghein 

Algimantas ir Alė Kėželis 
Ira ir Janina Marks 
Victor ir Milda Šatas 

RĖMĖJAI AUKOJUSIEJI 
SAVO PASLAUGAS 

Art Institute of Chicago 
Zosė Adomavičiūte 
Rūta Augustaitis 
Sigita Balzekas 
Stanley Balzekas. Balzekas Museum 

of Lithuanian Culture 
Vladas Butėnas 
Andrius ir Mary Danta 
Alexander Domansk'S 
Apia Dovilas 
Regina Gailiešiūtė 
Kunigas Pranas Garšva, DRAUGAS 
Mikas Grina 
Juzė Ivašauskiene 
Birutė Jasaitienė 
Rūta Juška. Secretary/Treasurer, 

Standard Federal Bank 
Joseph ir Dana Kapačinskas 

Kelpša Racine Bakery 
Elli Katauskas 
A. B. Kelley Corporation 
Algimantas ir Alė Kėželis 
Marija Krauchunas 

Kaze Kufditytė, Baltic Bakery; 
Battic Blossoms 

Maria Lavalle, Consulate of Italy 
James ir Gražina Liautaud 
Adele Lietuvininkas 
David Mackievich, Standard 

Federal Bank 
Matilda Marcinkienė 
Ira ir Janina Marks 
Mike McGuire, Chicago Tribūne 
P Mockuniene. Nida Deli 
R o b e i Mockus 
Leonas Narbutis. Margutis 
Dana Petkūnas 
Petras Petrut's. Margutis 
M;chael Pirages 
Vitas Pliopiys 
Ramoną Ramanauskiene 
Marija Remienė 
V;cto ' ir Milda Šatas 
Jurgis Savickis 
Stase Semenas 
Aldona šdliūmene 
Ale Steponavičienė 
Jūrate Stulpinienė 
Talman Deli 
Indrė Tijūnelienė 
Nijole Voketaitienė 
Mr. and Mrs. Frank Zapohs 
Laima Zi-oba 
Paul Zumbakis 
Juozas Žygas 

Vardai ir pavardės pažymėtos 
kaip gautos su aukomis. 

Aukos gautos nuo balandžio mėn. iki birželio men. per Čikagos vajų ambasadai. 

NETURĖJUSIEMS PROGOS PRISIDĖTI AUKA 
| LIETUVOS AMBASADOS IŠLAIKYMUI IR DARBAMS: 

I (AUKOS N;RA , T A X - D £ D L ; C T I 3 L £ " ) 

D ASMENIŠKU ČEKIU - SUMOJE $ 
(čekiai iSniomi - "Li thuanian Embassy") 

I D KREDITO KORTELES ATSKAIČIAVIMU PER (12) MĖNESIU: D VISA 
(Credu catd čei^don ior (121 t^elve monthj as checked) 

I 
I 

D MASTERCARO 

1 
I 
I 
I 
I 

KORTELES NUMERIS: 
(Oedit cird nuoiberi 

BAIGIAMOJI DATA: 
(Expirat>on date) 

ū $ 1 0 / M Ė N D $ 2 5 / M Ė N D $S0 / M E N . 

D K I T A i 

G $100 / M Ė N . 

VAROAS, PAVARDĖ: 
(nrst ru-ne. Las! name) 

ADRESAS: 
(Addrctt) 
PARAŠAS: 
(Signatcre) 

SIUNTIMO ADRESAS: 
(Mail lo) 

D A T A : 
(Daie) 

EmboMy of Liihuania 
2622 H lh S!., NVV, VVashington. DC 20009 

D R 
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LIETUVIŠKAS ŠVIETIMAS 
UŽ LIETUVOS SIENŲ 

J a u daug metų ka ip užsienio 
lietuviai sukūrė savo lietuvišką 
švietimo sistemą, k a d svetur 
i š s i s k l a i d ž i u s i u s l i e t u v i u s 
apsaugotų nuo nutautimo. Šim
tu procentų apsisaugoti nuo šio 
pavojaus neįmanoma, tačiau su
mažinti nutautimo progresą yra 
gal ima. Užsienyje įsisteigusios 
l i t u a n i s t i n ė s mokyklos y r a 
atl ikusios milžiniškus darbus , 
todėl jų re ika l ingumas y r a 
nepaprastai svarbus. Savo laiku 
jos pergyveno žydėjimo laiko
tarpį , šiandien pradeda reikšt is 
rudeniškos nuotaikos. 

Vis dažniau spaudoje pasirodo 
straipsnių, keliančių susirūpi
nimą. Kur buvo kele tas litua
nis t in ių mokyklų, j a u re ik ia 
jungtis , kad susidarytų didesnis 
mokinių skaičius ir palengvėtų 
jų išlaikymas. Mažosios mokyk
los susiduria su išsi laikymo 
problema, nes mažėja lėšos. 
Nelengva ir mokytojų proble
m a . Tikrų mokytojų, baigusių 

Laiškas 
BUCHANAN MUMS 

PALANKUS 
„Drauge" buvo straipsnis rug

pjūčio 26 dieną, užvardintas 
„Vaizduotė, tai a te i t ies tik
r o v ė " , p a s i r a š y t a R . K . V . 
Straipsnis labai s t i l ingai pa
rašytas, mintys išreikštos sklan
džiai ir vaizdžiai, tačiau straips
nio antroje temoje, k u r autorius 
aprašo Amerikos polit inių par
tijų suvažiavimus (konvencijas), 
norėčiau pareikšti skir t ingą 
nuomonę. 

P a t Buchanan, anot straipsnio 
autor iaus , „nušnekėjo, išeida
m a s į kraštut inimus". . . Pa t 
Buchanan yra uoliai praktikuo
j an t i s katalikas. Jo moralinės 
dorovės įsitikinimai yra prieš 
laisvą abortų vykdymą, prieš 
puoselėjimą teikti homoseksua
l a m s visokių teisių ir mūsų 
k ra š t e vykdoma moralės smuk
dymą mokyklose ir auklėjime. 

