
S117 Pd GRA1IS 
1HE. LIBRARV OF ITJN&RESS 
REFtRtNCfc DtPARTHENT 
SERlfiLS DIVISION 
UASHIN&iON DC 20025 

• > . C L 

2ND CLASS 
OCTOBER 33 1993 THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Vol. LXXXIV Kama 35 c. KETVIRTADIENIS - THURSDAY, SPALIS - OCTOBER 28, 1993 Nr . 208 

Žinios iš Lietuvos — Elta 

Mažeikiai įdomūs 
Vakarams tik dėl 

Rusijos naftos 
Vi ln ius , spalio 27 d. (Elta) -

„Tik der inant Vakarų investi
torių ir Rusijos naftos įmonių in
teresus įmanoma įgyvendinti 
Mažeik ių „Naf to s " įmonės 
rekonstravimo ir terminalo sta
tybos projektus", sakoma pa
reiškime, kurį pasirašė „Naf
tos" valstybinės įmonės genera
linis direktorius Bronislovas 
Vainora ir dar dešimt valdybos 
narių. 

„Niekada nesutiksime, rašo
ma dokumente, kad laisvų pajė
gumų išnuomavimas, o tiksliau, 
naftos perdirbimo paslaugos 
pardavimas Rusijai, yra nepri
klausomybę silpninantis veiks
mas, a tba idant is Vakarų part
nerius. Atvirkščiai, naftos per
dirbimo paslaugos teikimas Ru
sijai a tveria didelių galimybių 
sujungti Vakarų ir Rytų inves
titorių biznio interesus „Naftos" 
įmonėje", pažymi pareiškimo 
autoriai . 

J ų nuomone, Mažeikiai Vaka
rus domina pirmiausia dėl to, 
kad čia naftotiekiu t iekiama 
Rusijos nafta. Be jos nebūtų ir 
ekonominių interesų, kadangi 
verslininkus domina galimybės 
perdirbt i Rusijos naftą, juo 
labiau, kad vakarietiškos naftos 
perdirbimas Mažeikiuose būtų 
nuostolingas. Dėl šios priežas
ties ir yra pasirašytas ilgalaikio 
bendrada rb iav imo ket in imų 
protokolas su Rusijos įmone 
„Lucoil", rašoma pareiškime. 

T a l i n e v y k s Baltijos 
A s a m b l ė j o s sesija 

Spalio 29-31 dienomis Taline 
įvyks Baltijos Asamblėjos sesi
ja. Joje dalyvaus Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos parlamentų dele
gacijos, kiekvienoje bus po 20 
narių. Lietuvos Seimo delegaci
jai vadovaus Seimo pirmininko 
pavaduotojas Egidijus Bičkaus
kas . 

Sesijoje numatoma svarstyti 
naują Baltijos Asamblėjos nuo
s ta tų projektą, trijų Baltijos 
šalių bendradarbiavimo per
spektyvas. 

Dalyvauti Baltijos Asamblėjos 
sesijoje pakviest i svečiai iš 
Šiaurės Tarybos, Beneliukso 
tarppar lament inės konsultaci
nės tarybos ir Rusijos. 

N o r i m a konf iskuot i 
n e t e i s ė t a i įsigytą t u r t ą 

V i e n a s didžiausių pavojų 
kraš to saugumui, vidaus reika
lų ministro Romasio Vaitekūno 
nuomone, y r a vis didėjantis 
organizuotas nusikalstamumas 
ir ypač kriminalinių nusikal
t i m ų padaugėjimas. Tai jis 
pareiškė Seimo posėdyje kalbė
d a m a s apie kovą su nusikals
t a m u m u . Apie tai Seimas taip 
p a t išklausė Generalinio pro
kuroro Ar tūro Paulausko pra
nešimą. 

Vidaus reikalų ministerijos 
duomenimis, per devynis šių 
metų mėnesius, palyginti su 
tokiu pat praėjusių metų lai
kotarpiu, nusikaltimų skaičius 
išaugo 16%. Iš viso jų įregis
t ruo ta 45,275. Padaugėjo sun
kių nusikal t imų — nužudymų 
(277 žmogžudystės), išprie
vartavimų (134 atvejai), 100,000 
gyvenotojų tenka net 120 nusi 
kai t imų. 

Ministras pažymėjo, jog būti
n a kuo greičiau priimti įstaty
mus , kurie padėtų pakirsti eko
nomines organizuoto nusikals
tamumo šaknis. Šiuo metu spar
čiai legalizuojamas nusikals
t a m u būdu įgytas kapitalas. Mi
nistras prašė, kad būtų priimtas 
įs tatymas, leidžiantis jį kon
fiskuoti. Bet prieš tai reikalin
ga konstitucinė pataisa. 

Ministras pranešė, jog baigia
m a s rengti įstatymo dėl ginklų 
kontrolės projektas. Neteisėtai 
laikomi ginklai bus atimami. 
K i t a vertus, būtinam apsigyni
mui juos numatoma leisti lai
kyt i . Šiam projektui pritarė ir 
Generalinis prokuroras. Abudu 
pareigūnai pasisakė prieš mir
t i e s bausmės panaikinimą. 

Kand ida t a i į Lietuvos 
B a n k o vadovo postą 

Seimo ir vyriausybės užkuli
siuose minimi trys kandidatai į 
Lietuvos Banko valdybos pirmi
ninko postą. Manoma, kad rea
liausia yra Žemės Ūkio Banko 
valdybos pirmininko Prano 
Vilūno kandidatūra. Minimos 
ta ip pat Lietuvos Taupomojo 
Banko valdybos pirmininko 
Vyganto Bubnio ir Valstybinio 
Komercinio Banko valdybos pir
mininko pavaduotojo Kazio Rat
kevičiaus pavardės. 

Nuo šių metų pradžios Lietu
vos Bankui vadovavusiam Ro
mualdui Visokavičiui praėjusią 
savaitę Seimas pareiškė nepa
sitikėjimą. 

Soc ia ldemokra ta i opozicijos 
te i sėsaugos ve iksmus 

a p š a u k i a „teisiniu nihilizmu" 

Teisinis nihilizmas, plačiai įsi
šaknijęs visuomenėje, vis labiau 
įsigali ir tarp Seimo narių, ap
gailestavo spaudos konferenci
joje Seimo pirmininko pavaduo
tojas Aloyzas Sakalas. Kaip la
biausiai paplitusį pavyzdį j is 
nurodė dažnus Seimo narių pa
reiškimus, jog dalis įstatymu 
prieštarauja Konstitucijai, o jų 
atitikimą ar neatitikimą pa
grindiniam šalies įstatymui gali 
nustatyti tiktai Konstitucinis 
teismas. 

Tokio nihilizmo šaknys, Aloy
zo Sakalo nuomone, yra sovieti
nėje teisinėje sistemoje. Tačiau, 
sakė jis, jam tarpti padėjo ir ne
priklausomos Lietuvos aukščiau
siosios valdžios struktūros bei 
pareigūnai. Jis priminė, kad 
prieš porą metų Vytauto Lands
bergio tiktai „bombelių mėty
mais" pavadinti sprogimai tuo
metinės opozicijos narių butuose 
bei jų susitikimų su visuomene 
vietose, tuometinei valdžiai 
nuolaidžiaujant, „dabar per
auga į terorą". Teisinio nihi
lizmo viršūne A. Sakalas pava
dino pernykštę parlamentinę 
rezistenciją, k u r i s u k ė l ė 
valdžios paralyžių, buvo prieš
laikinių rinkimų priežastis ir 
galiausiai atvedė į valdžią 
Lietuvos Demokratinę Darbo 
Partiją. 

Metalo k o n t r a b a n d a iš 
Rusijos į Lietuvą 

Rusijos Vidaus reikalų mi
nisterijos Kovos su ekonomi
niais nusikaltimais ir Maskvos 

Rytų Europa bijo, 
kad NATO pataikauja 

Rusijai 

Po pasisekusios Centrinės Europos bibliotekų ir informatikos konferencijos Vilniuje (rugsėjo 27-29 
d.). Iš kairės: Lietuvos Komunikacijos viceministras R. Krukauskas, konferencijos sekr. V. 
Macevičienė, konferencijos iniciatoriai dr. Lee Burchinal, Dalė Lukienė iš JAV ir Vilniaus 
Technikos universiteto rektorius prof. E. Zavariskas. 

Nuotr. FL Kubiliūtės 

Latvijoje įvesta nacionalinė 
valiuta 

R y g a , spalio 19 d. — Latvijo
je pirmadieni išimta iš apyvar
tos laikinoji Latvijos valiuta — 
Latvijos rubliai, buvę apyvar
toje nuo 1992 m. vasaros. Ka ip 
rašo „Lietuvos ryto" korespon
dentas Linas Česnulevičius, 
rusiški rubliai buvo keičiami į 
latviškus 1:1 santykiu visuose 
bankuose, įmonėse ir organiza
cijose be jokių apribojimų. Apie 
tai, kad Rusijos rubliai nebega-
lios, gyventojams buvo pranešta 
dar prieš tr is savaites. 

Latvijos rubliai buvo gerai ap
saugoti nuo padirbinėtojų — iš
spausdinti ant Suomijoje paga
minto specialaus popieriaus, 
serijos numeriai užrašyti spe
cialiais dažais. Buvo panaudota 
ir daugelio pasaulio šalių ver
tybinių popierių gamybos prak
tika — laikinuosiuose Latvijos 
piniginiuose ženkluose panau
doti įvairiaspalviai „plauke
liai", kuriuos gal ima išt ir t i 
ultravioletiniais spinduliais. 

La tv i šk i rub l i a i n i e k a d a 
nebuvo taip masiškai padirbinė
jami, kaip lietuviškieji ta lonai . 

L a t a i įvesti p a l a i p s n i u i 

1993 m. kovo 5 d. apyvartoje 
greta Latvijos rublių pasirodė ir 
pirmieji tikri pinigai — 5 latų 
nominalo banknotas, kuris buvo 
p r i l y g i n t a s 1.000 l a t v i š k ų 
rublių (keitimo santykis 1:200). 
Kiek vėliau į apyvartą buvo 
išleista ir vieno lato vertės 
moneta. 

N u o 1993 m. b a l a n d ž i o 
15-osios Latvijoj pradėjo cir
kuliuoti dviejų ir pusės lato ver
tės monetos. 

muitinės darbuotojai sulaikė 
300 tonų magnio krovinį, kurį 
mėginta neteisėtai išvežti į Lie
tuvą. Teigiama, kad magnio ly
diniai, suklastojus dokumentus, 
pavogti iš Rusijos Federacijos 
valstybės rezervo sandėlių. 

Iki bus išaiškintos įvykio ap
linkybės, sulaikytas vienos Ru
sijos įmonės viceprezidentas ir 
verslininkas iš Lietuvos. Rusi
jos pareigūnų teigimu, šie as
menys, pasinaudoję tarnybine 
padėtimi, įsigijo metalo lydinių, 
kurių vertė beveik 150 milijonų 
rublių. Dešimt vilkikų su prie
kabomis, kuriais gabentas kro
vinys, priklauso vienai Lietuvos 
firmai. 

Pasak Latvijos Banko spaudos 
sekretoriaus E. Vejins. toks 
palaipsnis nacionalinės valiutos 
įvedimo ke l ias pasirinktas, 
stengiantis sustiprinti pasi
tikėjimą nacionaline valiuta. 
Tuo metu, kai šalies valiutos 
rinkoje klostėsi r alanki situaci
ja Latvijos rutŠSii, skubėti su 
latais būtinybes nebuvo. 

La ta i pagamin t i Vokietijoje 

Visi latvių lato ženklai — ir 
metaliniai, ir popieriniai — pa
gaminti Vokietijoje, Miunchene, 
1852 metais įsteigtos firmos 
„Giesede und Devrient" pinigų 
kalykloje. 

Iš viso buvo pagaminta 8 skir
tingų nominalu metalinės mo
netos ir 5, 10. 20, 100 bei 500 
latų vertės banko bilietai. Anot 
E. Vejins, pastarosios vertės 

banknotai dienos šviesą išvys 
paskiausiai, nes dabar t inė j ų 
vertė lygi 100,000 la tv iškų 
rublių, arba daugiau, negu 700 
JAV dolerių. 

Visų n o m i n a l ų p i n i g i n i ų 
ženklų gamyba Latvijos mokes
čių mokėtojams kaš tavo 22 mi
lijonus Vokietijos markių . Lie
tuviai , gamindami nacionali
nius pinigus, išleido apie 6 mili
jonus JAV dolerių. T a č i a u 
šykštus moka du ka r t u s , ir t ik
riausiai dar šį mėnesį Lietuvo
je pasirodys naujai pagamin t i 
smulkaus nominalo banknota i ; 
kalbama apie galimybes apskri
tai pakeisti beveik visus šiuo 
metu Lietuvoje cirkuliuojančius 
banknotus. 

O latviai turi š iuolaikinius, 
truputį į vokiečių markes pana
šius pinigus, kur ie , be visų 
nau jaus ių p in igų g a m y b o s 
mokslo pas lapčių , tu r i n e t 
specialius ženklus, pagal ku
riuos banknoto nominalą gali 
atpažinti aklieji. 

Vyriausybė nori 
Lietuvos Banko pelno 

Vilnius , spalio 19 d. — Šiuo 
metu Lietuvos Bankas komerci
niams bankams yra suteikęs 
238 milijonus iitų paskolų. Tai 
suma, viršijanti Lietuvos Banko 
pagrindinį kapitalą 47 kartus. 
Centrinis šalies bankas turi 
galėti išmokėti indėlius, jų 
pareikalavus, o Lietuvos Banko 
pagrindinio kapitalo ir aktyvų 
santykis yra tik 0.17. (Brazi
lijoje šis santykis yra 34.12, 
Prancūzijoje - 29.36, Indijoje — 
6.71, Japonijoje — 4.30. Malaizi
joje — 11.22. Didžiojoje Brita
nijoje — 17.65-

Kaip rašo Sigita Urbonavi
čiūtė „Lietuvos ryte", Lietuvos 
Banko pagrindinis kapitalas da
bar yra 5 milijonai litų (paly
ginimui — Vokietijos centrinio 
banko pagrindinis kapitalas 290 
milijonai markių* Estijos — 100 
milijonai krona Latvijos — 2.5 
milijonai latų 

Tarptautinio Valiutos Fondo 
atstovo Lietuvai P. Hedfors nuo
mone, vyriausybė turi teisėtą 
pretenziją tam tikrai daliai 
pelno, kurį u / l i rba Lietuvos 
Bankas. Tačiai nėra aiškių tai
syklių, kaip p."Inas tu r i būti 
dalijamas taip vyriausybės ir 
centrinio bank>. Tarptautinio 
Valiutos Fondo atstovas prieš
tarautų, kad iki šiol sukauptas 
111 milijonų litu pelnas būtų po 

lygiai padalytas t a rp vyriau
sybės ir Lietuvos Banko. Ban
kui tenkant i pelno dalis t u r ė t ų 
būti sumažinta t ik tuomet, ka i 
banko kapitalas ir rezervai pa
sieks tarptaut inį lygį. 

Laikinai e inant is Lietuvos 
Banko valdybos pirmininko pa
reigas Juozas Sinkevičius krei
pėsi į Seimą, kad pagrindinis 
kapitalas būtų padidintas iki 
100 milijonų litų, o vyriausybė 
teikia — pakeisti Lietuvos Ban
ko įstatymą ta ip , kad visas 
pelnas eitų į valstybės biudžetą. 

N A T O n a r i ų - v a l s t y b i ų 
gynybos minis t ra i spalio 21 d. 
susi t ikę Travemuende , Vokie
tijoje, p r i ta rė JAV pas iū lymui 
b u v u s i o m s V a r š u v o s p a k t o 
s ą jung in inkėms , no r inč ioms 
jung t i s į NATO, duoti „ ta ikos 
pa r tne rys tes" . Tuo j i e a tmetė 
greitą NATO narys tės praplėti
mą, a t idedami svarstybas t u o 
k laus imu į tolimą ateit į . Ka ip 
r a šoma „Laisvos Europos/Lais
vės Radijo" (RFE/RL) pranešime 
spalio 22 d., NATO pare igūna i 
sakė, kad į „taikos par tnerys
tes" galės įstoti visos to regiono 
valstybės, jų tarpe i r Rusija be i 
Ukra ina . Partenerystės remtųsi 
dvišaliai susi tarimais, įgalinan
č i a i s p a r t n e r i u s d a l y v a u t i 
j u n g t i n ė s e operac i jose s u 
NATO, kaip pvz. t a ikos palai
kymo, krizių tvarkymo ir gelbė
j imo re ika lu . Bet NATO parei
gūna i pabrėžė, kad par tnerys
tėse nebūtų už t ikr inamas na-
rių-vals tybių saugumas . 

