
HE 
f-4 GRftlIc- 2-CL 

. 1 • . • 

REF'EREMCE DEPARTPlEfH 
SERIALS 
MftSHINGTON 

ik 
DC 20025 

f 
.< 

\ 

D R A U G A S 
IŠEIVIJOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 TELEFAKSAS (312) 585-8284 
2ND CLASS 
OCTOBER 30 1993 THE LITHUANIAN W O R L P - W I D E DAILY 

Vol. LXXXIV Raina 60 c. ŠEŠTADIENIS - SATURDAY,%PALIS - OCTOBER 30, 1993 Nr. 210 

Žinios iš Lietuvos — Elta 

Seime svarstomas 
1994 m. biudžetas 

Vilnius, spalio 29 d. (Elta) — 
Lietuvos Seime svarstomas 
1994 m. valstybės biudžetas, 
kurį sudaro 3.8 bilijonai litų. Jis 
yra 58% didesnis, negu šiemeti
nis, spalio 28 d. įvykusioje spau
dos konferencijoje pasakė mi
nistras pirmininkas Adolfas Šle
ževičius. Premjeras informavo, 
kad pagrindinės išlaidos atiten
ka žemės ūkiui, socialinei ir 
sveikatos apsaugai . Didelė 
biudžeto dalis — apie 230 mili
jonų litų — skiriama šildymui 
subsidijuoti, investicijos melio
racijai sudaro apie 80 milijonų 
litų. 

Ateinančiais metais formuo
jant biudžetą daug dėmesio bus 
skiriama mokesčių politikai — 
tikimasi surinkti daugiau lėšų, 
kai įsigalios Pridėtinės vertės 
mokesčio įstatymas (jo projektas 
pateiktas svarstyti Seimui), su
tvarkius mokesčius už prekybą 
alkoholiu ir tabako gaminiais, 
kompiuterizavus mokesčių rin
kimo sistemą. 

Anot premjero, šių metų biu
džetas vykdomas gerai — šiuo 
metu yra gauta apie 300 mili
jonų litų pajamų daugiau, negu 
buvo numatyta. Iš viso per 1993 
m. planuota apie 1.2 bilijonai 
litų pajamų, o tikimasi gauti 
apie 1.6 bilijonų. Todėl nuo 
lapkričio 1 d. 10% padidinamos 
pensijos ir atlyginimai biudže
tinių įstaigų darbuotojams. 

Svars tomas t u r t o 
dek la rav imo į s t a tymas 

Finansų ministras Eduardas 
Vilkelis spalio 28 d. vyriausybės 
vardu pateikė Seimui įstatymo 
projektą dėl brangų tur tą 
įsigyjančių Lietuvos gyventojų 
pajamų deklaravimo. Pasak jo, 
įstatymo priėmimas būtų „pir
mas žingsnis pereinant prie 
visuotinio pajamų deklaravi-
mo . 

P a g a l į s t a tymo projektą 
brangiu laikytinas iš karto ar 
dalimis įsigyjamas turtas, kurio 
įsigijimo (rinkos) kaina didesnė 
kaip 25,000 litų. Vyriausybė 
siūlo, kad šis įstatymas pradėtų 
galioti nuo kitų metų sausio 1 
dienos. 

Seime taip pat pradėti svars
ty t i Lietuvos Respubl ikos 
pareigūnų ir tarnautojų turto 
bei pajamų deklaravimo laikino
jo įstatymo projektai. Juose 
siūloma, kad savo bei šeimos 
narių turtą ir visas per kalen
dorinius metus gautas pajamas 
deklaruotų apie 30 kategorijų 
pareigūnai, pradedant preziden
tu, Seimo bei vyriausybės na
riais ir baigiant miestų merais, 
rajonų valdytojais bei jų pava
duotojais. 

Bobelis t ikisi , k a d sk r i auda 
užsienio l ie tuviams bus 

a t i ta i sy ta 

„Pilietybės įstatymo pataisa, 
leidžianti atstatyti Lietuvos 
pilietybę išeivijos lietuviams, ne 
t iktai panaikintų didelę jiems 
padarytą skriaudą, bet ir padėtų 
pritraukti į Lietuvą nemažai 
kapitalo", spalio 28 d. spaudos 
konferencijoje pareiškė Seimo 
užsienio reikalų komiteto pir
mininkas Kazys Bobelis. Jis 
sakė esąs beveik tikras, jog 
Seimas artimiausiu metu pri
ims tokią pataisą. 