Tiesa, Pat Buchanan yra kon
servatyvus respublikonas ir tai , 
galbūt , yra kitokios ideologinės 
pažiūros. Bet spręskime apie jį, 
t i k prisiminę tuos laikus, kai 
mūsų tėvynė Lietuva kovojo už 
savo teisę atgauti nepriklau
somybę. Per visus tuos sun
kiuosius metus, da r prieš su
byran t Sovietų Sąjungai, Pat 
Buchanan buvo vienas iš akty
viausių amerikiečių žurnal is tų 
ir TV asmenybių, gynusių Lie
tuvos laisvės siekius. Galbūt 
autor ius (R.K.V.) nėra matęs 
C N N televizijos „Crossf i re" 
programų, kuriose Pa t Bucha
n a n karštai gindavo Lietuvos 
interesus ir tuo re ika lu at
sikirsdavo jį puolantiems k a H s -
siems, kurie norėjo, kad Lietuva 
l iktų Sovietų imperijoje. Vien 
dėl tojau reikėtų l ie tuviams iš
reikšt i savo pagarbą ir padėką 
P a t Buchanan. 

V . C h a i n a u s k a s (Cha inas ) 

pedagogines institucijas, labai 
mažai beturime. Jaunieji moky
tojai, dažniausiai be jokio peda
goginio patyrimo, susiduria su 
mokymo ir auklėjimo proble
momis. I visą mokymo procesą 
žiūri iš savo asmeninio taško ir 
tėvų įtaigojimo. 

Štai prie rankos tur iu 1992 m. 
rugpjūčio mėn. Lietuvoje lei
džiamą „Gimtąjį žodį". Pasku
t iniame puslapyje margumynų 
skyriuje straipsnis „JAV Lie
tuvių Bendruomenės švietimo 
tarybos veikla". Pasirašo Nijolė 
Nausėdienė. Veikla gerai apra
šyta, tačiau įsiterpia ir tokių 
minčių, su kuriomis nenorėčiau 
sutikti . Štai viena iš jų, cituoju: 
„Vadovėlių problema, kaip mi
nėta, dabar mums ypač opi. J a u 
visai nebeturime I ir VII skyrių 
vadovėlių. I r pa ta i sy t i jų n ė r a 
r e ika lo , n e s šie vadovė l i a i 
p a s e n ę i r n e b e t i n k a n a u d o t i . 
Be t o , au to r i a i n e r e t a i ne su 
t i n k a ta i sy t i " . 

Kodė l j i e p a s e n ę , kodė l 
nebetinka naudoti? — nepaaiš
kina, o paaiškinimų reikia. 
Mano manymu, j ie nepasenę 
(sensta maisto produktai ir 
t i n k a m i naudo t i . P a r a š y t i 
žymių lietuvių pedagogų. I sk. 
vadovėlis buvo išleistas liuk
susiniai, neblogiau už „Vytu
rėlį". Švietimo taryba, leisdama 
antrąją laidą, labai nuskriaudė, 
kuris liūdnai atrodė, nes nebuvo 
autorės atsiklausta. Autoriai 
visada sutinka taisyti, jei y ra 
reikalo taisyti. Vadovėliai tu r i 
gražiai atrodyti, kad vaikas su 
malonumu jį imtų į rankas. Jų 
išleidimas brangus, bet tėvai 
juos nuperka ir pinigai leidėjui 
grįžta. 

Toliau ki ta citata iš to paties 
straipsnio. „Mūsų tarpe vis 
mažiau atsiranda sugebančių 
parengti t i n k a m u s vadovė 
l ius , be to, jų leidyba labai 
brangi. Bandysime mokytis iš 
Lietuvoje parengtų vadovėlių..." 
Čia vėl man užkliūva mint is 
„ t inkamus vadovėlius". Ir vėl 
bendrybė be paaiškinimų. Kaip 
anksčiau minėjau, jie t inkami 
tik gal būtų gerai tiems vadovė
l iams išleisti darbo knygeles, 
ku r būtų metodiniai nurody
mai, kaip vadovėlio medžiagą 
naudoti. Jau vienam vadovėliui 
tokia medžiaga yra išleista. 

Vėl kita citata: „Mažiau leis
ti naujus vadovėlius patiems ir 
atkreipti dėmesį į Lietuvos va
dovėlius. Ypač naudingi Lietu
voje išleisti Elementoriai (ABC) 
„Sveikos raidės!" Sutinku, kad 
Lietuvoje išleisti vadovėliai yra 
labai gražūs ir metodiškai pa
ruošti. Patraukia ir mūsų akį, 
bet klausimas, ar t inka mūsų 
sąlygoms? Mes esame tie patys 
lietuviai, bet gyvename skirtin
gose sąlygose. Jie gyvena Lietu
voje, jiems nutautimo pavojus 
negresia, jiems reikia daugiau 
žinių apie kitus kraštus, apie 
pasaulį. Užsienio lietuviai, lan
kydami savo natūralias mokyk
las, tas visas pasaulines žinias 

MOKYTOJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖS 

PABAIGA 
Pasku t inė diena mokytojų 

studijų savaitėje, kaip ir visa sa
vaitė, greitai prabėgo. Dieno
tvarkė buvo truputėlį pakeista, 
bet prasidėjo su šv. Mišiomis, 
vėliavų pakėlimu ir pusryčiais. 
Pirmoji paska i t a buvo kun. 
Vaišnio paskut in is bandymas 
mus išmokyti gerai lietuviškai 
rašyti ir kalbėt i . 