A n o t RFE/RL pranešimo, at
rodo, kad tokio JAV pas iū lymo 
t i k s l a s buvo pa tenk in t i Rusiją, 
n e p a l i e k a n t tu šč iomis i r į 
N A T O įstot i norinčias Ry tų 
Europos šal is . Bet nėra abe
jonės , kad toks pas iūlymas nu-
vils Lenkiją, Vengriją, Čekiją ir 
Slovakiją, kurios laukė daugiau 
žadančio pasiūlymo. Paklaus
t a s , a r šiuo atveju NATO kapi
tu l i avo Rusijos re ika lav imui , 
N A T O general inis sekretor ius 
Manfred Woerner repor ter iams 
pasakė : „NATO nedarys nieko, 
k a s pr ieš intųsi Rusijai ar kas 
gras in tų jos saugumui . Mes 
nenor ime suskaldyt i Europos". 

„Šal tą j į k a r ą " s eka 
„ša l to j i t a i k a " 

Lenki jos pare igūnai NATO 
sprend imą tuo t a rpu nedidinti 
s avo n a r i ų skaičiaus pasit iko 
skep t i ška i . Užsienio minis t ras 
Krzysztof Skubiszewski spalio 
2 l d. pare iškė , kad buvo neįsi
va izduot ina , kad „šaltąjį ka rą" 
ga lė tų sek t i „šaltoji t a ika" . 
A n o t jo, NATO „stabili saugu
m o zona" turė tų pajudėti, kad 
į t r a u k t ų t a s Europos dalis, ku
r ių j i da r neapima, ir kad Cent
r i n ė E u r o p a yra pirmoji kandi
d a t ė t o k i a m į traukimui. 

A t sakydamas į klausimą, ar 
Rus i ja t u r ė t ų bū t i į t r auk ta į 
s a u g u m o zoną, min. Skubi-

szewski pasakė, kad kaip did-
galybė, Rusija turėtų gerus san
tykius su NATO, o Lenkijos 
dalyvavimas NATO sąjungo
je užtikrintų ir Rusijos sau
gumą. 

Lenkijos gynybos ministras 
Janusz Onyszkiewicz spalio 20 
d. buvo pasakęs, kad nėra abejo
nės, kad Lenkija įstos į NATO,ei 
bet kad tai nebūtinai įvyks • 
šiandien ar rytoj. J i s ta ip pat 
mažino svarbą baimingų prane
šimų, kad Rusijos nauja gyny
bos doktrina gresia Lenkijai. 

P a r t n e r y s t ė ne tu r i p a k e i s t i 
n a r y s t ė s 

Čekijos prezidentas Vaclav 
Havel, spalio 21d. Varšuvoje po 
susitikimo su prezidentu Lech 
Walęsa, pareiškė, kad siūloma 
partnerystė Rytų Europos ša
lims negali būt i pakai ta lu atei
tyje duosimam narių valstybių 
saugumo užtikrinimui ir kad 
Čekija ir toliau sieks t ikros 
narystės NATO sąjungoje. Prez. 
Havel pabrėžė, kad partnerystės 
sutart is su NATO privalo neuž
daryti galimybių pilnai narystei 
ateityje. J i s taip pat išreiškė 
susirūpinimą, kad Vakarai per 
daug pasiduoda Rusijos reikala
vimams, tuo sukurdami sąlygas 
„Jaltos šmėkla i" vėl a ts ikur t i . 

Spalio 2 1 d . Prahoje spaudos 
konferencijoje Čekijos gynybos 
ministras Antonin Baudys pasi
džiaugė dalinės narystės gali
mybe: „Aišku, kad NATO nori 
kooperuoti", jis pasakė. 

Kaip pranešėme vakar dienos 
Eltos žiniose, Lietuvos pre
zidentas Algirdas Brazauskas 
spalio 25 d. palankiai įvertino 
J A V pasiūlymą duoti dalines 
narystes, kad ir buvusios Var
šuvos pakto narės galėtų atei
tyje tapti NATO narėmis. Anot 
Brazausko, JAV pasiūlymas vi
siškai a t i t inka Lietuvos pozi
cijas. Jis sakė , kad Lietuva dės 
visas pastangas, kad būtų pa
tenkinti NATO valstybių reika
lavimai, nes šie pasiūlymai — 
„ ta i durų a t idarymas į NATO. 
ta i visa apimančio saugumo pro
ceso pradžia". 

Trys įmonės 
bendradarbiaus su 

Pietų Korėja 
Viln ius , spalio 27 d. (Elta) -

Pietų Korėja pasiūlė Lietuvai 
10 milijonų dol. lengvat inių il
galaikių kreditų sportinių batų, 
videomagnetofonų ir telefono 
stočių gamybai, taip pa t odų 
perdirbimui organizuoti. Už šią 
sumą Lietuva gali įsigyti P ie tų 
Korėjos įrenginių bei k i tos ga
mybai būtinos technikos. 

Lietuvoje viešėjusi Pie tų Ko
rėjos verslininkų delegacija, va
dovaujama „Hong-Jong Corpo
ration" direktoriaus Tae-Chin 
Song, jau susitarė dėl dviejų pro

jek tų . Sportiniai batai bus gami
n a m i K a u n o „Inkaro" valstybi
nė je įmonėje. Jai su te ik iamas 1 
mili jono dol. kreditas. 

Įmonėms , pageidaujančioms 
su r ink inė t i Pietų Korėjos video
magnetofonus, buvo paskelbtas 
k o n k u r s a s . Jame dalyvavo pen
k ios įmonės. Geriausiai korėjie
č ių ke l iamas sąlygas tenkina 
V i l n i a u s elektrotechnikos vals
t y b i n ė įmonė „Elfą". Joje bus 
pe r tva rky tos patalpos, sumon
t u o t i P ie tų Korėjos įrenginiai. 
J i e m s įsigyti skir iami 3 mili
jona i dolerių. 

Odų perdirbimui taip pat skir
t a 3 mili jonai dol., tačiau 
ga lu t in i s sprendimas, ka ip šias 
l ė šas panaudot i , tur i paaiškėti 
m a ž d a u g po mėnesio. Manoma. 
k a d bus s te igiama bendra įmo 
n ė , kurioje dalyvaus Pie tų Ko
rėjos firma, privati Lietuvos fir 
m a ir Šiaulių valstybinė įmonė 
„Stumbras" . Dėl telefono stočių 
gamybos dar nesu ta r t a . 

Vokietijoje atidaryta 
pirmoji Lietuvos 

prekybos atstovybė 
Viln ius , spalio 27 d. (Elta) — 

Vokietijos Baden-Wuert tem-
berg valstijos sostinėje Stuttgar-
t e at idaryta Lietuvos prekybos 
atstovybė. Lietuvos interesus 
atstovauja „Hack Consult ing 
In ternat ional" firma. Tai pir
moji Lietuvos prekybos atstovy
bė Vakarų Europoje. „Hack 
Consulting International" filia
lo Leipzige vadovas P e t e r 
Kirmss, dabar viešintis Lietuvo
je, pasakė, kad bendradarbia
vimu su Lietuva ypač suintere
suotos vidutinės Vokietijos fir
mos, ieškančios kelių išeiti į 
buvusios Sovietų Sąjungos rin
ką, rasti joje partnerių. 

K A L E N D O R I U S 

Spa l io 28 d.: Šv. Simonas ir 
Judas (Tadas), apaštalai; Gaud
rimas, Vikis. 

Spa l io 29 d.: Narcizas, Erme-
linda, Gelgaudas. Žemaitė. 
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LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 

P A G A L B O S L I E T U V A I 
K O M I T E T A S K V I E Č I A 

Pagalbos Lietuvai komitetas, 
globojamas Lietuvos Vyčių, ruo
šiasi siųsti Lietuvon 13-jį tal-
pintuvą su medicinos priemonė
mis. Su šiuo ta lp in tuvu baigia
si komiteto ištekliai. Kad pagal
ba Lietuvai nenutrūktų, siekda 
mas papildyti išteklius, komite
tas sekmadienį, lapkričio 14 d.. 
12 vai. Sv. Antano parapijos 
kavinėje ruošia pie tus . Visuo
menė kviečiama dalyvavimu 
pietuose paremti šį vyčių užsi 
mojimą. Pietų metu bus rodoma 
vaizdajuostė ..Popiežiui lankan 
tis Lietuvoje". Išgirsite šv. Tėvą 
kalbant l ietuviškai . Dalyvavi-

JF mo kaina 12 dol. asmeniu i . Vi
sas pelnas skir iamas talpintuvu 
persiuntimo išlaidoms padengti. 

F r a n k B u n i k i s 

L I E T U V O S V Y Č I A I 
K V I E Č I A 

Sekmadien į , l apk r i č io 14 
dieną, tuoj po šv. Mišių, Sv. An
tano parapijos patalpose Lietu
vos vyčiai rodys vaizdajuostę iš 
popiežiaus kelionės po Lietuvą. 
Tuo pačiu metu y r a ruošiami ir 
pietūs; dalyvavimo kaina 12 dol. 
asmeniui. Pe lnas sk i r i amas 
13-tojo vaistų ir medicinos reik
menų talpintuvo s iunt imo išlai
doms padengti. Bilietus į pietus 
prašoma įsigyti iki lapkričio 7 
dienos pas Reginą Juška i tę . 

A.A. B R O N I U S 
J A N K A U S K A S 

Spalio 19 dieną po sunkios ir 
ilgos ligos Algonac. Michigan. 
mirė a.a. Bronius J a n k a u s k a s . 
76 m. amžiaus. Pal iko žmoną 
Oną, dukrą Danutę, tris vaikai
čius ir du provaikaičius. Po 
gedulingų šv. Mišių St. Cathe-
r ine bažnyčioje p a l a i d o t a s 
bažnyčios kapinėse . Algonac. 
Michigan. 

P A L A I D O T A A.A. S T A S Ė 
V Y Č I E N Ė 

Spalio 26 dieną, po gedulingu 
šv. Mišių Dievo Apvaizdos baž
nyčioje. Holy Sepulchre kapinė
se, prie savo vyro a.a. Liudo pa
laidota a.a. Stasė Vyčienė. 84 m. 
amžiaus, spalio 23 d. mirusi Le-
mont. Illinois. Velionė gimė 
Žemaitijoje. Daukšių ka ime. 
Mosėdžio valsčiuje. Baigė Skuo
do progimnaziją. Vėliau, abiem 
tėveliams mirus, ištekėjo už a.a. 
Liudo Vyčio ir še imininkavo 
savo ūkyje, Daukšiuose. Gyven
dama Detroite, daug laiko ir 

energijos skyrė šeimininkau
dama ir ta lk indama įvairioms 
organizacijoms, lietuvių parapi
joms ir organizacijų renginiuo
se. Sveikatai pablogėjus, persi
kėlė į Lemontą pas dukrą ir 
žentą Ireną ir Petrą Kazlaus
kus. Paliko dukras: Daną Nau-
jokaitienę ir žentą Joną, Ireną 
Kazlauskienę ir žentą Petrą, 
Nijolę Petazą ir žentą Ron. 
sūnų Rimantą ir marčią Loretą 
Vyčius, sūnų Arvydą ir marčią 
Elsę Vyčius. Vaikaičius: Joną 
Naujokaitį su šeima, Vidą Kaz-
lauskaitę-Stark su šeima, Algį 
Kazlauską, Ingridą Vyčiūtę. 
Robertą Vyčių. Daniellą Petazą 
ir Mathevv Petazą. Provaikaičiai 
Jus t inas . Elena. Robertas. An-
drea ir Alex bei daug ki tų gi
minių. Atsisveikinimą ir laido
tuves tvarkė laidotuvių direk
torė Yolanda M. Zaparackienė. 

M I R Ė A.A. A N T A N A S 
G R I G A R A S 

Spalio 27 dieną, po gedulingų 
šv. Mišių Dievo Apvaizdos baž
nyčioje. Holy Sepulchre kapi
nėse buvo palaidotas a.a. Anta
nas Grigaras. buvęs aktyvus 
Detroito sporto klubo „Kovas" 
narys ir ilgametis „Žiburio" 
l i tuanis t inės mokyklos tėvų 
komiteto narys. Pal iko žmoną 
Milly. sūnų Ronald, dukras Rū 
tą, Lailą ir Dainą, vaikaičius 
Kayla ir Jaclyn. Mirė spalio 24 
dieną. Gyveno Warren, Michi
gan. 

D E T R O I T O M I E S T O 
T A R Y B O S R I N K I M A I 

Lapkričio 2 dieną Detroite 
vyks rinkimai. Bus renkama 
miesto taryba bei naujas bur
mistras . ..Detroit News" dien
raš t i s spalio 24 dienos laidoje 
pranešė, kad. pagal jų tyrinė
j imus , buvęs Michigan Aukš
čiausio teismo teisėjas Dennis 
Archer turė tų laimėti prieš ap
skri t ies prokuroro pavaduotoja 
Sharon McPhail. <52^ už Ar 
cher, 42% už PcPhail, 6% neap
sisprendę. Klaidos «Wž galimybė 
iš 300 balsuotojų apklausos). 
Dauguma taut in ių grupių ir 
bal tų jų organizaci jų r emia 
buvusį teisėją Dennis Archer. 
Dabar t in i s burmis t ras Cole-
m a n Young ir jo administraci
ja remia Sharon McPhail. 

lm 

• Ar J ū s ų t ėva i n u o b o 
dž iau ja , sulaukė pensininko 
amž iaus? Užsakyki te j iems 
..Draugą", tai bematant jų aki
ra t i s praplatės. 

L I E T U V I Ų KLUBAS 
A T G A I V I N A VEIKLA 

Rugsėjo 26 dieną Buffalo Lie
tuvių klubo pirmininkė dr.Ma-
rija Gražina Slavėnas sukvietė 
reorganizacinį susirinkimą In
ternational Instituto patalpose. 
Per pastaruosius dvejus metus 
klubas, deja, nepasižymėjo ypa
t ingai aktyvia veikla. 

Sekmadienį susitikime daly
vavo: Marija Stankus (pir
mininkavo), dr. Antanas Mu
steikis, Marija Michalski, Aure
lija Dolata, Rita Stankus, Aldo
na Masiulionis. Valerija Gam-
ziukas, svečias iš Vilniaus dr. 
Gintaras Zaleskis. Vienbalsiai 
išrinkti nauji klubo vadovai: 
pirmininkė — Liuda Balčius, 
vicepirm. — Marija Michalski ir 
Aurelija Dolata, iždininkė — 
Rita Stankus. Klubas pasiryžęs 
žymiai aktyviau dirbti ir j a u 
rezervavo vietas šventėms: Ku-
čioms — gruodžio 12 d., Nepri
klausomybės dieną minės Kovo 
6 d. Šie ir ateinantieji 1994 
metai bus lyg bandymų laiko
tarpis ir reorganizacija. Dėsime 
visas pastangas, kad sutelktu
me ir paskatintume visus lietu
vių bendruomenės narius daly
vauti klubo veikloje. Informaci
jų apie Buffalo Lietuvių klubą 
ir jo veiklą galima teirautis pas 
Liudą Balčius, 818 Robin Road, 
Amherst. New York, 14228-
1044. 

Liuda Balč ius 

NEW YORK, NY 

„DŽIUGU, KAD LIETUVA 
T U R Ė J O GALDIKĄ" 

Spalio 17 dienos ankstyvą po
pietę į Kultūros židinio mažą
ją salę, Brooklyne, NY. susirin
ko gražus būrelis, daugumoje 
tų, kurie domisi dailės menu ir 
gerbia to meno kūrėją — daili
ninką. Šį kar tą jie į čia atvyko 
prisiminti ir paminėti dailinin
ko Adomo Galdiko šimtąjį gim
tadienį. 

Minėjimą pradėjęs rašytojas. 
..Darbininko" redaktorius. Pau
lius Jurkus, glaustai papasakojo 
apie A. Galdiko kilmės šaknis ir 
jo asmenybę. 

Dail. prof. Vytautas K. Jony
nas, ilgiau sustojęs, kalbėjo apie 
Galdiko kūrybą ir jo įnašą lietu
vių dailei. Prisiminė ir pokario 
laikus, kuomet jis Freiburge. 
prancūzų zonoje, buvo įkūręs 
Dailės mokyklą, kurioje tapybą 
dėstyti buvo pakviestas ir Galdi
kas. Nepaisant, jog jų charakte
riai buvo skirtingi, kalbėjo V. K. 
Jonynas, draugystė tarp ju bu
vusi gili. Kalbą baigdamas, kal
bėtojas pasakė: „Galdikas savi
tas , originalus, audringas, o jo 
įnašas mūsų tautai — neįkai

nuojamas! Džiugu, kad Lietuva 
turėjo Galdiką!" 