Pataisos projektai pateikti 

Seimui praėjusį antradienį. Jau 
įvyko pirmasis svarstymas. Vie
nas jų, parengtas žmogaus ir pi
liečių teisių bei tautybių reikalų 
komiteto, teigia: „Lietuvių 
kilmės asmenys, turėję Lietuvos 
Respublikos pilietybę ir nuo 
1940 m. birželio 15 d. iki 1990 
m. kovo 11 d. pasitraukę iš 
Lietuvos, gyvenantys kitose 
valstybėse ir jų vaikai, Lietuvos 
Respublikos pilietybę atstato, 
raštu pareiškę Lietuvos Respub
likos Vidaus reikalų ministeri
jai ar Lietuvos Respublikos dip
lomatinėms įstaigoms užsieny
je, kad jie yra Lietuvos Respub
likos piliečiai, ir pateikia tai 
patvirtinančius įrodymus". 

Užsienio lietuviai nepreten
duoja į Lietuvos žemę, kitus jos 
turtus, kaip tvirtina kai kurie 
įstatymo pataisos priešininkai, 
teigė Kazys Bobelis. Jie nori tik 
atgauti tai, kas jiems priklauso -
ir kas neteisėtai atimta — Lie
tuvos Respublikos pilietybę. 

Seimo narys Rimantas Mar
kauskas paaiškino, jog pilie
tybės atstatymas pats savaime 
neduoda išskirtinių teisių į 
nuosavybę. Tą reguliuoja kiti 
įstatymai. 

Kazys Bobelis a tk re ipė 
dėmesį į paradoksalią , jo 
nuomone, situaciją: dabar kas 
savaitę Lietuvos pilietybės at
sisako beveik po šimtą žmonių, 
dažniausiai rusų tau tybės . 
Pilietybė jiems buvo priedanga 
gauti investicinius čekius, 
įsigyti nuosavybę ir pelningai ją 
realizuoti. Dabar šie žmonės su 
ramia širdimi palieka Lietuvą. 
Tikrieji lietuviai to niekada 
nedarytų, sakė Kazys Bobelis. 

Pilietybės įstatymo pataisos 
bus svarstomos, t ikriausiai, 
lapkričio mėnesį. Spaudos kon
ferencijos prelegentų nuomone, 
dėl jų turėtų būti balsuojama 
pagal vardinį sąrašą. 

Švedijos p a r a m a Lietuvos 
kar iškiams 

Spalio 28 d. į Klaipėdos jūrų . 
prekybos uostą atplaukė Šve
dijos karališkojo karo laivyno 
transporto laivai „Belos" ir 
„S le ipner" . Jie a tgabeno 
Švedijos Gynybos ministerijos 
techninės pagalbos krovinį 
Lietuvos Krašto apsaugos mi
nisterijai. 

Krašto apsaugos ministro pa
vaduotojas Šarūnas Vasiliaus
kas pasakė, kad 300 tonų sve-
riančiame krovinyje yra 40 
lauko virtuvių, 10,000 uniformų 
SKAT kariškiams, 4 gaisrinės 
mašinos, 14 sunkvežimių, 13 
šarvuočių, medicininių punk
tų ir jų įrangos, 200 radioak
tyvumo matavimo prietaisų. Tai 
pirmoji laivais atgabenta Šve
dijos pagalba Lietuvos kariuo
menei. Si šalis dar ketina skir
ti pasienio stebėjimo įrangos ir 
kitų krašto apsaugai reikalingų 
priemonių. 

Spalio 29 d. lauko kariuome
nės „Geležinio vilko" brigados 
štabe įvyks šios karinės tech
nikos perdavimo ceremonija. 

Japoni jos fondas teikia 
pagalbą Lietuvai 

Prez. Algirdas Brazauskas 
spalio 27 d. priėmė svečią iš 
Tokijo — Sugicharos memoria
linio fondo programų vadovą 
Hiroki Sugicharą. Šis fondas 

Prez. Aristide prašo blokados 
savo kraštui 

S a u g u m o 

Haiti ministras pirmininkas Robert Malval kalbėjo sostinėje Port au Prince po prez. Jean-Bertrand 
Aristide pasakytos kalbos Jungtinėse Tautose. Anksčiau, statydamas ultimatumą kraštą valdan
tiems karininkams, jis buvo pasakęs, jog Si savaitė yra paskutinioji jo, kaip ministro pirmininko, 
pareigose. Tačiau su vyriausybės nariais išklausęs prezidento Aristide 24 minutes trukusios kalbos 
Jungtinėse Tautose, premjeras Malval žurnalistams pasakė, kad dar pasiliks pareigose dėl to, 
kad prezidentas kalboje viešai jo prašė. 