Antras rytmečio užsiėmimas 
buvo diskusijos prie apskrito 
stalo apie mūsų dabart inius 

ten gauna, bet negauna žinių 
apie mūsų tėvynę, mes tas ži
nias tu r ime j iems perteikt i 
l i tuanistinėse mokyklose. Mes 
tur ime juos mokyti mylėti savo 
tėvynę, mokyti mūsų dainas, 
papročius, t au t in ius šokius ir 
visa kita. Todėl mūsų vadovėliai 
turi turėti daugiau taut inės 
šilumos, mažiau internaciona
lizmo. Kaip t ik dabar mes to
kius ir tur ime, ir nemanyčiau, 
kad juos re ikėtų keisti. Lie
tuvoje mokiniai mokosi kasdien 
po 6 ar 7 vai . Mes tik šeštadie
niais grynai l i tuanis t iniams 
dalykams t ik dvi su puse ar t r i s 
valandas skiriame. Todėl mums 
nereikia labai ištęstų vadovėlių. 
Gal būtų pigiau mūsų mokyk
loms čia paruoštus vadovėlius 
spausdinti Lietuvoje ir juos čia 
atsigabenti. Neatmetu nė Lie
tuvoje išleistų vadovėlių ir kitų 
mokomųjų dalykų, bet juos nau
doti šeimose kaip skaitinius, 
kaip papildomąją medžiagą, nes 
šeimose tėvai gali daugiau laiko 
pašvęsti l ietuviškiems reika
lams kaip šeštadieninėse mo
kyklose. 

Dar viena citata: „LB švieti
mo taryba rekomenduoja vai
kams perskaityt i kuo daugiau 
lietuviškų knygų. Vasaros atos
togų metu y ra skelbiamas kon
kursas, kas perskaitys daugiau
sia knygų..." Labai sveikintinas 
lietuviškų knygų, žurnalų ir 
laikrščių skai tymas. Ir vėl susi
duriame su tuo nelaiminguoju 
„bet". O ka ip su lietuvišku žo
dynu? Knygos, laikraščiai nera
šomi virtuviniu žodynu, o tokį 
žodyną mokinys turėdamas, ne
pajėgs knygų skaityti . Pr i t rūks 
kantrybės kas kelintą žodį tik
rinti žodyne. Tad, lituanistinėse 
mokyklose tu rė tų būti žodyno 
plėtimas pagrindiniu uždaviniu. 
Jei mokiniams būtų išaiškinami 
visi žodžiai, kur ie yra dabarti
niuose vadovėliuose, jiems ne
būtų sunkumų ir knygas skaity

ti. Tačiau ne pedagogai, jaunieji 
mokytojai, r ėk te rėkia, kad 
vadovėliai per sunkūs, daug 
nesuprantamų žodžių. Čia jau 
reikia Saliamono, kaip išspręsti 
šią problemą, kad mokydami 
virtuvine kalba pajėgtų skaityti 
rašytojų parašytas knygas, žur
nalistų s traipsnius laikraščiuo
se ir mūsų tautosakos lobynus. 
Ar nereikėtų r imtai pagalvoti 
pirmiau, prieš s ta tant įvairius 
reikalavimus. 

J . P l a č a s 

vadovėlius. Mokytojai ir vedėjai 
padarė kelis svarbius spren
dimus, būtent: svarbu, kad Švie
t imo Taryba atkreiptų dėmesį į 
priešdarželinio amžiaus vaikus, 
į darželį, pirmą ir antrą skyrių, 
nes vaikams reikia gero lietuvių 
kalbos pagrindo. Šiems sky
r iams reikia naujų vadovėlių. 
Vadovėliai, atsiųsti iš Lietuvos, 
bus naudojami kaip papildomie
ji. Svarbu nustatyti įstojimo į 
mokyklą amžių — priešdarželi-
nė grupė — 4 m., darželis — 5 m. 
p i rmas sk. — 6 m. 

Diena toliau tęsėsi su dai
nomis, pietumis ir tautiniais 
šokiais. Po trumpo laisvalaikio 
buvo aukojamos šv. užbaigos 
Mišios, po kurių įvyko oficialus 
stovyklos uždarymas. Tie, kurie 

daug prisidėjo prie s tovyklinės 
tvarkos, buvo apdovanoti gėlėm 
arba grybų sausainiu („Je igu 
k a s v e r t a s g r y b o , a r ką 
užmiršau, ta rė padėjėja Mary tė 
Nevvsom, ta i prašome d a b a r 
atsistoti ir prisistatyti!). Švie
t i m o T a r y b o s p i r m i n i n k ė 
Regina Kučienė padėkojo už 
visų darbą ir dalyvavimą. J i 
pakartojo įvairius sprendimus, 
padarytus savaitės laikotarpyje, 
ypač tuos j au anksčiau sumi
nėtus, i r reikal ingumą įvesta 
tikybos pamokas į šeštadieninių 
programas. 

V a k a r i n ė p rog rama v i s u s 
sujaudino. Svečiams suvažia
vus, prasidėjo pas i rodymai . 
Vaikų darželis pašoko „Pas mo

čiutę a u g a u " , paruoštą J . Ma-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. spalio mėn. 1 d. 

Negr įž tančiam į mūsų gre tas , m i e l a m chor i s tu i 

A.tA. 
VYTAUTUI RAULINAIČIUI 

Amžinybėn iškeliavus, jo žmonai A L D O N A I , d u k r a i 
AUDRONEI , broliui GINTAUTUI, g i m i n ė m s ir ar
t imies iems re i šk iame giliausią užuojautą . 

St. Petersburg Lietuvių Choras 

CLASSIFIED GUIDE 
! " REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

*E7MAX 
REALTORS 

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

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

Į l _ _ 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. K«dzf« A M U 
Chlcago, IL 60629 

(312) 7*8-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 
Namų pirkimas ir pardavimas 

• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba llatuviskfci 
• Nuolaida pensininkams 

Lamonta parduodamas erdvus „quad-
lavaT namas ant f j akro sklypo. Daug 
medžių; 3 ar 4 mieg. kamb.; įrengtas rūsys, 
didelis šeimos kamb.; aptvertas kiemas; 
kieme daržine: ..screen room"; daug prie
dų. Kaina 220,000.00. 