Po to dail. V. K Jonynas at
sakė ir į keletą paklausimų. 

Salėje buvo iškabinta 18 Gal
diko tapytų paveikslų. Dalis jų 
buvo suskolinta iš privačių na
mų, o kiti — paimti iš gretimai 
esančios Adomo Galdiko vardo 
galerijos. 

Foto menininkas Vytautas 
Maželis yra padaręs daugybę 
Galdiko nuotraukų. Dalį jų (42) 
čia ir parodė. Jose Galdikas pa
vaizduotas portretuose, savo 
darbo aplinkoje ir kai kurių 
žmonių draugystėje. Vienoje 
nuotraukoje matosi neužbaigtas 
tapyti paveikslą*. Tą paveikslą 
betapant jam iš rankų iškritęs 
teptukas, kurio jis jau ir nebe
pakėlė. 

Po oficialiosios minėjimo da
lies susirinkusieji neskubėjo 
skirstytis. Apžiūrinėjo paveiks
lus ir nuotraukas, vaišinosi ka
va, šnekučiavosi. 

Kukliai , bet su t inkama pa
garba dail. Adomo Galdiko gim
tadienio minėjimą surengė LB 
NY apygardos valdyba. 

P. P a l y s 

ST. PETERSBURG, FL 

T A U T O S ŠVENTĖS 
M I N Ė J I M A S 

Lietuvių Bendruomenės ren
giamas Tautos šventės minėji

mas rugsėjo 8 dieną vyko Lietu
vių klubo patalpose. Apylinkės 
pirm. V. Budrionis pradėjo mi
nėjimą, pakviesdamas visus su
stoti ir pagerbti vėliavas, kurias 
įnešė šaulių ir Lietuvos vyčių 
kuopos. A. Koverai vadovau
jant, sugiedami JAV ir Lietuvos 
himnai. Minėjimo paskaitinin
kas buvo dr. Pr. Zunde iš neto
limos Atlantos apylinkės. 

Po paskaitos, išnešus vėliavas, 
meninėje dalyje pasirodė vetera
nų šokėjų grupė „Audra", vado
vaujama K. Gaižauskienės, du 
gana ilgus eilėraščius padekla
mavo jaunoji Rūta Dimaitė. Pa
baigai pranešėja A. Baukienė 
paskaitė savo kūrybos apysakė
lę. Minėjimas baigtas pasivaiši-
nimu prie kavutės ir pyragaičių. 

P I R M O J I G E G U Ž I N Ė 

Romo Kalantos šaulių kuopa 
surengė pirmąją rudens sezono 
gegužinę Veteranų parke. Nors 
temperatūra siekė veik 90 laips
nių, tačiau susirinko nemažas 
būrys svečių. Pasisvečiavę, vi
durdieniui artėjant, visi kibo' 
prie garuojančių, skaniai kve
piančių „cepelinų". Po valgių ir 
dovanų t raukimo dainuoti nie
kas nebandė, bet skubėjo į na
mus atsivėsinti vėsinamuose 
kambariuose. Spalio mėnesį 
planuojamos Jūros šaulių ir 
Lietuvos Dukterų gegužinės. Ti
kimasi, kad tuo metu orai bus 
kiek vėsesni. 

Denver, CO. lietuvių atžalynas. Iš kairės: Dainius Kaz l auskas , Aista 
Kazlauskai tė . Daiva Ja raš iū tė , Lina Ja raš iū tė ir Urtė Zableckaitė. Matome, 
kad dar auga nauji „Draugo" skaitytojai. 

Stefanija K a u n e l i e n e . Eugeni ja Bu lo t i enė ir Lydija Mingėl iene a ts tovavo l i e tuv iams Southfield. 
Mich igan . vykusioje t a r p t a u t i n ė j e ..Old World M a r k e t " mugėje. 

Nuot r . R e g i n o s J u š k a i t ė s 

Vyčių veikla 

LIETUVOS VYČIŲ 112-0JI 
KUOPA VEIKIA 

112-oji Vyčių kuopa, veikianti 
Marąuet te Parke, Čikagoje, 
pasižymi savo narių gausumu. 
Pagal buv. iždo sekretorės pa
teiktus duomenis, nario mokes
tį užsimokėjusių 1993 m. nariu 
kuopoje esama 332. Naujai 
išrinktoji kuopos pirmininkė 
Vida Sakevičiūtė pakeitė buvu
si pirm. Don Petkus ir jau eina 
pareigas. Kuopos susirinkimai 
k iekvieno mėnesio trečiąjį 
antradienį 7:30 vyksta Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo para
pijos salėje. 

Spalio mėn susirinkimas įvy
ko antradieni, spalio 19 d. Dėl 
kitų įsipareigojimų pirmininkei 
negalėjus laiku atvykti, susi
rinkimą pradėjo antroji vicepir
mininkė Eleonora Kasputis, pa-
kviesdama dvasios vadą kan. 
Vaclovą Zakarauską sukalbėti 
maldą. Sekretorė Terry Vaitkus 
perskaitė buvusio susirinkimo 
protokolą, kuris buvo visų pri 
imtas. Iždininkas Al. Dagis pra 
nešė apie iždo stovį. Kan. V. 
Zakarauskas tarė žodį. Pasvei
kinęs visus, priminė svarbų įvy
kį Lietuvoje praėjusį rugsėjo 
mėnesį. Tai popiežiaus apsi
lankymas. Šv. Tėvas ten buvo 
net 4 dienas. Jį sutiko minios 
žmonių, sakoma, Kaune buvus 
net 300.000 žmonių. Popiežius 
kalbėjo lietuviškai, kas padarė 
didelį įspūdį visai lietuvių 
tau ta i , sustiprino ją dvasiniai. 
Toliau Rita Zakarka pranešė, 
kiek pinigų buvo surinkta Lie-
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S V E Č I A S IS 
M A R I J A M P O L Ė S 

Rugsėjo pabaigoje St. Peters-
burge lankėsi kun. Arvydas 
Liepa, MIC, iš Marijampolės. 
Sekmadienį šv. Mišių metu 
asistavo vietos kunigams ir 
pasakė labai jaut rų ir reikšmin
gą pamokslą. Vėliau, Klube po 
pietų, t rumpai apibūdino mari
jonų vargus atkuriant vienuoly
ną ir gimnaziją. Atvirai papa
sakojo tur imas problemas ir pa
dėkojo visiems už aukas ir pa
ramą mari jonams. Klube buvo 
suaukota ir kun. Liepai įteik
t a daugiau negu tūkstant is 
dolerių. 

DR. BIRUTĖ Z . BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Clinic 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

Tel. 312-284-2535 
Pirmd., antrd., ketvd. 

1 v. p.p.—7 v.v. 
Šeštd. 9 v.r—12 

Valandos susitarus 

P A G E R B T A S K L U B O 
P I R M I N I N K A S 

Lietuvių Klubo ir Romo Ka
lan tos šau l ių kuopos pir
mininkas Antanas Gudonis ne
seniai lankėsi Lietuvoje, susiti
ko su Lietuvos šaulių vadovybe 
ir įteikė jiems St. Petersburge 
surinktą trijų tūkstančių pini
ginę dovaną. Ta proga Lietuvos 
šaulių s-gos centro valdyba už 
nuopelnus Lietuvai ir Šaulių s-
gai j am suteikė LSS Garbės 
Šaulio vardą ir žymenį. 

M e č y s 

K a b . to l . ( 312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
7 7 2 2 S. K e d z l e A v e . , 

C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

tuvos reikalams. 110 vyčių iš 
JAV dalyvavo popiežiaus sutiki
me ir t a proga pastatė 7 pėdu 
kryžių Kryžių kalne. 

Estella Rogers paskaitė Joku-
bausko laiško ištrauką, kur jis 
dėkoja vyčiams už jų užuojautą 
dėl žmonos Prudencijos mirties. 

Jul ie Zakarka papasakojo sa
vo įspūdžius iš apsilankymo Lie
tuvoje. Ji gražiai atsiliepė apie 
Lietuvos miestus — Vilnių, 
Kauną, Šiaulius. Lietuvos gam
ta ir žmonės buvo labai mieli, 
bet gyvenimas Lietuvoje sunkus 
— nė ra darbų. Duktė Ri ta irgi 
gėrėjosi Lietuva, ypač jos bažny
čiomis. Tik oras pasi taikė šal
tokas, kambariai irgi buvę šal
ti. Didelį įspūdį padarė Kryžių 
kalnas. Ekonominė būklė tikrai 
sunki, o žmonių atlyginimai že
mi. Popiežiaus Mišios sutraukė 
tūkstančius žmonių. 

Tuo tarpu atvyko pirm. V. 
Sakevičiūtė ir perėmė pirminin
kavimą. Aldona Brazis trumpai 
p ranešė apie buvusį Vyčių 
seimą. 

Ateities veikloje numatyta su
rengti kalėdinį pobūvį gruodžio 
23 d. ir paskirti parapijai auką 
už salės naudojimą. Balandžio 
24 d. numatyta ruošti prieš
piečius. 

Pabaigai E. Rogers pranešė, 
kad žurnalo „Vytis" redakto
rius ir visas štabas pasi traukė 
iš pareigų. Redagavimą perėmė 
naujas redaktorius. 

Susir inkimas užbaigtas mal
da, vadovaujant kan. V. Zaka
rauskui . Po to buvo kavutė ir 
užkandžiai, kuriuos paruošė 
pirm. V. Sakevičiūtė ir Estella 
Rogers. 

APB 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marąuette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

Tai. (312) 436-7700 

[1IMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12:30-3 v p p 
trecd uždaryta, ketvd 1-3 v p p 

penkt :r šeštd 9vr-12v.p.p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S Kedzle Ave.. Chicago 
(312) 778-6969 arpą (312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St.. Chicago. IL 
Tel. (312) 476-2112 

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

DR.FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 

Tel. 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

24S4 W . 71 st Street 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tel. (312)585-0348; 
Re i . (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9 antr 1?6 penkt 10-12. 16 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzle 

Vai : antr 2-4 v p.p ir ketv 2-5 v p p 
šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

E D M U N D A S V I Z I N A S . M . D . S . C . 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ZLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St.. Chicago. IL 60638 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

. 



Kad nebūtume apkaltinti 

RAIDĖS NUŽUDYMU 
KAS PARAŠYTA ANT SIENOS? APIE GIr.KLO NUOSAVYBĘ 

Viename poeto Kazio Bra-
dūno eilėraštyje yra toks 
posmas: „Barbarai bijo raidės:/ 
Teisyno degintam moly/ Maldos 
pergamente,/ Eilėraščio kny
goje/ Ir Šventraščio ištraukos 
nuorašo/ Skiautelėje". Ir, „dre
bėdami prieš raidę", barbarai 
stengiasi ją sunaikinti visais 
įmanomais ir net neįtikėtinais 
būdais, tačiau dar niekad nie
kam nepavyko tos pavojingos, 
galingos raidės numarinti. 

Vienoje amerikiečio autoriaus 
šiurpios fantazijos knygoje 
diktatoriška vyriausybė, 
suprasdama rašytos raidės 
galią, įsakė be atodairos deginti 
visas knygas. Tuomet krašto 
gyventojai didžiuosius litera
tūros lobius pasistengė sukrau
ti savo atmintyje ir jais slapta 
dalindavosi, nepaisydami skau
džių bausmių, jeigu būdavo su
gauti. 

Rašyto žodžio galią visais 
laikais suprato ir lietuviai. 
Keturiasdešimt metų knygos ir 
laikraščiai slapta plūdo iš 
Prūsų, švietė lyg tautos sąmo
ningumo ir laisvės ilgesio žibu
riai, sklaidė tamsą krašte. 
Kiekvienas lietuvis, tos šviesos 
spindulio paliestas, aiškiai 
suprato savo teise laisvai gyven
ti laisvame krašte. Niekam 
neliko abejonės, kad plunksna 
galingesnė už kardą, nes mažos 
tautos rašytas žodis nugalėjo ca
rų imperiją; kaimo knygnešys 
savo pasiryžimu ir narsa 
laimėjo tėvynei teisę spausdinti, 
platinti, skaityti knygas ir laik
raščius gimtąja kalba. 

Kad .,barbarai bijo raidės", 
mūsų tautos istorija daug kartų 
akivaizdžiai parodė. Štai ir 
pastaraisiais okupacijos dešimt
mečiais turbūt daugiau lietuvių 
buvo apkaltinti „priešvalstybi
nės" literatūros (Lietuvos is
torijos, Katalikų Bažnyčios 
Kronikų, pogrindžio spaudos) 
dauginimu, platinimu, skai
tymu, negu bet kuria kita, 
okupantui nepriimtina veikla. 
Ypač buvo saugoma, kad „pavo
jingi raštai" iš Vakarų neprasi
skverbtų pro geležinę uždangą 
ir neparodytų komunistinio ro
jaus propagandos menkumą. 

Spausdinto žodžio cenzūra, 
varžymas ar persekiojimas yra 
aiškiausias ženklas, kad krašto 
valdymo sistemoje kažkas ne 
taip. kaip turėtų būti. Tikroji 
demokratija nebijo kritikos žo
džiu ar raštu, o kartais iš kri
tiškų pastabų net pasimoko 
vengti klaidų. Nereikia čia per 
daug išminties suprasti, kad 
„uždraustas vaisius visuomet 

saldesnis" —juo stipriau spaus
dintas žodis varžomas, tuo 
gyvesnis ir veiksmingesnis jis 
yra. 

„Barbarų" pastangos tą pa
vojingą raidę nužudyti dar 
niekuomet nebuvo veiksmingos. 
Tačiau pastaraisiais dešimtme
čiais pradeda atsirasti ženklų, 
kad rašytam žodžiui gresia 
pavojus savaime išnykti. Vis 
mažiau žmonių (ypač jaunesnių) 
domisi knygomis, rimtais žur
nalais , lanko bibliotekas. 
Neseniai vakarinėse žiniose 
nusiskųsta, kad Amerikoje kas 
savaitė uždaromas bent vienas 
valdiškas knygynas-skaitykla, 
nes vyriausybė neskiria lėšų 
naujoms knygoms įsigyti, dar
buotojų algoms, o lankytojų, ieš
kančių informacijos ar pramogi
nio skaitymo, vis mažiau atsi
randa. Televizija, kompiuteriai 
ir kiti elektroniniai „žaislai" 
atitraukia žmones nuo knygos. 
Sakoma, kad Didžiosios depre
sijos metais Amerikoje nebuvo 
uždarytas nei vienas knygynas, 
o dabar jie nyksta rekordiniu 
greičiu. 

Kai kuriuose miestuose susi
rūpinta bibliotekų likimu, ku
riasi organizacijos, kurios 
stengiasi surasti lėšų, bet galu
tinis sprendimas priklausys nuo 
vyriausybės, o taip pat nuo 
eilinio piliečio, daugiau dėmesio 
skiriančio spausdintam žodžiui. 

Dar prastesnė padėtis graso 
lietuviškai knygai. Įvairūs 
knygos klubai ir leidyklos, jeigu 
dar nėra uždarytos, tai labai 
retai savo iniciatyva ir lėšomis 
ryžtasi išleisti vertingesnę 
knygą, žinodamos, kad vargiai 
atgaus investuotus pinigus. Vos 
Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, nuskambėjo šūkis: 
„Knygos tėvynei!" Tautiečių at
siliepimas buvo labai entuzias
tiškas: į surinkimo punktus 
plaukė knygos, o pakraut i 
talpintuvai vienas po kito kelia
vo į Lietuvą. Tačiau daugeliu 
atvejų tai nebuvo geranoriška 
paslauga tautiečiams Lietuvoje, 
bet seniai į mūsų charakterį 
įbrėžtas perspėjimas, kad 
„duoną ir knygą išmesti 
nuodėmė". 

Čia ir kyla klausimas: ar tik
rai knyga nustojo savo vertės? 
Ar mums jau sąžinės nepakute
na lietuviško laikraščio, žurna
lo, knygos likimas? Susirūpin
kime! Ko nepajėgė padaryti 
„barbaro" sumanumas ir prie
monės, pavartotos prieš tą „pa
vojingą raidę", gali padaryti 
mūsų abejingumas — raidė 
pagaliau bus nužudyta. 

Danutė Bindokienė 

1992 m. vasarą, lankyda
mas Lietuvą, pastebėjau, kaip 
žmonės buvo nusivylę ir pikti. 
Pažinau keletą geravalių puikių 
specialistų, kurie vežė Lietuvai 
savo talentus ir patirtį. Jie gan 
greitai susiprato, kad jų niekas 
nenori — grįžo lyg musę kandę. 
Dalyvavau Birštono konferenci
joj „Lietuva — išeivija: ryšiai ir 
neišnaudotos galimybės". Savo 
trumpą žodelį galėčiau sutrauk
ti taip: „Didžiausia bėda — kai 
mes nežinom, kad nežinom; ne
gerai, kai neklausiam, nei ne
klausom". Taip tinka apibūdin
ti „visažinančią" tuometinę val
džią. Buvo ryšiai su išeivija — 
liko neišnaudotos galimybės. Li
ko nepastebėta, kad ant sienos 
parašyta: „Žmonės pikti ir nu
sivylę — valdžia lauk!" 

Komunizmas - sovietinis so
cializmas, dešimtmečiais maiti
no liaudį šviesios, laimingos 
ateities pažadais. Padėję (dau
gelis greičiausiai į šiukšlyną ne-
išmetę) LKP bilietus, dabarti
niai „socializmo" kūrėjai LDDP, 
negailėdami pažadų, laimėjo 
rinkimus. Dabartinis preziden
tas dar prieš metus pasakė prog
raminę kalbą, kurioje kai kur 
su pagrindu kritikavo buvusią 
vyriausybę ir liaudžiai pažėrė 
viltingų pažadų. 

Pažadėjo sustiprinti kovą su 
nusikaltimais, bet šiandien 
nus ika l t imai išplitę ka ip 
niekada. Jau žudomi net žur
nalistai, kurie apie organizuotą 
nusikaltimą drįsta rašyti. Pa
žadėjo panaikint i netvarką 
krašto apsaugos sistemoje, 
kurion priskyrė ir Savanorišką 
Krašto Apsaugos Tarnybą. Visi 
žinome apie skandalingą tos 
tarnybos dalies su ginklais į 
mišką pasitraukimą. Visi gerai 
žinome apie gėdingą sutartį su 
neegzišUiojančia korporacija dėl 
dviejų s% puse milijardo pasko
los Lietuvai. Kažkam kvepėjo 
80 milijonų dolerių „už tarpi
ninkavimą". Ačiū Dievui, kad 
Lietuvoje dar laisva spauda, 
todėl finansinės katastrofos 
išvengta. 

Dabartinis prezidentas anuo
met kritikavo žemės ūkio re
formą. „Žemės ūkio reformą 
būtina koreguoti", — pažadėjo 
būsimasis prezidentas. Turėda
mas Seime savo partijos abso
liučią daugumą, jis kažką re
formavo. Bet kaip? Teikdamas 
pirmenybę žemės ūkio bendro
vėms, jis privatizacijos procesą 
beveik sustabdė. Ar žaidimas 
ūkio bendrovių modeliu nepra
tęs žemės reformos agonijos? 
Žemės ūkio reformos pradžia 
turbūt turėjo klaidų ir kritikos 
reikėjo, bet dabar kritika tapo 

JULIUS IODELĖ 

priedanga naujam socializmui 
kurti. 

Apie investicijas — kur dabar 
stovi Lietuva pasaulio valstybių 
investicijų skalėje — neaišku. 
Amerikiečių spauda rašo, kad 
Lietuva yra priešpaskutinėje 
vietoje (žemiau negu 130-oje) iš 
visų valstybių. Lietuvos prezi
dentas tvirtina, kad 29-oje. Bet 
viena yra aišku: rimti Vakarų 
investitoriai Lietuvos vengia. 
Bijo ne tik mafiozų, bet ir įsta
tymų. Todėl ir Los Angeles vers
lo konferenciją tenka laikyti tik 
tam tikru žaidimėliu. Būtų bu
vę daug naudingiau panagrinėti 
priežastis, kurios kliudo Lietu
vai turėti užsieniui palankius 
verslo įstatymus. Konferencijos 
grandiozinė išorė sukaupė tik 
daug bereikalingų išlaidų ir 
mums, ir svečiams. Viena jau 
aišku, kad valdančioji daueruma 
nenori tokių įstatymų priimti. 
Jie vis dar žvelgia į Rytus, kur 
LDDP keliai gerai žinomi ir kur 
dar daug pažįstamų veidų užsi
likę valdžių struktūrose. Jie 
nenori suprasti, kad rusiško 
kapitalo antplūdis neša Lie
tuvai suverenumo pavojų. 

Taip galima būtų surašyti dar 
daug įstatymų, kurie yra žinomi, 
kad pagerintų verslo sąlygas su 
užsieniu ir pakeltų krašte eko
nominę padėtį, bet LDDP to ne
nori. Ant sienos aiškiai parašy
ta: „Mes - LDDP - kuriame nau
ją socializmą". 

Mums dabar taip šilta, gera ir 
smagu. O po to - nors ir tvanas! 

Žinia, tvano nebus, bet kur veda 
jau dabar pravalgyta ir suku 
renta keturių šimtų milijonų do 
lerių užsienio paskola? Ar ne 
prie to paties sovietinio sočia 
lizmo bankroto? Ir ar vėl nema
tome, kas ant sienos parašyta: 
„Prašysime, kad priimtų mus į 
Rusijos Federacija?" 

Rašytojas Marius Katiliškis 
1958 metais savo romane „Išė
jusiems negrįžti" manė, kad 
grįžti jau nebus galima, nes 
„mūsų pėdos, mūsų praeitis, 
mūsų nueitas takas - švarut 
švarutėliai užneštas ir užpusty
tas". Bet rašytojas suklydo. Is
torinės audros nuplovė pusnis, 
ir kelias į Tėvynę vėl pasirodė. 
Kurie iš Vakarų negrįžtame, 
nebegalime savęs vadinti nei 
„tremtiniais", nei „išeiviais". 
Tampame „užsienio lietuviais", 
norinčiais savo Tėvynei padėti. 
Tai turėtų suprasti tiek pozicija, 
tiek opozicija. Kitaip - galimy
bės liks vėl neišnaudotos. Kas 
turėtų būti užrašyta ant sienos? 
„Lietuvai reikalinga politinė 
programa - platforma". 

Amerikoje didžiosios partijos 
prieš rinkimus savo suvažiavi
muose priima platformas, ku
rios nustato partijos poziciją tuo 
metu pačiais aktualiausiais 
klausimais. Lietuvos žmonės 
turi teisę žinoti suprantama 
kalba, kur stovi tuo ar kitu 
klausimu jų išrinktas Seimo 
narys, kur stovi valdžios pozicija 
ir kur stovi opozicija. Taip jau 
pradžią parodė Lietuvių Tauti
ninkų sąjunga, savo tarybos po
sėdyje siūlydama sudaryti še-

Visiems, kurie stebime kas
dienines žinias, yra aišku, kad 
pirmiausia bus kalbama apie 
tai, kas ką nušovė. Tai nesibai
gianti dainelė, kuri kažkaip su
drumsčia gražaus vakaro ramy
bę. Jeigu jau nenušovė, tai bent 
apvogė, ar kitaip nusikalto. Po 
to visad girdimi ginčai: ar čia 
kaltas įstatymas, leidžiantis 
kiekvienam puspročiui pirktis 
ginklą; ar čia kaip tik vienintelė 
apsaugos nuo įvairių užpuolikų 
priemonė. Abi klausimo pusės 
turi ir teigiamą, ir neigiamą 
atsakymą, paliekant pačiam 
asmeniui apsispręsti. Čia ne
daug padėtų ginklų pirkimo 
uždraudimas, nes yra juodoji 
rinka ir ginklo norintis visad 
ras būdą jį įsigyti. Štai prieš 
keletą dienų vakaro žiniose rodė 
moterį, kuri, prisižiūrėjusi tele
vizijos naujienų, nubėgo ir 
nusipirko ginklą ir jį visad, 
nešiojosi savo rankinuke. Atsi
tiko taip, kad, ją, vakare 
grįžtant iš darbo, užpuolė stip
rus bernas ir pareikalavo pini-

šėlinę vyriausybę. Panašiai 
pasisakė ir Krikščionių Demo
kratų partija žemės reformos 
klausimu. Kalbėdami konkre
čiai, konkrečiais klausimais, 
galėtume ir visi dalyvauti. Lie
tuvos žmonės galės pamatyti, 
kas juos veda į šviesią ateitį, kas 
veda atgal į Maskvą ir kas vertas 
tolimesnio pasitikėjimo. Užsie
nio lietuviai taip pat turės pro
gos konkrečiai prisidėti, kad jie 
vėl neliktų tarp kitų neišnau
dotų galimybių. 

gų. Moteriškė juk galėjo, neva 
tai ieškodama piniginės, išsi
traukti ginklą ir paspausti 
gaiduką. Bet ne, ji buvo per 
baili, ir kaip paskui sakė, — 
negi šausi į žmogų? Ji geriau 
atidavė jam visą rankinuką su 
pinigais, dokumentais ir... 
revolveriu. 

Šiais laikais tokie dalykai 
kasdien atsitinka, nebūtinai tik 
vakaro tamsoje. Jei esi vienas 
namie, o suskambo durų skam
butis, atrodo natūralu atidaryti 
duris ir paklausti, kas ko nori. 
Dabar yra mada namo duryse 
įsitaisyti skylutę, sumažinančią 
svečio dydį, bet aiškiai paro
dančią jo išvaizdą. Jei nenori, 
gali neatidaryti, nes jis tavęs 
nemato ir gal tada nueis šalin. 
Duris išversti nėra taipjau leng
va, bet yra žinovų, kaip atidary
ti mechanines garažo duris. Jei 
po kelių skambinimų niekas 
neatsiliepia, tai jie moka išpjau
ti lango stiklą, įeiti į vidų ir 
pasigrobti svarbesnes vertybes. 
Čia žmogus pasakytų, kad gerai 
tokiu atveju turėti šaunamąjį 
ginklą ir juo „pasveikinti" be-
įsilaužiantį plėšiką. Tačiau su 
ginklais taip pat yra daug pro
blemų. Pirmiausia reikia 
mokėti jį vartoti, o mokant — 
nesidrovėti. Taip pat ginklą 
reikia saugoti, kad nepaimtų 
vaikai, kad pati savininko 
šeima netaptų jo auka. O tai 
dažnai pasitaiko. Paaugliai ir 
net maži vaikai suranda namuo
se paslėptus ginklus, jais žaidžia 
(mažesni netiki, kad tai tikras 
revolveris, mano, kad žaislas), 
ir atsitinka baisių nelaimių. 

Lengvomis ginklo įsigijimo 
sąlygomis pasinaudoja įvairaus 
tipo kriminalistai. Juk kasdien 
apiplėšiamos krautuvės, 
bankai, net eiliniai žmonės. 
Supykęs mylimasis nušauna 
savo draugę. Kerštaujantis 
pilietis apšaudo visai nekaltus 
žmones. Juk visi yra primaitinti 
žiauriais filmais, baisiomis ži
niomis ir įvykiais, kai piktnau
džiaujamas ginklų vartojimas. 

Grįžtant prie pirmykščio klau
simo: ar turėtų būti leidžiama 
laisvai pirkti šaunamuosius 
ginklus, ar reikėtų jų prekybą 
griežčiau varžyti? Atsakymo 
nėra. 

Rūta Klevą Vidžiūnienė 

Jaune--ioji lietuvių karta „Draugo" bankete Martiniąue salėje. Sėdi iš kairės: Eugenija 
Staniulienė, Roma Kuprienė. Rima Sidrienė. Teresė Kazlauskienė; stovi: Eugenijus Staniulis. 
Saulius Kuprys, Linas Sidrys. Algis Kazlauskas. 

Nuotr. J o n o Tamulaičio 

• Socialinių reikalų tarybos 
skyrius kas šeštadienį in
formuoja „Draugo" skaitytojus, 
kaip apsisaugoti nuo sukčių, 
tvarkytis su valdiškų įstaigų 
biurokratais ir atlikti daugybę 
kasdieninių reikalų. 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 

Tad mano išmanymu, reikėtų bonai ir kuponų buvo gandų, kad Lietuvos Laisvės Paskolos bonai par-
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palaikyti dabartinę padėtį, kol negausiu iš vyriausybės 
instrukcijų. Jie sutiko. Tad prašau dabar skubiai 
pranešti man savo nusistatymą, nes kitaip gali iškilti 
sunkenybių. 

Mano pažiūra į tą visą dalyką šitokia: 
1. Joks kitas bankas, kaip ir Baltic States bankas, 

nesutiktų priimti kuponų išmokėjimą tomis sąlygomis, 
kaip nori Finansų Ministerija. 

2. Jieškant kitos išeities reikia apsistoti arba ant 
Baltic States banko siūlomų sąlygų (gal galima būtų 
pabandyti tą 10,000 dol. kreditą kiek numušti I arba 
kuponų išmokėjimą visai išimti iš bykokių bankų 
žinios. 

Padėtis tokia: mūsų išmanymu Finansų Ministerija 
padarė dideliausią klaidą, pavesdama kuponų reikalą 
bankui. 

Iki tam laikui Laisvės Paskola buvo idėjinis 
dalykas, pavedus gi bankui pasidarė biznis. Aiškus įro
dymas tame: seniau tekdavo daug kuponų gauti kaipo 
aukų, be to dalis susilaikydavo juos įkeisti, gi dabar 
tas biznis — nes bankas veda. Be to paaiškėjo negeis-

mokėjimas išimti iš bankų. To dalyko organizacija gale 
tų būti sutvarkyta šitaip: 

1) Pavesti kuponų išmokėjimą mūsų konsulatams 
Amerikoje, kas būtų kiek sunku dėl jų mažų etatų. 

2) Arba vienam kuriam konsulatui, davus ati
tinkamą žmogų, kuris rūpintųsi tuo reikalu. 

3) Arba pavedus tą reikalą Atstovybei Vašingtone, 
papildžius jos etatus vienu žmogumi, atašė. 

Aš linkčiau prie trečio sumanymo. Tuomet išnyktų 
visiškai komercinis pobūdis kuponų įkeitime, o Atsto
vybė, būdama, pasakysim, valstybiniai politinė or
ganizacija, daugiau, gal, sutrauktų kuponų dovanai. 
Be to, galima būtų pradėti koks vajus paskolos bonams 
sutraukti kokiam nors gyvam Lietuvos reikalui. Tas 
klausimas reikalingas dar gero apsvarstymo. 

Ar šiaip, ar taip Ministerija nusistatys, prašau 
kuo greičiausiai pranešti apie savo nusistatymą Atsto-

duodami 5-15% nominalinės vertės. Toji padėtis pasida
ro ne vien nepakenčiama, bet ir pavojinga mūsų kredi
tui Amerikoje. 

Tą padėtį aiškinu šitaip: 
1. Kuomet buvo paskola keliama, tai buvo 

manoma, kad tai bus sui generi šeimyniška paskola, 
t.v., neišeis į rinką ir tepasiliks lietuvių tarpe. 

2. Toji paskola nebuvo registruota, nebuvo išleis
ta rinkon. Tad jei kas nors nori gauti apie ją žinių, ar
ba nori bonų parduoti, tai neranda galimybės tatai 
padaryti, nes nėra kas finansų rinkoje galėtų ką nors 
tikra pasakyti. Reiškia, faktiškai nėra tiems bonams 
kainos ir pasilieka liuosas kelias spekuliacijai, gan
dams ir, kaipo išvada, mūsų kreditingumo slopinimas. 

Iš tos padėties reikia ieškoti išeities. 
Numatau tris kelius: a) įregistruoti rinkoje, b) su

tina tendencija. Kadangi Laisvės Paskolos bonams 
Prisimenant Saunų ..Draugo" banketą ir dar šaunesnę Standard Federal jokių t e i s i ų Lietuvoje neduodama, t a i j ie p r a d ė t a ne-
hanko Čikagoje parama mūsų dienraščiui (iš kairės) Banko prezidentas David vertinti. Daug bonų pigia kaina pereina į žydų rankas, pasidaro labiau ir labiau komplikuotas. 
H Mackiewicz įteikia dienraščio vajaus pirm. Vaclovui Momkui čekį. Jau dabar kreipiasi kuponų reikalais tokios organiza- Kuomet buvo tam tikroje sferoje iškeltas klausimas 

Nuotr Jono Tamulaičio cijos, kurios aiškiai yra supirkusios bonus iš lietuvių, dėl paskolos Lietuvai, tai gavau žinių, kad VVall Street 

vybei, nes kitaip gali būti sunkenybių ir nemalonumų". darant bendrą paskolą leisti ją mainyti naujais bonais 
ir c) įsteigti sinking fund bonų padėties nepamainius. 