Skambinti: 708-257-7481 

MISCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1882 T 376-5996 
10%—20°/o—30% p'giau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
o a s mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vj Wa»t 95th Strot 
M L - (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

Turiu Chicngos miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai • 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

: — r y 

-a*r C^Mį. 

REALMART, INC. 
6602 S. PuusJti, 

Chlcago, II 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairiu nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, res. 312-778-3971 

tulai t ienės. Lietuviškai besi
mokantys deklamavo sudėtin
g u s e i l ė r a š č i u s , taip 
parodydami, ką jie savaitės 
eigoje išmoko. Toliau pasirodė 
choras, vadovaujamas Ričardo 
Šoko. J is da inavo „Vienlangėj 
grytelėj", „Augo sode klevelis", 
„Brangiausios spalvos". Pasku
tinieji pasirodė J . Matulaitienės 
paruošti vyresnieji šokėjai, ku-

r ie šoko „Šaltyšių", „Mikitą", 
„Žvejų šokj", „Rugelius", „Suk, 
suk ratelį". Labai smagiai visi 
šoko, ypač besimokantieji lietu
viškai, kuriems čia buvo pirma 
proga išmokti lietuviškų dainų 
i r šokių. Visa savaitė praėjo la
bai džiaugsmingai. Po pasi
rodymo įvyko pabendravimas, 
šokiai ir vaišės. 

B r o n i u s Fabi jonas 

Ontuifc 21 
KMIEC1K REALTOT. 
7922 S. Pulasfci *.:. 

4365 S. Archer A* e. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

IEŠKO 

N A M Ų A P Š I L D Y M A S 
Išvalau ir taisau 
pečius ir kranus 

A. Banys 
T«l. 708-447-8806 

Advokatas, aukštas (188 cm), 
47 m., gerai atrodantis, pasiturin
tis, nori su malonia moterim už
megzti pažintį vedančią į vedybas. 
Prašau rašyti angliškai, pridėti 
nuotrauką. P.O. Box 400204, 
Brooklyn, N.Y. 11240-0204. 

FOR RENT 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

Lietuviu parapijos Pelesoje (Gudijoje) bažnyčia, koplyčia ir kapinės Nuotr. Viktoro Kučo \ pnhln «rt id ' 'ii ttm nevv\papcr 

Išnuomojama* 4 kamb. butas, 
antrame aukšte, 7136 3. Mozart. 
Sav. gyvena antrame aukšte, 
galutiniam bute. Pageidaujama 
pensininkas-e. 

Iinuomo)»ma» 3Vi kamb. modernui 
butas pirmame aukšte. Marquette Pk apyt 
Su šiluma, oro vėsinimu: moderni virykla. 
šaldytuvas, skalbykla su mašinomis Suau
gusiems 

Tai. 708 381 5594 

P A D Ė K A 
A.tA. 

HENRIKAS MARCHERTAS 
Savanoris-Kūrėjas, Girininkas 

Gyveno Čikagoje, vėliau Bass Lake ir Culver, Ind. Užmi
go amžinam miegui 1992 m. rugsėjo mėn. 13 d., sulaukęs 98 
metus amžiaus. Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje. 

Dėkojame kanauninkui Zakarauskui už nepaprastai 
gražiai atlaikytas gedulingas šv. Mišias, už prasmingą ir gilų 
pamokslą ir už maldas koplyčioje. 

Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kurie papuošė koplyčią gėlėmis ir savo gausiu atsilankymu. 
Dėkojame visiems už pareikštas užuojautas asmeniškai, kor
telėmis ar laiškais ir aukojusiems įvairioms intencijoms ar 
už maldas ir mišias. 

Dėkojame anūkėms ir anūkams, karsto nešėjams, ir Ed
mundui, kuris šia proga mielai sutiko būti „anūku". 

Didelė padėka p.p. Petkams ir Dariui už tikrai malonų, 
jautrų ir profesionalų patarnavimą. 

Žmona Otilija, duktė Irena su vyru Stasiu, sūnūs — 
Vytautas su žmona Vile, Gediminas su Margarita ir 
Algirdas su Raminta. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avemte 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9662 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-174M 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. K E D Z I E 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 30th Avenue 

Cicero. I l l ino is 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų namai Chicagoje ir p r i emiesč iuose . 

V i sus laidotuvių n a m u s galite pasiekt i 
s k a m b i n d a m i 1-<3l2)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. spalio mėn. 1 d. 

x Keramika 1992 — grupi
n ė devynių dailininkų ke
ramikos darbų paroda Čiurlio
nio galerijoje, Jaunimo centre, 
dar bus rodoma spalio 4 d. ir 
spalio 11d. Galerija atdara sek
madieniais nuo 11 vai. ryto iki 
2 vai. p.p. Visi kviečiami pasi
naudoti paroda. 

x Lietuvos Vyčių choras , 
vadovaujamas Fausto Strolios, 
dalyvaus Jaunimo centro val
dybos rengiamame koncerte. 
Koncertas įvyks spalio 18 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. didžiojoje 
salėje. Po koncerto vakarienė ir 
vaišės kavinėje. 

x Inž. Bronius Nainys ir 
kun. Algirdas Paliokas, SJ, 
pasidalins mintimis apie da
bartinę išeivijos ir Lietuvos 
padėtį vakaronės metu, spalio 2 
d., 7:30 vai. vak. Jaunimo cen
tro kavinėje. 

x G i n t a r ę K ižy t ę , vai
dinančią Court teatro statomoje 
Šekspyro dramoje „Othello" pa
gr indinę Desdemonos rolę, 
galima pamatyti iki spalio 25 d. 
Spektakliai vyksta kasdien, 
išskyrus pirmadienį ir antra
dienį. Teatras yra 5535 S. Ellis 
Ave. Bilietus galima įsigyti ir 
t e a t r o kasoje. Lietuviai 
kviečiami susidomėti šiuo pa
statymu, kuriame jauna Chica-
gos lietuvaitė aktorė vaidina 
svarbiausią rolę. 