Dėl a. įregistruoti Lietuvos Laisvės Paskolos bonus 
ir paleisti juos rinkon, tai reiškia paskirti finansinį 
mūsų valstybės agentą, už tą darbą jam mokėti. Bet 
tuo atveju mūsų bonai privalėtų turėti sinking fund, 
nes kitaip jų vertė bus žema. Bet ir su sinking fund'u 
gali išeiti visaip, nes bankiniai namai, nedalyvavę 
paskolos sukėlime, ergo neturėję išjos pelno, vis tiek 
nevengs spekuliacijos. Tačiau šitas klausimas rimtai 
svarstytinas. Iliustracijai noriu pažymėti, kad lenkų 
paskolos vertė yra 75% nominalinės kainos, nors jų 
finansiniu agentu yra didžiausias New Yorko bankas, 
National City Bank of New York. 

Lietuvos vyriausybė priėmė K. Bizausko pasiūlymą 
ir, finansų ministro parėdymu, užsienio reikalų 
ministrui pritarus, Lietuvos Laisvės Paskolos 
.prinokusių' kuponų apmokėjimas ir visi kiti, su ta 
paskola susiję, reikalai nuo 1924 m. liepos 1 d. buvo 
tvarkomi Atstovybės. 

Lietuvos Laisvės Paskolos bonų klausimas vėl 
iškilo kitais metais, kuomet Lietuvos vyriausybė 
nutarė tirti sąlygas gauti naujų kreditų JAV-ėse ir pa
vedė K. Bizauskui ištirti paskolos gavimo galimybes. 
Ryšium su tuo, 1925 m. sausio 21 d. K. Bizauskas rašė 
užs. reik. ministrui V. Čarneckiui: 

„Lietuvos Laisvės Paskolos bonų klausimas 

(Bus daugiau) 
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ENCIKLIKA 
„VERITATIS SPLENDOR" 

L A D A S 

, ,L"Osservatore R o m a n o " 
1993 m. spalio 5 d. laidoje oficia
liai paskelbė nauja — dešimtą -
popiežiaus Jono Paul iaus II 
encikliką, tituluojamą ,,Verita-
tis Splendor". 

Aį>ie šią encikliką j a u kur is 
laikas buvo kalbama pasauli
nėje spaudoje. Jos buvo ilgai 
laukta: iš vienos pusės su 
viltimi, iš kitos — su baime. Jos 
paruošimas tęsėsi beveik 6 
metus . Buvo a t s i k l a u s i a m i 
vyskupai ir teologai, nes norėta, 
kad krikščioniškos mora lės 
klausimai būtų galimai pilniau 
ir aiškiau pristatomi kaip ofi
ciali Bažnyčios doktrina. En
ciklika pirmiausia sk i r i ama 
vyskupams ir teologams, kad 
teologai ją teisingai suprastų ir 
mokytų, o vyskupai atidžiai 
prižiūrėtų, kad teologų moky 
mas bei aiškinimas nenukryp 
tų nuo oficialaus Bažnyčios 
mokymo. Žinoma, enciklika bus 
lobynas — g a i r ė s v i s i e m s 
tikintiesiems išganymo kelyje. 

Enc. . .Veri ta t is Splendor'" 
pradžioje buvo numatyta žymi;;: 
platesnio turinio, bet ruošiant 
sutrumpinta. Dabar be įvado' 11 
psl.) apima 176 puslapius. Susi 
deda iš trijų skyrių. Kiekvienas 
skyrius antraštėje turi citatą iš 
Sv. Rašto. 

Pirmasis skyrius pradedamas 
ci tata iš Mato evangeli jos: 
jaujiuolis klausia Kristų: „Mo
kytojau, ką tu r iu daryti , kad 
laimėčiau amžinąjį gyvenimą?*" 
<Mt 19. 16'. Siame skyriuje yra 
paduodama bazė, ant kurios 
pastatyta ir y r a gvildenama 
visą enciklika. 

Antras skyrius turi citatą iš 
laiško Romėnams: ..Nesiderin 
kitę prie šio pasaulio dvasios" 
(Rom. 12. 2). Šiame skyriuje 
nurodomos ir a tmetamos įvai 
rios klaidos apie krikščionišk-i 
moralę. Nurodoma ir pabreži;-
ma reikalas skirti , kas yra geru 
ir kas bloga. A tme tamas sub 
jektyvus kriterijus vertinti bei 
atpažinti gėrį ir blogį. Pa 
brėžiama, jog laisvė spręsti turi 
remtis tiesa. 

Trečiasis skyrius tu r i ant
raštę: ..Kad Kris taus kryžius 
nebūtų veltui" < 1 Kor 1. 17). Pa
b r ė ž i a m a s m o r a l i n i o gė r io 
b ū t i n u m a s B a ž n y č i o s ir 
pasaulio gyvenime. 

Pradžioje pabrėžiama, kad 
kelias į išganymą y r a Tiesa, 
kuri spindi Dievo kūrinijoje, o 
ypač žmoguje, sutvertame paga! 
Dievo paveikslą ir panašumą. 
Tie?.} reikia atpažinti ir ginti 
Bet kaip? 

Katal ikų Bažnyčia turi ir 
skelbia tiesos principus, kurie 
yra nekintami 'aiko tėkmėje. 
Bažnyčia mato. kad pasaul io 
dvasia veržiasi ir bando atpalai-

T/ULABA 
duoti individual inę laisvę nuo 
jos t ikro pagr indo — tiesos. 
Atmest inas ka i kurių teigimas, 
esą Bažnyčia gali t ik nurodyti 
vertybes, bet žmonės gali lais
vai r inktis, ką jie nori. kas jiems 
pravar tu . 

Bažnyčios vienybė yra pažei
džiama, kai kr ikščionys a tme ta 
ar iškreipia t ikėj imo tiesas, bet 
taipgi , kai a t s i sako pri imti ir 
vykdyti Evangeli jos nurodytus 
bei įsakytus moral inius reikala
vimus. Tikėjimo tiesa yra viena, 
ir ją re ik ia k lusnia i pr i imti . 
Teologai y ra įpareigoti prista
tyti Bažnyčios mokymą, paisant 
laiko sąlygų, bet taipgi Bažny
čios oficialaus mokymo. 

O dėl laisvės pabrėžiama, jog 
atsiranda tiek iškeliančių laisvę, 
jog ją laiko t a r t u m pačia verty
bių versme. Šieji yra iš tų, kurie 
neigia an tgamtę ir iš tikrųjų yra 
a te is ta i . Š iems individualinė 
sąžinė yra aukščiausia moralinė 
norma, kuri nusprendžia , kas 
gera ir kas bloga. Encikl ika 
a tmeta , kaip t ikrą pasimetimą, 
tokią pažiūrą ir pabrėžia, jog 
prigimties moralinis įs ta tymas, 
pagal Šv. Raštą ir nuolatinį 
Bažnyčios m o k y m ą , y r a iš 
Dievo, galioja visada ir visiems. 

Taip pat p r i m e n a m a , kad 
žemiškuose re ika luose bei jų 
tvarkyme yra pripažįstama, kaip 
i n d i v i d a m s , t a i p ir bend
ruomenėms, autonomija, bet 
pr igimto moral inio įs tatymo, 
kuris a te ina iš Dievo, ribose. 

Žmogus privalo r ink t i s gėrį ir 
a tmest i blogį, r emian t i s sveiku 
p r o t u ir D i e v o d u o t a i s 
įsakymais . Tiesa , žmogus tur i 
paisyti sąžinės balso, kur i s yra 
Dievo šnibždėjimas. Bet jokiu 
būdu nega l ima sąžinę laikyti 
tiesos ir ver tybių versme. 

Pabrėž iamas bū t inumas res
pektuoti žmogaus asmenybės 
k ilnumą kūno ir sielos visiškoje 
vienybėje. J e igu būtu pri imama 
absoliuti la isvė, to pasekmė 
būtų. kad k ū n a s tap tų vien 
grynas objektas be jokios mo-
"•n'inės vertės. Todėl a tmest ina 
nuomonė bei bandymas nuro
dyti biologinius į s ta tymus ir 
j a i s r e m t i s , ka i iš t ikrųjų 
re ika las eina apie moralinius 
dėsnius. Štai kodėl yra nepri
imtinos bei smerk t inos įvairios 
gimdymų vengimo priemonės, 
s t e r i l i z ac i j a , a u t o e r o t i z m a s 
f masturbacija) , priešvedybinis 
san tyk iav imas , homoseksualiz
mas, d i rb t in i s apvaisinimas. 
Yra vidinis blogis bet koks kė
s inimasis i gyvybę: žmogžu
d y s t ė , g e n o c i d a s , a b o r t a s , 
eutanazija, kankin imas , sužalo
j imas, neteisėt i įkalinimai, pro
stitucija, o t a i p pat versti dirb
ti d a r b i n i n k u s nežmogiškose 
sąlygose. Iš ki tos pusės, nepai

sant , kad gyvybė yra aukš
č i a u s i a Dievo dovana, yra 
atvejų, kada leistina ir net 
būt ina aukoti gyvybę dėl meilės 
Dievui a r artimui, ar liudijant 
tiesą. Krikščioniui kankinystė 
y ra nelygstama garbė. 

Dėl nuodėmės, primenama, 
kad y r a vadinamų teologų, 
kur ie drįs ta teigti, jog mirtino
ji nuodėmė yra tegalima tik, kai 
ne ig iama ar atsisakoma pripa
žinti Dievą. Taip tačiau nėra. 
Mir t ina nuodėmė yra, kaip tei
gė Tridento Visuotinis susi
r i n k i m a s , kai pilnai sąmo
ningas žmogus prasižengia svar
biam dalyke (in materia gravi). 

Pasisakoma taip pat dėl socia
linio ir politinio gyvenimo. Pa
brėžiama, jog žmonės teisėtai 
reaguoja prieš socialines ne
te i sybes ir politinį nedoro-
vingumą. Iš čia kyla vado
vaujančių žmonių vidinio at
sinaujinimo reikalas. Yra pavo
jus, kad iškrypusi demokratija 
n e n u v e s t ų į naujus totali
ta r izmus. 

Apie medžiaginį gyvenimą pa
brėžiama, jog reikia neprisiriš
ti ir nepervertinti žemiškų gė
rybių. Pabrėžiama prievolė 
nedaryti neteisybės, neskriaus
ti nei asmenų, nei institucijų — 
privačių ar valstybinių. Žodžiu, 
r e i k i a a t iduo t i kas Dievo 
Dievui, kas žmonių žmonėms. 

B a i g i a n t pabrėžiama, jog 
Dievas reikalauja klusnumo ir 
i š t ik imybės , bet yra geras 
Tėvas. J is žino žmogaus silp
numus ir yra pasirengęs atleis
ti prasižengimus. Bažnyčia savo 
ruožtu, kaip gera Motina, ateina 
nuodėmingam žmogui į pagal
bą, kad grąžintų į tikrąjį kelią 
ir padėtų juo eiti. Bet žmogus 
n e g a l i ape l iuo t i į savo 
silpnumą, kad pateisintų savo 
nedorą gyvenimą. Dievas at
leidžia nusidėjėliui, bet įsako: 
,,Eik ir daugiau nenusidėk!" 

Encikl ika „Veritatis Splen
dor*' šviečia kelią silpnam žmo
gui į išganymą. Nurodomi rei
kalavimai išvengti klaidų, ku
rios sklinda pasaulyje nūdien, ir 
dėl kur ių kalti yra ir kai kurie 
teologai — klaidingieji pranašai. 
B a ž n y č i o s mokslas apie 
k r i k š č i o n i š k ą moralę yra 
tiksliai ir aiškiai nusakytas. Ar 
visi teologai jį pasisavins ir iš
t i k i m a i dės tys? Vyskupų 
pareiga bus budėti ir reikalau
ti, kad tie, kurie yra pašaukti 
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LKR Šalpos stipendininkes Pranciškonų universitete. Iš kairės: ses. Ramunė 
Murauskaitė, Elona Gubavičiūtė ir ses. Dalia Verbylaitė. 

KATECHIZACIJOS STUDENTES 
Lietuvių Katalikų Religinė 

Šalpa suteikė stipendijas apyti
kriai 12,000 dol. suma padengti 
vieno semestro studijas Pranciš
konų universitete (Steubenville. 
OH> trim studentėms iš Lietu
vos: ses. Ramunei Murauskai
tei , ses. Daliai Verbvlaitei i r 
Elonai Gubavičiūtei. Studentės, 
kurios jau visus metus studijavo 
katechizaciją Notre Dame In
st i tute (Arlington, VA», leidžia 
rudens semestrą Pranciškonų 
universitete, tęsdamos anglų 
kalbos bei teologijos studijas. 
Notre Dame Institutas davė stu
dentėms stipendijas katechizaci-
jos diplomams įsigyti, o pragy
venimo išlaidas Virginijoje 
padengė JAV Vyskupų Konfe
rencijos fondas Katalikų Bažny
čiai Rytų Europoje remti. Stu
dentės išrinktos bei finansinės 
sąlygos jų studijoms sudarytos, 
Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seselėms tarp in in
kaujant . —-

Nutar ta , kad būtų studen
tėms naudinga praleisti nors 
semestrą Pranciškonų univer
sitete, pasitobulinti anglų kalbą 
bei pat i r t i šios nepaprastai 
gyvos krikščioniškos bendruo-

mokyti, mokytų ne savo nuomo
n ė s , o oficialų Bažnyč ios 
mokymą, kokį paduoda ir ši X 
popiežiaus Jono Pauliaus II en
ciklika „Veritatis Splendor". 

menės veikimą. Šis univer
sitetas, kuris pasižymi savo 
katalikišku akademiniu moks
lu, ta ip pat labai palankiai 
nusiteikęs Lietuvos atžvilgiu ir 
s tengiasi , paga l ga l imybes , 
padėti Katalikų Bažnyčiai Rytų 
Europoje. Šiuo atveju univer
siteto adminis t raci ja sut iko 
visas tris s tudentes priimti, 
išskyrė vietas bendrabutyje bei 
davė nuolaidą abiem vienuo
lėms. Baigusios ^io semestro 
studijas, s t uden tė s grįžta į 
Notre Dame Inst i tutą , k u r 
pavasarį įsigis diplomus, o po to 
sugrįš į Kauną. 

Visos studentės Lietuvoje ak
tyviai prisidėjo prie Bažnyčios 
atsinaujinimo ir ka ta l ik iško 
švietimo darbų. Elona Gubavi
čiūtė, iš profesijos inžinierė, rim
tai domėjosi švietimo klausi
mais ir ieškojo būdų pakelti lie
tuvių tikėjimo bei krikščioniško 
auklėjimo lygį. Ses. Dalia Ver-

-bylaitė. priklausanti Eucharis
tinio Jėzaus seserų vienuolijai, 
buvo muzikos mokytoja atsikū-
riusioje Jėzuitų gimnazijoje. 
Ses. Ramunė Murauskaitė , tos 
pačios eucharistiečių vienuolijos 
narė, buvo an t rų metų teologi
jos studentė Kauno Vytauto Di
džiojo universitete. 

Šių trijų stipendijų mecenatai: 
Oak Tree Philanthropic Foun
dation ir Kanados Lietuvių Ka
talikų centras. 

(LKRŠ) 

Šaltos dienos Vilniuj*:, bet darbinga konferencija Soros fundacijos New Yorke 
atstovė su vi.-riH bibliotekų konferencijos iniciatore'dešinėje* Dale I.ukiene 
iš VaSinctono VT „ ., , ... 

Nuotr K a m u n r s h u b i h u t e s 

City Center GT- International 
PLB IR UETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVEDIMU OFICIALI 
KEUONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR KOORDINUOTI KELIONES Į 

1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE. 

Kviečiame VISUS pasinaudoti 
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ! 

SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 

SIŪLOME: 

Septynių (7), dešimties (10) ir keturiolikos (14) dienų maršrutus po Lietuvą. Keturiolikos 
(14) ir septyniolikos (17) dienų maršrutai po Pabaltijj Pavienius ir grupinius maršrutus pagal 
jūsų pageidavimus. Viešbučių rezervacijas. Plataus pasirinkimo transportas: keleiviniai 
automobiliai — Cadillac Seville. Cadillac EI Doratio. Audi. Ford T-Bird. mini-autobusai (vans) 
Ford Aerostars. Toyota. Dodge ir Mercedes — Benz autobusas. 

Visos mūsų raštinės Lietuvoje yra pasiruošę suteikti jums įvairias turizmo paslaugas 
Reikalui esant, galite kreiptis VILNIUJE. KAUNE, KLAIPĖDOJE, ŠIAULIUOSE IR 
PANEVĖŽYJE. 

Lietuvos Kultūros ministerijos pavedimu, geriausi bilietai Į visus 1994 DAINŲ ŠVENTĖS 
renginius bus platinami sausio mėnesį tik per mūsų agentūrą. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje. 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą. 