x Mary Aldonytės užsakai 
prieš santuoką su William Si-
monich eina Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje. 

x Gražutė Sirutis iš Santa 
Monica, Cal., grąžino laimėjimų 
šakneles su 40 dol. auka „Drau
go" paramai. Labai dėkojame. 

x A. R a džius, Baltimore, 
Md., kultūrininkas, grąžino 
laimėjimų šakneles, pridėjo 20 
dol. auką su prierašu: „...linkiu, 
kad dienraštis dar ilgai gyvuo
tų ir klestėų". Labai dėkojame 
už linkėjimus ir auką. 

x A- Petkevičius, Hamilton, 
Kanada, Petrė Kasperavičiūtė, 
St. Petersburg, Fla., O. Bruskys, 
Chicago, 111., grąžino laimėjimų 
šakneles su 20 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x Ž u r n l . S t an ley P ieža , 
North Judson, Ind., A. Miknius, 
New London, Conn., O. Venclo
vas, La Grange, 111., K. Lasaitis, 
Waukegan, 111., Mary Vizgirda, 
Aurora, 111., Vid. Raisys, La 
Grange, 111., grąžino laimėjimų 
šakneles su 20 dol. auka. 
Dėkojame. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 15 dol. auka: A. Borei-
šis. Elena Wasilewski, V. J. 
Statkus, Tadas Bukaveckas, A. 
Sinkevičius, dr. F. Pleckas, Aug. 
Pocius, E. Sumaras. B. Selenis, 
Vyt. Dailidė, Ona Šilas, Vincas 
Žebertavičius, A. Slivinskas, O. 
Kindurienė. Ačiū. 

x Dr. I n a Užgirienė, Wor-
cester, Mass., Poetės Marijos 
Aukštaitės centras, Port Hope, 
Ont., Kanada, B.M. Gurėnas, 
Hayvvard, Wisc., Vincas Klova, 
Bell Gardens, Cal., Irena J. 
Veleckis, Chicago, 111., grąžino 
laimėjimų šakneles su 25 dol. 
auka. Dėkojame. 

x Lietuvių Operos valdyba 
neseniai išsiuntinėjo laimėjimų 
bilietus, prašydama lietuvių 
visuomenę padėti šiam dainos, 
muzikos ir scenos meno viene
tui išlaikyti mūsų išeivijos 
Operą, kad ji galėtų tęsti šią 
kultūrinę veiklą. Bet pradedant 
naują sezoną, valdyba neturėjo 
pinigų sumokėti už pašto 
ženklus, todėl patys valdybos 
nariai sudėjo savo šimtines, bet 
to dar neužteko. Sužinoję, kad 
trūksta pinigų pašto išlaidoms 
padengti, dr. K. Jablonskis 
įteikė 200 dol. auką, Danutė 
Kurauskienė 50 dol., ALRK Mo
terų sąjungos 20-oji kuopa 50 
dol., Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų draugija 
50 dol., o Danutė ir Jurgis 
Vidžiūnai 105 dol. 

x LFK „Lituanica" vyrų 
komanda penktąsias rudens 
rato futbolo rungtynes šį sekma
dienį, spalio 4 d., žais prieš 
ambicingą italų „Maroons" 
komandą. Rungtynės vyks Le-
monte, Lietuvių centro aikštėje. 
Pradžia 3 vai. p.p. Gausus savų 
žiūrovų atsilankymas kelia 
žaidėjų entuziazmą ir skatina 
laimėjimui. Visi kviečiami. 

x Jū rų skautų ir skaučių 
sugrįžimo iš stovyklos sueiga 
bus šį šeštadienį, spalio 3 d., 2 
vai. p.p. Jaunimo centro maž. 
salėje. Tėveliai prašomi būtinai 
atvežti vaikus šion sueigon. Visi 
dalyvauja tvarkingose išei
ginėse uniformose. Laukiami tė
veliai ir svečiai. Ypač kviečiami 
jūriniu skautavimu susidomėję 
berniukai, mergaitės, jaunuo-
liai,-ės atvykti į sueigą ir įsi
jungti į jūrų skautų,-čių viene
tus. 

x Šv. Kryžiaus parapi jos 
lietuvių parapiečių susirinki
mas šaukiamas šį sekmadienį, 
spalio 4 d., tuoj po 9:30 vai. r. šv. 
Mišių. Susirinkimas vyks pa
rapijos salėje. Visi parapiečiai ir 
susidomėjusi visuomenė kvie
čiami atsilankyti ir išklausyti 
pranešimą neseniai grįžusio iš 
ilgesnės viešnagės Lietuvoje P. 
Vaicekausko, aptarti aktualius 
reikalus ir pabendrauti prie ka
vos puoduko. 

x Laukiama naujų choris
tų. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos choras susirenka šį 
trečiadienį, rugsėjo 30 d. 7 v.v. 
parapijos salėje pradėti šiuos 
veiklos metus. Bus galima iš
girsti juostelę iš praėjusio reli
ginio koncerto. Nauji choristai 
labai kviečiami ir laukiami. 

x Lauros Putr iūtės su Ed
mundu Lejins užsakai prieš 
moterystės sakramentą eina 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje Marąuette Parke. 

x Moterų Klubų Fed. Chi-
cagos skyrius kviečia nares ir 
viešnias į susirinkimą spalio 4 
d., sekmadienį, Jaunimo centre. 
12 vai. Kalbės Julija Šaulienė 
apie labdaros darbą. 

(sk) 

Eleonoros Marčiulionienės kūrinys grupinėje keramiku parodoje. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
NEUŽMIRŠKIME IR LB 
SOCIALINĖS TARYBOS 

Gyvenime viskas keičiasi, bet 
Socialinės tarybos rūpesčiai 
neina mažyn. Vis yra varge 
patekusių ir kam nors padėti 
reikia. O padedančiųjų skaičius 
vis po truputį mažėja. Į tų vie
tas, kurie mus apleidžia, nauji 
ateina. Visi žinome Seklyčią, ir 
daugelis ja naudojasi. Įvairiems 
posėdžiams, „fund raising" ir 
laimėjimų siuntinėjimams jos 
pata lpomis naudojasi. Tų 
patalpų išlaikymas ir priežiūra 
kainuoja. Tačiau beveik visi, 
kurie vykdo lėšų telkimus, 
kuomet likučius skirsto — tai 
Socialinę tarybą ir jos paslaugas 
užmiršta. O galėtų ir Socialinei 
tarybai šiokią tokią dalį paskir
ti. Taryba, nelaukdama, kol ki
ti susipras ir jai dalį paskirti, 
pati pradeda lėšų telkimą. 
Visuomenei bus išsiuntinėti 
laiškai ir laimėjimų knygutės. 
Prašome jų neišmesti ir bent 
pasiskaityti. Reikėtų atkreipti 
dėmesį, kur yra rašoma: „Gy
vendami pačiame turtingiau-
siame pasaulio krašte, dažnai 

x Sol. Jolantos Stanelytės 
koncertas įvyks šį sekmadienį, 
spalio 4 d., 1:30 vai. p.p. Lietu
vių Dailės muziejuje Lemonte. 
Akompanuoja muzikas Alvydas 
Vasaitis. Kviečiame visus gau
siai dalyvauti. Ta pačia proga 
galėsite aplankyti ir lietuvių 
liaudies meno parodą. , , 

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) 

x Lietuvos Dukterys ruo
š ia t radicini r udens pokyli 
š.m. spalio 17 d. 7 v.v. Jaunimo 
centre. Visi nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti. Bilietai gau
nami LDD nameliuose, 2735 W. 
71 St., tel . 312-925-3211. 

(sk) 

x 59 CENTAI už SVARĄ 
virš šimto svarų, minimumas 
$20.00. Tai TRANSPAK fir
mos nauja kaina. Jūsų siun
tiniai yra registruojami mūsų 
kompiuteriuose ir sekami iki 
pristatymo jūsų giminėms Lie
tuvoje. T r a n s p a k , 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Sofija Jelionienė, Darien, 
111., Albina K. Lipčius, Putnam, 
Conn., Peter Gauronskas, San
ta Monica, Cal., Joseph J. 
Plikaitis, Arlington Hts., 111., 
Juozas Mikulis, Westchester, 
111., Stella Maurukas, Algon-
quin, 111., Joe Urka, Glaucester 
City, N.J., grąžino laimėjmų 
šakneles ir kiekvienas paaukojo 
po 25 dol. Dėkojame. 

x Dr. Vanda Vainauskie
n ė , Motinos-Vaiko Sveika
tingumo departmento vedėja 
prie Lietuvos Respublikos Svei
katingumo ministerijos, kartu 
su Illinois Universiteto Čika
goje medicinos profesoriais 
planuoja išsamią programą 
Vilniaus ir Kauno miestuose 
įsteigti motinos-vaiko priežiūros 
centrus. Apie tai išgirsime 
spa l i o 11 d., sekmadienį, 
Pasaulio Lietuvių centre po šv. 
Mišių, 12 vai. didžiojoje salėje. 
Ten kalbės dr. V. Vainauskienė 
ir Illinois universiteto profe
soriai. 

(sk) 
x TravelCentre, Ltd. prane

ša, kad lėktuvo bilieto į Lietu
vą kaina yra $728 ten ir 
atgal. Taip pat galime parū
pinti nakvynes privačiuose bu
tuose ir automobilį su šoferiu 
už prieinamą kainą. Kreiptis: 
Teresė Lesniauskienė, tel. 
708-6264)773. 

(sk) 

užmirštame tuos, kurių 
gyvenimo bendrakeleiviai yra 
vargai, nelaimės ir ligos". Cia 
nėra tik tušti žodžiai, bet 
gyvenimo faktai. Tad juos pasi
skaičius, gal ir keletos dolerių 
nebus gaila tiems, kuriems jūsų 
pagalba yra reikalinga. Reikia 
atsiminti, kad visuomet yra 
lengviau duoti — negu prašyti. 

Vyresniosios kartos žmonės 
buvo tie, kurie patys visą lie
tuvišką veiklą šelpė ir ją išlaikė. 
O dabar patys kitų pagalbos yra 
reikalingi. Yra tokių, kuriems 
ne tik padėti reikia, bet reikia 
juos surasti, kadangi, būdami 
seni ir nesveiki, iš namų nė 
neišeina. O pašaliečiui ir duris 
atidaryti bijo, tad ir talkininkų 
reikia, kurie padeda tokius 
žmones surasti ir jų reikalus pa
tvarkyti. Dabar atvyksta iš 
Lietuvos vaikai, kurie yra čia 
gydomi. Jiems reikia rūpes
tingos priežiūros ir šilimos. Taip 
pat vaikams reikia ir vieno kito 
žaislo. Tai vis reikalai, kurie ir 
sudaro Socialinės tarybos 
veiklos esmę. Šia pačia proga 
noriu visuomenei priminti, kad 
lapkričio 28 d. Seklyčioje ren
giamas Labdaros vakaras. 
Rengia Socialinė taryba ir prašo 
visuomenę dalyvauti ir socia
linės šalpos darbus paremti. 

(jž) 

VYRESNIŲJŲ CENTRE 
CHICAGOJE 

APSILANKIUS 

Likimas taip susidėstė, kad 
savo saulėlydžio dienas leidžiu 
pusiaukely tarp Detroito ir 
Chicagos. Labai gražu ir miela 
gyventi netoli melsvų Michiga-
no ežero bangų, bastytis po lau
kus, lenktyniauti su vėju. Vaka
rais vartau lietuviškos spaudos 
puslapius, pasidžiaugdamas ge
romis žiniomis, paskaitydamas 
apie vyresniųjų bandraamžių 
veiklą, jų keliones, minėjimus 
bei šiaip įvairius suėjimus. 