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu, 
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų raštinėse. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 
60457 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAX: (708) 430-5783 

Member 

ASTA 
American Sociery 
of Travel Agents 

@ City Center GT-International 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223-154 

TELEFAX (370) 2-223-149 

FOR RENT REAL ČSTATE 

APTS FOR RENT 
2Vfc rm, 1 bdrm, 2nd fl. tenant pays heat, 
$280 per month + security, 45th & 
CALIFORNIA (312) 434-5201. 

3V2 ims, 1 bdrm very ciean bldg. ovvner 
rteated, $380, per month + security. 
62nd & SPAULDING (312) 434-5201. 

5VŽ rms., 3 bdrms, 1 st f l . $590 pe 
month + $880 security. owner heated. 
coin laundry, 57th & St. Louis. (312) 
434-5201. 

^ 'Aify ^ GREIT 
^j^L PARDUODA 

HfeCELLANEOUS 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208 Vr WMt 9Sth Street 

Tel. — (708) 424-8654 
(312) 581-8854 

E L E K T R O S . 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; kanki
nys kun. J. Dabrila; suvalkiečių ūkis 
— sodyba, darbai, darbininkai. 
valgiai; šeimos istorija — studijos. 
mokytojavimas Plungėje, Pasvaly. 
Vilniuje; gyvenimas Austrijoje. 
Vokietijoje, Amerikoje; darbas 
Lietuvių Enciklopedijoje". Knygos 
kaina 8 dol. Illinois gyventojams 
Tax 0.70 et. Persiuntimo išlaidos: 
USA - 2.50 dol., Canada — 3.50 
dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 WB*f 

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. 

\ 

FOR SALE 
Hlckory Hills 

yraius. mūr in i * , .ranch" namas: ištisas 
rūsys, didelė virtuve, valg kamb., salonas 
3 mieg kamb Naujas stogas, šildymo sis
tema, centr. oro vėsinimas; IV2 vonios; 
daug pagerinimu $133,500 

Ford City apylinkėje mūrinis „split le-
veT namas; labai gražus, 3 mieg , 2 vo
nios valg kamb , didelė virtuvė; šeimos 
Kame; gražus kiemas; didžiulis garažas. 
$118,900 
Skambinti: John Nugent, Coldwel l 
Banker, 708-424-4000 

^jsntuifc KMIECIK REALTORS 
" O I 7922 S. Pulaski Rd. 
™ l 436 i S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284 -1900 

le; nori te parduoti ar pirkti namus . 
Kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

BALTIC INFORMATION. 
Pagaliau — ..Baltic Information" Baltijos vaistybii verslo 

įmonių informacinė knyga jau čia' ,.Baltic Information" — 
geriausias informacijos šaltinis — verslininkų ir keliautojų 
Biblija. Arti 300 puslapių teisinga, naujausia informacija 
apima Lietuvą, Latviją, Estiją ir Kaliningrado sritį, paliesdama 
šiuos punktus; 

* Pilnas verslo įmonių sąrašas (kontaktai. tel/fax nu
meriai) 

* Patarnavimai: viešbučiai, restoranai, išnuomojami 
automobiliai, transportacija. smulkioji prekyba, komu
nikacija 

" Teatrai, muziejai, sportas. įvairios pramogos 
* Valdžios įstaigos 
* Švietimo įstaigos 
* (vairios žinybos 

Jeigu domitės Baltijos kraštais, verslo galimybėmis, 
arba pageidaujate tikslios informacijos, užsisakykite ..Baltic 
Information". Knyga kompaktiška, patogi vartoti keliaujant. 

$28 čekį arba pašto perlaidą (money order) išrašykite; 
„New Horizons Trading Netvvork" ir siųskite: Baltic 
Information, New Horizon Trading Netvvork, 3 3 0 
McKinley Terrace, Centerport, N.Y. 11721; t e l . 
800-255-6486. 

Kviečiame verslininkus skelbtis ,, Baltic Information 
Business Directory". Informacijai apie reklamų kainas kreip
kitės į mūsų įstaigą. 

THE BALTIC STATES 
YEARS OF DEPENDENCE 

1940-1980 

Dy 
ROMUALDAS J. MISIŪNAS 

and 
REIN TAAGEPERA 

Chapter I. Introduction: Histoncal background. Chapter II — 
The war years: 1940 -1945 Chapter III — Postvvar Stalinism: 1945 
-1953. Chapter IV — The re-emergence or National Cultures: 1954 
- 1968. Chapter V — Centralization and vVestermzazion: 1968 -
1980. Chapter VI — The outlook for the 1980's 

University of California Press Berkeley. Los Angeles. CA. 
1983. Printed in Great Britain 334 pages, hard cover. Knygos kaina 
40 dol. Illinois gyventojams Tax 3.50 dol Persiuntimo išlaidos USA 
— 3.50 dol. Canada — 5 00 dol 



ATSIŲSTA PAMINĖTI 

ĮDOMI KNYGA 

J 

Lietuvos grybai, autoriai J. 
Mazalaitis, V. Urbonas, išleista 
„Mokslo" leidyklos Vilniuje. 
1980 m. 

Neseniai skaitėme, kad di
džiausias pasaulyje gyvūnas yra 
grybų giminė kažkur Mičigane, 
JAV, o minimos knygos įvade 
rašoma: „Grybai labai paplitę 
gamtoje. Jie neatskir iama 
miško dangos dalis, jų gausu 
parke, sode, vandenyje, ypač 
daug dirvožemyje. Viename 
grame daržo žemės grybų ir jų 
sportų yra tūkstančiai ar net 
milijonai. Grybų sporos sklando 
padange (aptinkamos net 33 
km), aukštyje vėjo nunešamos 
tūkstančius kilometrų. 

Grybai — tai ne tik mums ge
rai pažįstami baravykai, rau-
donviršiai, kazlėkai, žaliuokės 
ar ūmėdės, bet įvairiausi kempi-
n in ia i grybai, a rdantys 
medieną. O kiek žalos žemės 
ūkiui padaro grybų sukeltos 
rūdys, kūlės, rauplės, miltligės, 
sunaikindamos milijonus tonų 
grūdų, vaisių, uogų ir daržovių. 
Daugelio žmogaus bei gyvulių 
ligų-mikozių-sukėlėjai taip pat 
yra grybai. Jie griauna namus, 
ardo tiltus, užtvankas, pūdo 
šiltnamius ir rūsius, gadina 
netinkamai laikomus maisto 
produktus, naikina įvairius 
pramonės gaminius. Kartais 
sunaikina brangiausius žmo
gaus kūrinius — knygas, gra
žiausias drobes, medines 
skulptūras, unikalias muziejaus 
vertybes. Daug rūpesčių aviato
riams sukelia grybas, Clado-
sporium resinae, galintis augti 
bei daugintis aviaciniam ben
zine ir ant jnetalinių bako 
sienelių. Kartais pelėsiniai 
grybai išauga koncentruotoje 
acto ir sieros rūgštyje. 

Pelėsiai, tiek organinės, tiek 
neorganinės kilmės, gaminiams 
bei prietaisams daugiausia 
kenkia savo metabolizmo pro
duktais, dažniausiai įvairiomis 
organinėmis rūgštimis. Kai 
kurie Neurospora ir Aspergillus 
genčių grybai yra atsparūs dau
gumai antiseptinių medžiagų. 
Norint apsaugoti vertingus ir 
labai brangius prietaisus, meno 
kūrinius bei pramonės gami
nius nuo pelėjimo, svarbiausia 
jų nepadengti dažais, kuriuose 
yra organinės kilmės medžiagų 
(baltymų, augalinių aliejų, gli
cerino ir kit.), tinkančių pelėsių 
mitybai. 

Daugelis grybų prisitaiko prie 
įvairių sąlygų. Labaratoriniais 
bandymais nustatyta, kad kai 
kurie mielių štamai nežū
va net esant 8,000 atmosferų 
slėgiui. Įvairios spinduliavimo 
dozės, dešimtis ar šimtus kar
tų viršijančios ka i k'""ių 
šiltakraujų gyvūnų mirtinas 
dozes, pasirodo neefektyvios, ko
vojant su itin kenksmingais 
grybais. Yra grybų, kurių 
sporos nepraranda gyvy
bingumo net keletą dešimtme
čių. 

Klaidinga būtų manyti, kad 
grybai tik žalingi. Jų nauda 
žmogui yra kur kas didesnė už 
daromą žalą, kuri dargi neretai 
būna dėl pačių žmonių neapdai
rumo. 

Nemaža grybų plačiai varto
jama maistui. Augalinės bei 
gyvulinės kilmės medžiagas ir 
jų liekanas ardantys grybai 
pagausina dirvožemyje auga
lams reikalingų maisto medžia
gų. Miškas be grybų skurstų ar 
visai žūtų, nes jie, drauge su 
bakterijomis ir kai kuriais 
kitais mikroorganizmais, miško 
paklotę (lapus, spyglius, šakas, 
negyvą žolinę dangą), taip pat 
kelmus, išvirtusius medžius pa
verčia puria, derlinga dirva. 
Tokiu būdu grybai ir bakterijos 
a t l i eka ne tik sani taro 
vaidmenį, bet ir aktyviai daly
vauja medžiagų apykaitoje. 

Dirvožemyje gyvenantys gry
bai „plėšrūnai" naikina žmo

gaus priedus — nematomas, 
smulkias parazitines kirmėles 
bei kenksmingus vabzdžius. 

Šiandieninė maisto pramonė 
be pelėsinių grybų, pavyzdžiui, 
Aspergillus flavus, A. niger, A. 
oryzae ir daugybės kitų, neapsi
eitų sviesto, sūrių, pieno, fer
mentų, organinių rūgščių, 
vitaminų gamyboje. Daug 
mielių Saccharomyces 
cerevisiae, S. ellipsoideus ir 
kitos rūšies) sunaudojama 
kepyklose, vyno, konjako, 
degtinės, alaus ir kitų alko
holinių bei nealkoholinių gė
rimų gamyklose. O kiek tonų 
pašarinių mielių, kuriose gausu 
baltymų, vitaminų, suvarto
jama žemės ūkyje! Iš pelėsinių 
grybų (Penicillium notatum, P. 
chrysogenum, P. crustosum) pa
gamintas antibiotikas peni
cilinas milijonams išgelbėjo 
gyvybę. 

Dabar iš valgomųjų bei nuo
dingųjų grybu yra išskirta ke
liolika medžiagų (agrocibinas, 
klotocibinas, atramentinas, in-
lominas, muskurutinas), kurios 
turi antibiotinių ir gydomųjų 
savybių. Šiomis medžiagomis 
bandoma gydyti sklerozę, 
anginą, cholerą, nervines bei vi
dinės sekrecijos liaukų ir ki
tokias ligas. 

Iš grybų išskirta ir ištirta 
daugiau kaip 40 fermentų, iš 
kurių apie dešimt plačiai nau
dojama įvairiose medicinos, 
maisto ir lengvosios pramonės 
šakose. Ypač svarbus fermentas 
rusulinas, išskirtas iš ūmėdžių, 
plačiai naudojamas sūrių gamy
boje. Mokslininkai daug dirba, 
kad kuo daugiau grybų būtų 
galima panaudoti ir Lietuvos 
ūkyje. 

Grybai labai skiriasi dydžiu 
(nuo smulkiausių organizmų, 
įžiūrimų tik pro mikroskopą, 
iki 1 m skersmens ir sveriančių 
10-15 kg), forma, spalva ir gyve
nimo būdu. Iš viso jų yra iki 
100,000 rūšių. Grybų kilmė bei 
jų gyvenimo būdas ilgai žmogui 
buvo nežinomi, net paslaptingi. 
Keisti organizmai — be šaknų 
ir stiebo, be lapų, nežydi, 
vadinasi, nesubrandina ir sėklų. 
Tik XVIII amžiuje išaiškinta 
grybų kilmė ir nustatyta, kad 
jie dauginasi sporomis. O dėl 
grybų sistematikos pasaulyje 
ginčai tebevyksta ir dabar. 
Vieni specialistai juos priskiria 
prie augalų, kiti — prie gyvūnų, 
o treti išskiria į tarpinę grupę 
tarp augalijos ir gyvūnijos. 

Pagal heterotrofinį mitybos 
būdą ir gniužulinę organizmų 
sandarą, grybai sudaro tam 
tikrą augalijos tipą, o ju
dančiomis zoosporomis, gliko
genu, baltymų sudėtimi ir kie
kiu, chitinu, labai tipingu vabz
džių klasei, ir kai kuriais kitais 
požymiais jie artimi gyvūnijos 
pasauliu. Graikiškai — mykęs — 
grybas, logos — mokslas. Dabar 
mikrologijos mokslas skirs
tomas į daugelį šakų: miško, 
dirvožemio, vandens, pramo

ninę, veterinarinę, technikinę, 
medicininę, komunalinę ir kt. 
Pagal sandarą, kartais ir pagal 
vaisiakūnių didumą grybai 
skirstomi į žemesniuosius ir 
aukštesniuosius. 

Knygoje „Lietuvos grybai" 
aprašomi tėvynėje paplitę aukš
tesnieji grybai. Tai pagrindiniai 
valgomieji, nuodingieji ir 
medieną gadinantys aukšliagry-
bių ir papėdgrybių klasių gry
bai. Aprašoma 431 rūšis ir 
pateikiami daugumo spalvoti 
originalūs piešiniai. (Šiuo metu 
Lietuvos Mokslų Akademijos 
botanikos instituto herbare yra 
apie 1500 rūšių aukštesniųjų 
papėdgrybių ir aukšliagrybių). 
Pateikiama teorinių žinių apie 
grybų sandarą, jų gyvenimo 
būdą, mitybą, dauginimąsi, apie 
valgomųjų grybų mitybinę 
vertę, jų resursus, apsaugą ir 
grybingiausias vietas Lietuvoje. 
Skaitytojas susipažins su grybų 
anomalijomis bei kirmijimu, 
mikorizės reiškiniu ir kitais 
klausimais. Svarbiausias 
autorių tikslas — kuo daugiau 
aprašyti Lietuvoje paplitusius ir 
praktiniu požiūriu naudingus 
aukšliagrybius ir papėdgrybius. 

Šį leidinį paruošė Lietuvos 
Mokslų Akademijos Botanikos 
moksliniai bendradarbiai: Vin
centas Urbonas, Grybų sandara 
ir gyvenimo būdas, Grybų 
dauginimasis, Grybų mityba, 
Kaip greitai grybai auga, Ra
ganų ratilai, Grybų anomalijos 
ir prisitaikymas, Grybų augi
nimas dirbtinu būdu, Valgo
mųjų grybų ištekliai, jų apsauga 
ir grybingiausios vietos Lietu
voje, Grybų augimo sezonai, 
Keletas patar imų grybau
tojams, Grybų mitybinė vertė, o 
iš specialiosios dalies 
agarikiečių eilės grybus ąuo 126 
iki 403\ J. Mazelaičio šie 
skyriai: Grybų kenkėjai, Nuo
dingieji grybai, Grybų gydomo
sios medžiagos, Grybų herbaras 
ir jo saugojimas, Kepurėtojų 
grybų augintojai Xietuvoje, 
Grybų sistematika, o iš 
specialiosios dalies — grybus 
nuo 1 iki 125 ir nuo 404 iki 431. 

Alsa 

NAUJA A. NORIMO 
KNYGA 

Štai rankose Andriaus No
rimo knyga „Grožio akivaiz
doje", — o tai rašytojo Andriaus 
Mirono slapyvardis, seniai jau 
nebe slaptas, turint galvoje jo 
išleistų gausių knygų skaičių. 
Pirmoji pasirodė 1938 metais, 
„Birutės turtai", tai romanas, 
paskui randame daugybę 
apysakų, novelių, iš kurių net 
devynios premijuotos kon
kursuose ir daug spausdinta 
„Draugo" atkarpose, „Dirvos", 
Šaulių sąjungos, Pensininkų 
klubo ir kituose leidiniuose. 

Įdomus ir šios knygos turinio 
paskirstymas į dvi dalis: 
Žymūnų pėdsakai ir Nutiki
mai, kuriose yra ir novelės, ir 
apybraižos pačioje pradžioje 
sutinkame mūsų garsaus tapy
tojo — kompozitoriaus M. K. 
Čiurlionio gyvenimo apybraižų 

ir ta tema net novelių. Vėliau 
temos plečiamos, pereinant tiek 
į turtuolių, tiek į eilinių lietu
vių gyvenimus ir jų sutinkamas 
problemas. 