Pasitaikė proga pabuvoti il
gesnį laiką Chicagoje. Toks 
laimingas sutapimas — kaip tik 
prieš tautinių šokių šventę. 
Mano draugas išvyko į Lietuvą, 
o man teko saugoti jo namus. 
Tai pagyvensiu didmiestyje, tai 
pasivaikščiuosiu ir Marąuette 
Parke, tai ir lietuviškas radio 
valandėles galėsiu klausytis. 
Vienu žodžiu, gyvensiu kaip 
kultūringas pilietis lietuviškoje 
aplinkumoje. 

Apsilankau Vyresniųjų lietu
vių centre. Renginių vadovė E. 
Sirutienė nusako numatytas 
viso mėnesio programas, kviečia 
apsilankyti ir padraugauti su 
vyresniaisiais. Apie Seklyčią 
dažnai užtinku ir spaudoje. 
Kaip gerai, kad yra žmonių, 
kurie turi tam Dievo duotus 
gabumus. Žinau, kad JAV LB 
Socialinių Reikalų tarybos 
pirm. Birutė Jasaitienė dirba ir 
aukoja savo laisvalaikį šiam 
centrui, padėdama ne tik čia 
gyvenantiems, bet ir iš Lietuvos 
atvykstantiems. Čia savo pata
rimais ir įvairiausių blankų 
pildymais daug padeda Sociali
nio skyriaus vedėja Birutė Podienė. 
Kompiuterių skyriuje dirbanti 
buhalterė ir ūkvedė Rasa Quot-
trocki labai gerai ir sumaniai 
tvarko Seklyčios reikalus. Čia 
susirenka nemažai ir savanorių, 
be jų nebūtų galima apsieiti ir 
visus darbus laiku nuveikti. 

Seklyčios maistas įvairus ir 
lietuviškas, tai ir išbandžiau 
visus gardumynus. Lietuvaitės 
padavėjos malonios ir paslau
gios. Aplink girdžiu tik lietuviš
kai kalbant, ant sienų gražūs 
lietuviški vaizdai. Dairausi ir 
galvoju, kad čia mažas Lietuvos 
kampelis, tik trūksta mamos 
veidelio... 

Apsilankiau trečiadienį į 
vyresniųjų surengtą programą. 
Salėje ūžia, lyg bičių avilyje. Ne
jaugi čia kas trečiadienį tiek 
lankytojų? Jėzuitų prov. kun. A. 
Saulaitis rodė skaidres iš 
Lietuvos. Visų akys nukreiptos 
į rodomus vaizdus, tėvas Saulai
tis pasakoja apie ten įvykusius 
bažnyčių naikinimus. Rusiškos 
rankos pavertė šventoves į 

Eleonoros 
galerijoje. 

H M 
Marčiulionienės eksponatas keramikų parodoje Čiurlionio 

sandėlius, bet dabar vyksta 
atstatymo darbai. 

Prie Seklyčios durų iškaba — 
vyresnieji vyksta plaukioti 
laivu Michigano ežere. Štai ir 
vėl skelbimas, vėl vyresnieji 
vyksta į botanikos sodą. Taip ir 
bėga trečiadieniai, atnešdami 
visokių programų, vis naujų, 
vieną už kitą įdomesnių. Vyres
nieji t u r i ko laukti , kur 
susirinkti, o tas suteikia norą 
apsirengti, pasipuošti, iš namų 
išeiti, pasižmonėti, pasikalbėti, 
mintimis pasidalinti. Žodžiu, 
vyresniųjų lietuvių centras su 
Seklyčia, su Lietuvos Vaikų 
VUtimi, kur rūpinamasi sergan
čių vaikų likimu, juos atvežant 
iš Lietuvos, suteikiant jiems 
lietuvišką aplinką ir atveriant 
savo širdis artimo meilei, yra 
lyg švyturys, kuris suveda visus 
į vieną lietuvišką šeimą. 

„Pensininko" žurnalas, kurį 
redaguoja Karolis Milkovaitis, 
yra t ikra palaima vyresnio 
amžiaus skaitytojams. Žurnalas 
yra labai mėgstamas ir laukia
mas ne tik Amerikoje, bet 
Kanadoje, Australijoje ir 
Lietuvoje. Žurnalą administruo
ja E. Sirutienė. 

Išvykdamas į namus, noriu 
pasidžiaugti, turėjęs progos iš 
arčiau pažinti Marąuette Parką, 
o ypač Vyresniųjų centrą, kur 
dirba ir širdies įdeda asmenys, 
kurie jau galėtų sau poilsiauti, 
užsitarnavę garbingą poilsį. 

R. Cyrulis 

PAVYKUSI ALTOS 
GEGUŽINĖ 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Chicagos skyriaus valdyba rug
sėjo 7 d., pirmadienį, Darbo 
dienos savaitgalį surengė 
linksmą gegužinę Amo ir Aldo
nos Grinių sodyboje, Lockport, 
Illinois. Diena pasitaikė saulėta 
ir šilta. Autobusui atvažiavus su 
gegužinės dalyviais ir daugiau 
prisirinkus publikos, sodybos 
savininkas visus pakvietė į pie
tinę namo pusę, kur yra pasta
tyti stulpai, vėliavų pakėlimui. 
Sus i r inkus i gausi publika 
gražiai sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Po vėliavų 
pakėlimo trumpą žodį tarė sky
riaus pirmininkas dr. V. Dargis, 
pasveikindamas visus dalyvius 
ir palinkėdamas visiems malo
niai praleisti Darbo dieną. 