Dabar keletas žodžių apie 
tematiką: daugelyje nardoma 
praeities miglose, bet ir norima, 
kad dabar tos praeities neuž
mirštume. Cia krinta į akis 
nesibaigia pokalbiai su savimi, 
išvados, o žodžiai byra, kaip iš 
maišo, tarsi ieškant išeities 
taško. Man viena įdomiausių 
buvo apybraiža „Genijaus 
galerija", kur Vytauto Didžiojo 
muziejuje vienas pagrindinių 
knygoje aprašomų asmenų, ne
va tai asmeniškai pažinojęs 
Čiurlionį, kalbasi su žmona apie 
šį, visų pripažintą tapytoją, 
rašiusį ir muziką, bet apsi
sprendusi būti dailininku. 

Vėliau knygoje vis paliečiama 
lietuvių politinė galvosena, 
aprašant susidūrimus ir su ko

munistinių pažiūrų lietuviais, ir 
apie prieš juos kovojančiais — 
tiek senais, tiek naujesniais 
laikais. Labai gausu smulkiai 
aprašomų lytinio potraukių 
scenų, autoriui su pasigardžia
vimu vis iškeliant moters kūno 
patrauklumą, — lyg tai būtų 
skaitytojui naujiena. Man, 
mėgstančiai trumpas nove
liukes, geriausiai patiko „Berly
no epizodas" apie dukters at
radimą. 

R. K- Vidžiūnienė 

PAŠTO ŽENKLAI SU 
POPIEŽIUM 

Popiežius Jonas Paulius II 
Lietuvoje lankėsi rugsėjo 4-8 d., 
sustodamas Vilniuje, Kaune, 
Kryžių kalne prie Šiaulių ir 
Šiluvoje. Lietuvos paštas ta pro
ga išleido keturis ženklus ir 
antspaudus pagal lankytas 
vietoves. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. spalio mėn. 28 d. 

PADĖKA 

alėdos artėja! 
SUTEIKITE DŽIAUGSMO 
G I M I N Ė M S L IETUVOJE 

GD AIR CARGO 
M SIUNTINIAI LAIVU 

EI DOLERIU PERSIUNTIMAS 
SIUNTINIAI PRISTATOMI BE MUITU 

atlanta IE, Inc. 
12719 West 71st Street, Chicago, EL, 606291 

teL (312) 434-2121; 1-800-775-SEND 

A.tA. 
Prof. dr. VYTAUTUI VARDŽIUI 

mirus, jo motiną KAROLINĄ ŽVLRZDIENĘ, žmoną 
NIJOLĘ, dukras ir sūnus bei jų šeimas ir visus ar
timuosius nuoširdžiai užjaučia 

Ateitininkų Federacija 

Per skausmus į garbę 

A.tA. 
ANTANAS VIRKUTIS 

Po skaudžių pergyvenimų ir ilgos, sunkios ligos, 1993 m. 
spalio 8 d. Dievulis pasišaukė Antaną Virkutį. 

Nuoširdi padėka lankiusiems ligonį: klebonui Matthew 
Brophy, dr. Petrui Kisieliui ir jo gail. seselei bei poniai Irenai 
Serelienei. 

Ačiū kun. Joachim Studwell už maldas velionio mirties 
momentu, už suraminimą, patarimus. 

Ačiū klebonui Matthew Brophy už maldas laidojimo 
namuose, už jaukias ir įspūdingas pamaldas Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje, už gedulingas šv. Mišias ir pamokslą. 
Kartu dėkoju kun. Joachim Studwell, vargonininkei Mary 
Helen Kutz ir visiems dalyvavusiems. 

Ypatinga padėka Cicero „Klaipėda" kuopos jūrų šauliams, 
ėjusiems garbės sargybą, ponui J. Mikuliui už atsisveikinimą 
koplyčioje, karsto nešėjams ir visiems dalyvavusiems at
sisveikinime bei šv. Mišiose. 

Nepajėgdama visiems asmeniškai padėkoti, noriu per 
spaudą pareikšti nuoširdžiausią padėką visiems, kurie kokiu 
nors būdu prisiminėte a.a. Antaną. 

Visiems dėkinga liūdinti žmona Salomėja. 

A.tA. 
Dr. prof. VYTAUTUI VARDŽIUI 

aktyviam Lietuvių Fronto bičiuliui, buvusiam „Į Lais
vę" žurnalo redaktoriui, per anksti apleidus šį pasaulį, 
gilią ir nuoširdžią užuojautą brangiai žmonai NI
JOLEI, vaikams, anūkams ir visiems giminėms bei 
artimiesiems reiškia 

Lietuvių Fronto Bičiulių Taryba 

Mielai Motinai 

A.tA. 
STASEI VYČIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukroms — 
IRENAI KAZLAUSKIENEI, DANAI NAUJOKAI-
TIENEI, NIJOLEI PETAJA, sūnums - RIMANTUI 
ir ARVYDUI bei jų šeimoms. 

J. Ambrizas 
J. A. Kižiai 
M. Kvedaras 
V. A. Naudžiai 
K. Račiūnas 
V. R. Sinkai 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės - X1.2 d. 

Vėlinės yra jautri ir gyva proga 
sustoti ties mirusiųjų pasauliu. 

Vėlinės yra didžioji rimties šventė, kurioje katalikai organizuota 
malda nukrypsta į tuos, kurie iš šio pasaulio atsiskyrę, nebegali sau 
padėti 

Marijonų koplyčioje (prie „Draugo"), pradedant Vėlinių dieną, per 
8 dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi 
mišparai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom 
pavedamus mirusiuosius. 

Kviečiame visus įsijungti (šias ypatingas pamaldas Savo brangių 
mirusiųjų vardu siųskite: 
Marian Fattors, 6336 So. Kilbourn Av«., Chicago, IL 60629 

šia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas: 

Mano vardas ir pavardė 

Adresas 

Pridedu auką bendr šv Mišioms $ 

A.tA. 
KAZIMIERAS POCIUS 

Įvaizdžiai veikęs visuomeniniame darbe, ypatingu 
pasiaukojimu labdaroje, iškilioje Balfo veikloje, 
iškeliavo Amžinybėn. 

Skaudžios ne tek t i es valandose nuoširdžiai 
užjaučiame žmoną ELENĄ, sūnų KĘSTUTĮ ir jo 
šeimą, gimines. 

K.ir M. Ambrozaičiai 
Rūta Arbienė 
P. ir O. Ankai 
Eug. ir D. Bartkai 
G. ir V. Balukai 
Julija Bubinienė 
J. ir A. Daugvilai 
J. ir A. Dagiai 
Jadvyga Dambrauskienė 
L. ir R. Dambrauskai 
J. ir Z. Galiniai 
S. ir J. Grueniualdai 
V. ir Ir. Jonynai 
Stasys Jokubauskas 
J. ir N. Jurkšaičiai 
Pr. ir D. Jarai 
J. ir V. Jurkūnai 
V. ir I. Kasniūnai 
J. ir O. Kavaliūnai 
Zota Mickevičienė 
Jonas Lukas 
Alfonsas Mykolėnas 
Leonas Nekus 
J. ir D. Noreikai 
Henrikas Novickas 
V. ir J. Peseckai 
J. ir Pr. Pakalkai 
Kazimieras Račiūnas 
P. ir M. Ruliai 
Ona Stephens 
Kl. ir A. Stravinskai 

_ _ - ' J. ir N. Vazneliai 
Beverly Shores, Ind. 

Sunkiai apsakomą skausmą išgyvendami 

A.tA. 
Dr. prof. VYTAUTUI VARDŽIUI 

mirus, šioje liūdnoje žmogaus lemties valandoje, 
reiškiame giliausią užuojautą velionio žmonai NI
JOLEI, dukroms — INAI. ELZYTEI, su šeimomis ir 
RŪTAI, sūnums - VYTAUTUI ir LINUI, velionio 
motinėlei KAROLINAI ŽVIRZDIENEI ir visiems 
artimiesiems. 

Čikagos Ateitininkai Sendraugiai 

A.tA. 
Prof. VYTAUTUI VARDŽIUI 

iškeliavus j Amžinąją Tėvyne, žmoną NIJOLE ir visą 
jos šeimą giliai užjaučiame ir drauge liūdime. 

Janina ir Raimundas Matulioniui 
Palionių šeima: 
Gailutė ir Tadas 
Tomas 
Daiva ir 
Lina su Andrew 

• • . . -
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Marija Remiene. atsiliep
dama į kvietimą padauginti 
, ,Draugo" prenumera tor ių 
skaičių, užsakant dienraštį 
Lietuvos skaitykloms, organiza
cijoms, mokykloms ir kitoms 
didesnėms grupėms skaitytojų, 
atsiuntė 100 dol. prenumeratos 
mokestį ir laiškelį, kuriame 
rašo: „Man patiko „Popierinio 
tilto" idėja — užprenumeruoti 
„Draugą" į Lietuvą. Siunčiu 
100 dol., malonėkite siųsti dien
raštį į Kauno CARITAS skai
tyklą, kur daug tautiečių galės 
jį skaityt, sužinoti apie išeiviją 
ir praplėsti savo akiratį puikiais 
„Draugo" vedamaisiais bei 
kitais straipsniais". Nuoširdžiai 
dėkojame M. Reinienei ir tiki
mės, kad daugiau skaitytojų 
paseks jos pavyzdžiu. 

Čikagos Venezuelos Lietu
vių draugijos šv. Mišios už miru
sius narius bus aukojamos Jė
zuitų koplyčioje (5600 S. Clare-
mont A ve.) lapkričio 7 d., 11:15 
vai. ryte. Po Mišių, 12:30 vai. 
vyks visuotinis draugijos narių 
susirinkimas Saulių namuose 
(2417 W. 43rd St.). Kviečiame 
visus narius ir prijaučiančius 
dalyvauti. 

Zarasiškių klubo Čikagoje 
pusmetinis narių susirinkimas 
bus lapkričio 6 d., šeštadienį, 12 
vai. Šaulių namuose. Susi
rinkime bus svarstomas spau
dai, radijo programoms aukų 
paskyrimas ir kitoki veiklos 
reikalai. Kviečiame dalyvauti. 

Brighton Parko Moterų 
klubo narių susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, lapkričio 4 d., 1 
vai. po pietų Kojak salėje (4500 
S. Talman). Narės prašomos 
dalyvauti . Bus valdybos 
rinkimai 1994 metams, o po 
susirinkimo — vaišės. 

Mokytoja Milda Šatienė šeš
tadieni, spalio 30 d., 12 vai. 
Pedagoginiame Lituanistikos 
institute kalbės apie Vėlines. 
Visi, o ypač buvę studentai, 
kviečiami atsilankyti į pa
skaitą. 

Lietuvos rytas" spalio 19 d. 
persispausdino iš „Draugo" ilgą 
straipsnį (rugsėjo 25 d.), 
kuriame ekonomistas Antanas 
K. Grina rašo apie lito įvedimo 
problemas bei kitus ekonomikos 
reikalus Lietuvoje. 

x A.a. Prudencijos Bičkie-
nės-Jokubauskienės laidotu
vių metu buvo daug aukojama 
šv. Mišioms už jos vėlę. Labai 
dėkojame už brangias aukas, 
kurios yra pasiųstos Pran
ciškonų vienuolynui, Kenne-
bunkport, MA, kur bus atna
šaujamos šv. Mišios visą lapkri
čio mėnesį už a.a. Prudenciją. 
Vyras ir šeima. 

(sk) 

x TALPINTUVAI per 
TRANSPAK siunčiami kas 
savaitę. Galime perves t 
dolerius per 48 vai. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Muito nėra. Transpak, 2838 W. 
69 St., Chicago. IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

'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. (312) 847-7747. 

(sk) 

„Šeimos šiluma — Tautos 
širdis" yra šūkis organizuojamo 
rytmečio šeimoms, Lemont, 
lapkričio mėn. 7 d. po šv. Mišių 
vaikams. Kviečia Žiburėlio, 
Kriaučel iūnų vardo vaikų 
namai ir Montessori auklėtojų 
sekcija. 

Už žuvusius, ginant Lietuvos 
laisvę, ir Čikagos skyriaus 
mi rus ius ramovėnus bus 
aukojamos šv. Mišios antra
dienį, lapkričio 2 d., 5 vai. vak. 
Jėzuitų koplyčioje. Kviečiami 
visi ramovėnai, birutininkės ir 
lietuvių visuomenė pamaldose 
dalyvauti. Bus apsauga automo
biliams. 

Juozas Kojelis atskrenda iš 
Kalifornijos dalyvauti Ateities 
savaitgalio programoje. Jis 
skaito paskaitą „Žvilgsnis į mus 
pačius, tęsiant dialogą su 
Lietuva". Paskaita įvyksta 2:15 
v. p.p., šeštadienį, lapkričio 6 d. 
Jaunimo centro Čiurlionio gale
rijoje. 

Jolanta Šakalienė ir Kęstu
tis Kalikauskas yra du iš 
dešimties „Vaidilutės" teatro 
aktorių, kuriuos matysime P. 
Vaičiūno ..Nuodėmingo angelo" 
pastatyme šį sekmadienį Jau
nimo centre. Po premjeros bus 
pabendravimas su visais akto
riais ir kitais talkininkais Jau-
nim centro kavinėje. 

Nepamirškime atsukti laik
rodžių. Ateinančio šeštadienio, 
spalio 30 į 31 d. naktį, prasideda 
„šviesos taupymo laikas" ir 
laikrodžius reikia atsukti viena 
valanda atgal. 

LFK „Lituanica — Liths" 
vyrų komanda priešpasku
tines rudens rato pirmenybių 
rungtynes žais sekmadienį, 
spalio 31 d. Rungtynės prieš 
stiprią vokiečių „Kickers" 
komandą vyks Lietuvių centro 
aikštėje, Lemonte. Pradžia 2 
vai. p.p. Gausus savų žiūrovų 
a t s i l a n k y m a s būtų didelė 
moralinė paspirtis ir paska
tinimas mūsų žaidėjams. 

x Už a.a. dr. prof. VYTAU
TĄ VARDĮ šv. Mišios bus atna
šaujamos šeštadienį, spalio 30 
d. 10:30 vai. ryto Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčioje. Kviečia
me gimines, draugus ir pažįsta
mus šiose Mišiose dalyvauti ir 
prisiminti a.a. prof. Vardį 
maldoje. Šeima. 

(sk) 

x Kasmetinės 22-sios Lietu
vių Fotografijos parodos ati
darymas bus šį penktadienį, 
spalio 29 d. 7 v.v. Čiurlionio 
galerijoje. Parodos tema — 
„Draugystė". Rengia Budrio 
Lietuvių Foto archyvas. Kvie
čiame visus atsilankyti. 

(sk) 

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei, TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

x Pinigai doleriais tiesiai 
į rankas per Baltia Express 
pasieks jūsų gavėją per 5 die
nas. Teiraukitės apie sumažin
tas pinigų persiuntimo kainas. 
Informacijai skambinki te : 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624, arba pinigus prista
tykite adresu 3782 W. 79 St., 
Chicago, IL 60652. 

(sk) 

*t LIETUVA, LIETUVA, BUS GYVA 
MAIRONIO MOKYKLOJE 

»» 

Maironio lituanistinės mokyklos Lemonte mokslo metų pirmąjį šeštadienį: vaikai suėjo į klases, 

Auka steigiamam ,,Draugo" paramos fondui — 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

4545 W . 63rd St., Chicago, I L 60629 
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

o tėvai — i susirinkimą. 

Edvardas Šulaitis, kuris 
bendradarbiauti „Draugo" dien
raštyje pradėjo prieš 44 metus, 
vos tik atvykęs į Čikagą, o 
vėliau redagavo sporto ir Lietu
vos Vyčių skyrius šiame dien
raštyje, spalio 16 d. šeimos na
rių bei draugų tarpe paminėjo 
savo 65 metų amžiaus ir 45 
metų spaudos darbo sukaktį. 
Susirinkus apie trisdešimčiai 
žmonių, buvo palinkėtajam ilgų 
metų, išsakyta gražių žodžių 
ateičiai. Kadangi jis taip pat yra 
veiklus įvairių organizacijų na
rys (komp. VI. Jakubėno drau
gijos pirmininkas, „Vaidilutės" 
teatro vicepirmininkas, Cicero 
„Ateities" sporto klubo vado
vas, SLA 65-tos kuopos ir tos 
organizacijos Jaunimo komisijos 
pirmininkas), tai buvo palinkė
ta ir toliau darbuotis tuose vie
netuose. Jis buvo apjuostas tau
tine juosta, o svečiai ilgai čia 
šnekučiavosi, dalinosi įspū
džiais. Buvo nemaža svečių ir iš 
Lietuvos, jų tarpe ir žymus 
estrados solistas Stasys Povilai
tis. 
Abudu redaktoriai — Kazys 

Bradūnas ir Rimvydas Šilba
joris kalbės literatūrinėje vaka
ronėje Jaunimo centro kavinėje 
spalio 29 d., šį penktadienį, 
supažindinant visuomenę su 
daugelio žmonių bendrojo darbo 
rezultatu — išliekančiu veikalu 
— „Lietuvių egzodo literatūra 
1945-1990". Bus paieškota egzo
do kūrybiniam žodžiui vietos 
visame mūsų literatūros kon
tekste. Vakaro pradžia 7:30 
val.vak. 

x „Saulutė", Lietuvos naš
laičių globos būrelis, dėkoja už 
aukas Lietuvos vaikams: Bar
bara Palmer $25, Rasa ir 
Patrick McCarthy $50, Tomas 
Liaugaudas $10. Ačiū! 

(sk) 
x „Nuodėmingas angelas" 

vadinasi P. Vaičiūno melo
drama, kuri yra vienas iš 
įdomiausių šio garsaus rašytojo 
kūrinių. Šią melodramą bus 
galima pamatyti „Vaidilutės" 
teatro pastatyme, režisuojant 
vilnietei aktorei I. Leonavičiū
tei šį sekmadienį, spalio 31 d. 
Jaunimo centre. Bilietai iš 
anksto gaunami Vaznelių 
prekyboje, 2501 W. 71 St., tel. 
312-471-1424. 

(sk) 

x Trūksta Jūsų gyvenime 
pačių naujausių, necenzū
ruotų žinių iš Lietuvos? Nuo 
Milwaukee iki Elgin, nuo 
Chicago iki South Bend 
informuoti lietuviai klausosi tik 
ŽEMĖS L PRODUCTIONS 
žinių laidų. Jūsų dėmesiui -

. RYTMEČIO EKSPRESAS nuo 
pirm. iki penktd. 10 v.r. per 
WNDZ 750 AM. Adresas: 
RYTMEČIO EKSPRESAS, 
WNDZ Radio, 5306 W. 
Lawrence, Chicago, IL 60630. 
Tel. (312) 286-1616. Nesuspėjo 
te? Jūsų patogumui VAKA
RINĖS NAUJIENOS nuo 
pirm. iki penktd. 6:30 v.v. per 
WCEV 1450 AM; adresas: 
WCEV Radio, 5356 W. Bel-
mont, Chicago, IL 60641, IL 
(312) 777-1450. Visais reklamos 
reikalais, įskaitant ir mirties 
pranešimus, kreipkitės į mus 
tuoj pat po laidų. 

(sk) 

PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESO 

ATSTOVAI 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

sąjunga teikia jauniems lietu
viams galimybe reikštis savųjų 
tarpe. Jos tikslas — ugdyti ir 
išlaikyti lietuvybės dvasią 
jaunimo širdyse 

PLJ kongreso metu vyksta 
atstovų suvažiavimas (studijų 
dienos). 

Atstovas yra asmuo tarp 
18-35 metų amžiaus, kuris 
atstovauja savo miestui a r 
kraštui ir turi baisavimo teises. 

Studijų dienom yra sprendžia
mi svarbūs PLJS-os organiza
cijos veiklos klausimai. 

VIII P L J Kongrese pla
nuojama turėti 120 atstovų iš 14 
kraštų. JAV 40 atstovų tarpe 7 
atstovai bus iš Čikagos. 

Susidomėję būti atstovais, 
prašomi kreiptis į Nidą 
Bichnevičiūtę. tel. (708) 
656-3721. 

SEIMU RYTMETYS 

Tarp daugelio pranešimų, 
reportų, aprašymų apie gyve
nimą ir problemas Lietuvoje, 
malonu išgirsti, kad prisiminta 
ir mūsų jaunos šeimos. Man, 
kaip ir visiems lituanistinių 
mokyklų mokytojams, malonu 
matyti lietuviškoje veikloje 
besireiškiančius Kriaučeliūnų 
vardo Montessori mokyklos 
buvusių auklėtinių pavardes. 
Žiburėlio studentai dar per 
jauni reikštis visuomeninėje 
veikloje, bet tvirtai tikiu, kad už 
keliolikos metų girdėsime ir 
apie juos. 

Amerikos lietuvių Montessori 
dr-ja jau 35 metai dirba auk
lėjimo darbą, pačią jauniau
sią lietuvių kartą įaugindama į 
lietuvišką kultūrą. 

Lapkričio 7 dieną, po šv. Mi
šių vaikams Lemonte, visi 

x Jaunimo stovyklai „Dai
nava" reikalingas ūkvedys. 
Pageidaujamas pensininkas su 
žmona. Dėl darbo, atlyginimo ir 
gyvenimo sąlygų kreiptis į: 
Jaunimo stovyklos tarybos 
pirm. Vyt. Petrulį , tel . 
313-525-0294 arba laišku: 30115 
Brookview, Livonia, MI 
48152. 

(sk) 

x Minint a.a. Janinos Sta-
nislovaitienės, kurios netekom 
1987 m. lapkričio 4 d. šešerių 
metų mirties sukaktį, šv. Mišios 
už velionės sielą bus aukojamos 
š.m. spalio mėn. 31 d. 9 vai. ryto 
Tėvų Marijonų koplyčioje. Malo
niai kviečiame gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose Mišiose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a.a. Janiną. 
Kviečia vyras, sūnūs , 
marčios, anūkės, anūkas. 

(sk) 
x Pasaulio Lietuvių Cent

ras, Lemonte ruošia rudens ba 
lių „Oktoberfest" spalio 30 d., 
6:30 v.v. Gros žymus vokiečių 
orkestras „Paloma". Bus įvai
rus vokiškas maistas ir baras. 
Vaikučiams žaidimai ir svečias 
„Barney". Jaunimas nuo 10-14 
m. šoks apatinėje salėje. Bilie
tai prie įėjimo. Laukiame visų. 

(sk) 

Nuotr. Dainos Čyvienės 

kviečiami užsukti į salę, spe
cialiai paruoštą mažų vaikų po
reikiams. Tai ketvirti metai 
Montessori auklėtojų sekcija 
kartu su Žiburėlio ir Kriau
čeliūnų vardo vaikų namais 
ruošia šį rytmetį. Vaikai, lanką 
abi mokyklėles, pa ta rnaus 
užkandžiautojams, kaip jie įpra
tę kasdien daryti savo klasėse. 

Mokytojų sekcijos pirmininkė 
yra D. Dirvonienė, Žiburėlio 
direktorė. Ši klasė, kaip ir šeš
tadieninė mokykla Lemonte, 
plyšta per siūles. 

Džiugu, kad mūsų jauna kar
ta įvertina priešmokyklinį 
auklėjimą. D. Dirvonienei 
klasėje padeda V. Karalienė, 
prieš kelerius metus ėmusi 
mokytojų paruošimo kursą, ir 
D. Stelingaitė, muzikos mokyto
ja iš Lietuvos. 

Kriaučeliūnų vardo Montes
sori mokykla, suorganizuota 
prieš trisdešimt metų, yra 
perėjusi nemažai pasikeitimų. 
Kai organizavom šią mokyklą, 
lietuviška bendruomenė Mar-
ąuette Parke buvo gausi ir 
gyvastinga, vaikų užteko ir 
rytinei, ir popietinei grupei. 
Šiandien ji labai sumažėjo, 
jaunom šeimom keliantis į už
miesčius. Džiugus ženklas, kad 
dalis vaikų yra šeimų, pasku
tiniais metais atvykusių iš 
Lietuvos. Įdomus sutapimas, 
kad švenčiant mokyklos 30 
metų, joje sutiko dirbti L. 
Germanienė, neseniai grįžusi su 
vyru iš Arabijos. V. ir L. Ger
manai įdėjo daug darbo, orga
nizuojant šiuos namelius, per 
juos perėjo visi trys jų sūnūs. 
Klasėje padeda jai dirbti J. 
Andrejerienė, dabar imanti 
Montessori mokytojų paruošimo 
kursus. Per metų eilę šioje 
mokykloje yra dirbę: S. Vaiš
vilienė, J. Juknevičienė (iš
dirbusi daugiausia metų), D. 
Dirvonienė, D. Petrutytė, Taura 
Underienė, D. Balzaraitė, M. 
Utz, L. Germanienė an t ru 
kartu. 

Rytmečio šeimos šūkis „Šei
mos šiluma — tautos širdis". Jo 
tikslas yra atkreipti visų dėmesį 
į besivystančio vaiko poreikius. 

Stasė Vaišvilienė 

Allan H. Dombra, Deep 
River, Ont., Kanada, neseniai 
mirusio Zigmo Lirgamerio 
atminimui paaukojo „Draugo" 
spausdinimo išlaidoms suma
žinti 100 dol. Nuoširdžiai jam 
dėkojame už lietuviško laik
raščio prisiminimą. Taip pat jis 
užsiprenumeravo ir mūsų dien
raštį v iener iems metams. 
Sveikiname naująjį skaitytoją! 

Taip sunku buvo išsėdėti mo
kyklos suoluose, kai dar vasaros 
saulė kaitino mūsų klasės 
langus ir viliojo į tebežaliuo
jančią gamtą. Girdint tuos įvai
rius gramatikos laikus, mums 
jie t ik šaukte šaukė, kad NE, 
dar ne LAIKAS pusę brangaus 
šeštadienio pašvęsti lituanis
tinei mokyklai... 

Gal dabar ir mums malones
nė pasidarė ta mūsų gausi šeš
tadienio dienotvarkė, kurią 
suredaguoja direktorė Eglė 
Novak. Į ją įeina ne tik grama
tika, literatūra, istorija bei geo
grafija, bet ir tikyba pas seselę 
Margaritą, tautiniai šokiai pas 
mokyt. Lidiją Ringienę ir daina
vimas su Rasa Poskočimiene, o 
po pamokų, kai kurie iš mūsų 
dar skautaujame ar ateitinin-
kaujame. Per keturias valandas 
savaitėje mes pasijuntame 
grynai lietuviškame pasaulyje, 
nes visas likusias savaitės 
valandas, išskiriant laiką mūsų 
šeimos tarpe, praleidžiame ap
supti angliškos atmosferos — 
mokykloje ir angliškas pamokas 
beruošiant, sporte, su kaimynų 
vaikais bežaidžiant. Mums yra 
nelengva lietuviškai galvoti, 
kalbėti, rašyti. Jau ir kai 
kuriem mūsų tėvelių yra leng
viau angliškai išsireikšti, o ką 
bekalbėt apie mus! 

Bet lituanistinėje mokykloje 
mes pasijuntame tokiais tvirtais 
lietuviais — tikrai mums gali 
mūsų amerikiečiai draugai 
pavydėti. Šias kelias valandėles 
po Pasaulio lietuvių centro 
stogu tiek daug planų ir 

projektų planuojame, pvz„ pasi-
ruošiame pirmajai Komunijai, 
repetuojame Šokių ir Dainų 
šventei, užmezgame ilgametes 
draugystes su klasės draugais ir 
draugėm, vėliau su jais stovyk
laujame ir dar ilgai tą draugystę 
vystysime lietuviškoj veiklo. 
Dainuojame, šokame, vaidi
name Kalėdų eglutės pro
gramose, Vasario 16-tosios ir 
Motinos Dienos minėjimuose. 
Mes esame tie mokiniai, kurie 
angliškoje scenoje neturime 
jokios baimės, nes jau iš mažens 
su D. Dirvonienė Žiburėlyje dir
bome, dainavome ir šokome, o 
darželyje pas D. Šlenienę, taip 
drąsiai deklamuodavome eilė
raščius, kad skambėjo visas 
Centras, kai mes, grybai ir snai
gės, pasirodydavome tėveliams. 

Kartais gauname progos ką 
nors tikrai išimtinio patirti — 
kai spalio 30 ir 31 dieną 
matysime „Gyvąją Tautodailę", 
kurią ruošia Lietuvių Tau
todailės Institutas Pasaulio 
lietuvių centro Dailės muziejaus 
galerijoje. Čia turėsime progos 
ne tik matyti demonstruojamą 
įvairią tautodailę, bet ir patys 
pamėginsime margučius skuti
nėti, kalėdinius šiaudinukus 
paruošti. Mes šokome „Audė
jėlę", vaizduojančią audimą, o 
dabar matysime, kaip audėja iš 
tikrųjų sėdi prie staklių ir 
audžia. Bus labai įdomu ir mes 
kviečiame mūsų tėvelius, sene
lius ir kitus svečius aplankyti 
šią Gyvąją Tautodailę. 

Maironio Lituanistinės 
Mokyklos Mokiniai 

DAROM - RODOM, 
VEIKIAM - GYVUOJAM 

Kiekvienas puošiame savo 
kiemą, vis ką nors nauja jame 
sugalvodami — akiai pradžiu
ginti, savo poreikiams paten
kinti ar tik šiaip sava kūryba 
dvasią aukščiau kilstelėti. 

Kažkokių naujumų suskato 
ieškoti ir Pasaulio lietuvių cen
tras Lemonte, tiksliau —judrių 
ir darbščių moterų būrelis, įsi
jungdamas į jau anksčiau čia 
našiai veikiantį kultūrinių ren
ginių komitetą, vadovaujamą 
energingosios Bronės Nainie
nės. Beje, šis komitetas su
rengia ne tik dvasios peno 
šventinius vakarus ar popietes, 
bet ir paruošia vaišes dažnai čia 
apsilankantiems 200-300 daly
vių. Šių pasišventusių moterų 
triūsas atneša Centrui reika
lingų lėšų. 

Džiugu, kad Lemonto centras 
ir jame gražiai veikianti Pal. J. 
Matulaičio katalikų misija su
traukia vis daugiau žmonių. Di
džiai džiugina nemažas skaičius 
jaunų šeimų su savu prieaugliu. 
Akivaizdu, kad reikia ieškoti ir 
įvairesnės veiklos būdų. Uoli 
visuomenininke Irena Kriauče-
liūnienė jau senokai puoselėjo 
mintį, kad Lemonto centro 
kultūrinių renginių komiteto 
veiklą būtina plėsti. Jai subūrus 
keletą moterų (ateityje jų 
tikimasi ir daugiau prisikal
binti), spalio 17 d. buvo suruoš
ta pirmoji, gerai pavykusi, 
popietė su viešnia rašytoja, 
„Draugo" dienraščio redaktore 

Knygos „Lietuvių papročiai ir tradicijos išeivijoje" autorė Danutė Bindokienė 
su kultūrine's popietės rengėjomis (iš kairės) Irena Kriaučeliūniene ir Brone 
Nainiene Pasaulio lietuvių centre spalio 17 d. 

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 

Danute Bindokienė, įdomiai 
kalbėjusia apie lietuvių liaudies 
papročius, jau virtusius tradici
jomis, kurių stengiamės laiky
tis ir jas perduoti mūsų jaunes
niajai kartai. Nuo šiol ir bus 
kreipiamas didesnis dėmesys į 
tos kartos narių pageidavimus 
pasimokyti, įsisavinti visa, kas 
mums sava, būdinga. 

Kitas šio būrelio užmojis — su
rengti rankdarbių parodą. Ji 
vyks Lemonto centre esančioje 
Bočių menėje lapkričio 12,13 ir 
14 d. Sėkmingai praėjusi per
nykštė paroda paskatino ir vėl 
kviesti kūrybingas moteris bei 
vyrus dalyvauti su savo rank
darbiais, suteikiant progą vi
siems šiais meniškais darbais 
pasigrožėti. Praėjusių metų pa
rodoje dalyvavo net 55 kūrėjai, 
o gausūs parodos lankytojai 
nepagailėjo jiems pagyrimų. 
Tikimasi, kad šiemet atsiras ir 
daugiau parodoje dalyvaujan
čiųjų. 

Maloniai kviečiami visos ir 
visi „auksinių rankų" savi
ninkai sunešti po 3-4 savo dar
bo eksponatus į Bočių menę 
lapkričio 9 d., antradienį, 10 vai. 
ryto ir lapkričio 10 d., trečia
dienį, 6 vai. vakaro. 

Parodos at idarymas bus 
lapkr. 12 d„ 7 vai. 30 min. vaka
ro. Paroda veiks lapkr. 13 d., 9-2 
vai. popiet ir 5-8 vai. vakare; 
sekmadienį, lapkr. 14 d. Ją bus 
galima lankyti (ir pasivaišin
ti kava) po 9 vai. šv. Mišių iki 
jos uždarymo — 5 vai. vakare. 
Po to ir taip pat pirmadienį, 10 
vai. ryto, reikia eksponatus atsi
imti. Daugiau informacijų 
teikia Irena Kriaučeliūniene 
(708-301-8183) ir Sofija Jelio-
nienė (708-971-0847). 

Šis renginys bus nemažiau 
spalvingas kaip ir rudenėjanti 
gamta už Bočių menės langų. 
Vėliau planuojama suruošti ir 
daugiau įdomių renginių, kad 
ruduo ir žiema neprailgtų. Kvie
čiame lankytis! 
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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. 