Po vėliavų pakėlimo ir 
gegužinės atidarymo visi sku
bėjo užimti vietas prieš baltai 
apdengtų stalų. Tuojau pra
sidėjo ir skaniai pagaminti pie
tūs. Sunkiausią darbą virtuvėje 
atliko Irena Pranskevičienė iš 
Cicero ir Zita iš Lietuvos. Mais
to talonėlius pardavinėjo V. 
Lenkevičienė. Kad niekas nepa-
valgytų už „dyką", talonėlius 
rinko A. Repšienė. Reikia paste
bėti, kad viščiukus ir kopūstus 
gamino Tulpės valgyklos savi
ninkė J. Augaitienė, dešros 
buvo pirktos iš A-J Meats su 
didele nuolaida, kurias paruošė 
E. Oželienė. Prie maisto išdali
nimo dirbo M. Marcinkienė, M. 
Kinčius, E. Oželienė ir A. 
Zunas. Kavutę su pyragaičiais, 
suaukotais Baltic ir Racine 
kepyklų, aptarnavo F. Brau-
nienė, taip pat padėjo ir G. 
Giedraitytė. Darbas ėjo labai 
greitai, niekam nereikėjo ilgai 
eilėje stovėti.. Gaila, truputį 
vėliau atvykusiems jau pritrūko 
pietų, turėjo pasitenkinti kavu
te su pyragaičiais ir B. Brazdžio
nio atneštomis mėsos ban
delėmis. Rengėjai nenumatė, 
kad atsilankys tiek daug publi
kos į Altos gegužinę. Pavalgius 
reikėjo ir stipresnio paragauti. 
O tą malonumą teikė J. Bag-
džius ir P. Jokubka. Grojant 
lietuviškų plokštelių muzikai, 
gegužinės dalyviai linksmai 
leido laiką gražioje sodyboje. 
Vėliau atvyko Algimantas 
Bamiškis, kuris savo dainomis 
nukėlė visus į mylimą tėvynę 
Lietuvą, kuri dar pilnai nėra 
pasiekusi tikros laisvės. 

Taip linksmai leidžiant Dar
bo dienos popietę, publika nepa

stebėjo, kad jau saulutė leidžiasi 
žemyn ir reikės apleisti šią so
dybą. Prieš ruošiantis į namus, 
įvyko dovanų paskirstymas, 
kurį pravedė dr. V. Dargis ir S. 
Virpša. Šiuos laimėjimus suor
ganizavo J. Jas iūn ienė , 
parinkdama gražių ir vertingų 
dovanų. Aldonos Pankienės dvi 
gražios dovanos staltiesė ir 
karoliai buvo parduoti ir pinigai 
atiduoti J. Žebrauskui, kuris 
renka aukas ir jau nupirko 
kopijavimo mašiną Politiniams 
kaliniams Lietuvoje. Tai labai 
gražus jo atliktas darbas, do
vana patriotams lietuviams 
tėvynėje. 

Baigus dovanų paskirstymą, 
buvo įteikta simbolinė dovana 
sodybos savininkams Aniui ir 
Aldonai Griniams už leidimą 
nemokamai naudotis sodyba. 

Rengėjų vardu nuoširdi 
padėka spaudai ir radijo pro
gramų vedėjams už paaukotą 
laiką, garsinant šią išvyką. Ne
galima pamiršti ir lietuviškos 
visuomenės, kuri savo daly
vavimu moraliai ir materialiai 
parėmė Amerikos Lietuvių 
Tarybos užsimojimus. 

Ant . Repšienė 

CHICAGOS ŽINIOS 

GALIMA RASTI 
PAVOGTUS DAIKTUS 

Chicagos policijos depar
tamentas eksponuos milžinišką 
pavogtų daiktų kiekį spalio 3 ir 
4 d. 3151 W. Harrison St. būs
tinėje. Daiktai pavogti ne tik 
mieste, bet i r ar t imose 
apylinkėse, vertinami maždaug 
70,000. Apvogtieji asmenys gali 
daiktus pamatyti ir galbūt at
rasti savo nuosavybę (reikia 
atsinešti nuosavybės įrodymą). 

DAŽNĖJA SUSIRGIMAI 
DŽIOVA 

Buvo tikima, kad džiova bus 
visiškai išnaikinta iki atei
nančio tūkstantmečio pradžios, 
arba bent iki pirmojo jo dvide
šimtmečio galo. Dabar Chicagos 
miesto sveikatos departamentas 
ypač susirūpinęs vis dažniau 
pasitaikančiais susirgimais. 
Pernai mieste džiova mirė 40, o 
visoje Amerikoje — 3000 žmo
nių. Chicaga yra 15-ji iš 64 
didžiųjų JAV miestų, kiuriuose 
gerokai pagausėjo ši liga. 1991 
m. Chicagoje džiova susirgimai 
padaugėjo apie 16%, tačiau jie 
pagausėjo ir priemiesčiuose. 
Cook apskrit is pernai už
registravo 156 naujus susirgi
mus, o šiemet jau pasitaikė 132. 
Didžiausias džiovos pavojus gre
sia vaikams, juodosios rasės ir 
ispanų kilmės asmenims. Apy
linkės, kuriose daugiausia 
žmonių serga džiova, yra Up-
town ir East Garfield. 

PAVOJINGOS 
AUTOMOBILIŲ VAGYSTĖS 

Chicagoje dar t ik ima pasi
reikšti automobilių pagrobimai, 
kai kituose miestuose, ypač Wa-
shingtone, šios rūšies vagystės 
jau senokai vyksta. Paprastai 
vagys pavagia tuščius, kur nors 
pastatytus automobilius, o da
bar pradedama juos atiminėti iš 
vairuotojų, stabtelėjus prie 
šviesų ar prie parduotuvių ap
sipirkimo centruose. Vairuo
tojams pagrasinama ginklu, 
atimami raktai, dokumentai, 
pinigai ir mašinos. Šios savaitės 
pradžioje jau pasitaikė du tokie 
apiplėšimai, tikimasi ir dau
giau. Vairuotojams patariama 
būti labai apdairiems. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 va!, vak 
šeštad 9 v.r. iki 1 vai d. 
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