Iškilo klausimas, ar Aristide 
tinka valdyti 

Washington, DC, spalio 28 d. 
— Po to, kai JAV centrinės žval
gybos CIA pareigūnai 13 JAV 
senatorių painformavo, ką jie 
žino apie Haiti prezidentą Jean-
Bertrand Aristide, sen. Jim Ex-
on (D-NB"> susirūpinęs paklausė: 
,,Ar prezidentui Clinton ir vals
tybės sekretoriui Warren Chris-
topher buvo pasakyta, kad iš
tremto Haiti prezidento praeitis 
nurodo į žiaurumais gausią atei
tį?" 

Kaip rašo politikos žinovas 
Robert Novak, senatorius gavo 
atsakymą, kad prezidentas ir 
valstybės sekretorius visa tai 
jau buvo girdėję, bet kad dėl tų 
kaltinimų esanti ir priešinga 
nuomonė nuo tos, kurią senato
riai girdėjo. Kai tokį pasisa
kymą išgirdo 30 m. žvalgyboje 
dirbęs pareigūnas Brian Latell, 
jis atkirto: „Jokių priešingų 
nuomonių nėra žvalgyboje". 

Toks stiprus pasisakymas iš 
aukšto CIA pareigūno sunera
mino nuotaikas demokratų 
senatorių koridoriuose, rašo 
Novak. Jų nuomonė apie Aris
tide buvo tiek pakeista, kad 
žymiai sumažėjo noras siųsti 
JAV karius į Haitį padėti ats
tatyti jo valdžią. 

teikia Japonijos vyriausybinę ir 
nevyriausybinę pagalbą Lietu
vai. 

To ypatingo informacinio po
sėdžio paprašė sen. Jesse 
Helms (vyriausias respubliko
nas Senato užsienio reikalų ko
mitete). Senate daugumos ir 
mažumos vadai George Mitchell 
ir Robert Dolt^/tiko pakviesti 
CIA. Mažą dalyvių skaičių iš da
lies pateisina tai, kad kviečiami 
senatoriai tik 5:30 vai. vak. 
sužinojo, kad šis posėdis pra
sideda tuoj pat. 

Latell pateikė parodymus, jog 
Aristide, kunigas, kuriam Baž
nyčia neleidžia eiti kunigiškų 
pareigų, turi psichologinių su
trikimų, kuriems gydyti yra 
vartojęs 13 įvairių vaistų. Pas
kui jis nurodė, kad septynių 
mėnesių laikotarpy, kai jis ėjo 
prezidento pareigas, Aristide 
sukurstė gaujas susidoroti su 
priešais, naudojant vadinamas 
apykakles (žmogui uždedant 
degančią dviračio padangą), 
paskui jis išvardino visus val
džios pareigūnus, pradedant su 
prezidentu Aristide, per kuriuos 
ėjo įsakymas kalėjime nužudyti 
politinį priešą Roger LaFontant. 

Bet, anot Novak, labiausiai 
suneramina Latell pranašavi
mas, kad sugrįžęs į valdžią 
Aristide suvedinės sąskaitas. 

Praėjusį šeštadienį rytinio bė
gimo metu prezidentas Clinton 
tačiau pasakė, jog Aristide yra 

Hiroki Sugicharą - Čijūnės pajėgus valdyti Haiti, pridurda 
Sugicharos, prieškario metais mas, jog tą pažiūrą palaiko ir 
dirbusio Japonijos konsulate 
Lietuvoje, sūnus. Kaip žinoma, 
prasidėjus II pasauliniam karui, 
Japonijos diplomatas išdavė 
daugiau kaip 6,000 vizų pabė
gėliams, daugiausia žydams, 
tuo išgelbėdamas jiems gyvybę. 
Japonų diplomato žygdarbiui 
įamžinti Lietuvos žydų valsty
binio muziejaus kiemelyje pra
ėjusių metų vasarą atidengtas 
paminklas. Lietuvos prezidento 
spalio 27 d. dekretu Čijūnė 
Sugicharą po mirties apdovano
tas Žūvančiųjų gelbėjimo kry
žiumi. 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas, ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius ir Hiroki 
Sugicharą kalbėjo apie Lietuvos 
ir Japonijos ekonominio, kul
tūrinio bei prekybinio bendra
darbiavimo perspektyvas, gali
mybę atidaryti Lietuvos amba
sadą Japonijoje. 

visi jo bendradarbiai administra
cijoje. Tuomet prezidentas pri
dūrė, jog CIA pateikiamos žinios 
— „nevisuomet tikslios". Sek
madienio rytą kalbėdamas per 
televiziją viceprezidentas Al 
Gore pareiškė, jog Aristide yra 
„patikimas" ir „apgalvotai vei
kiantis" („very thoughtful") 
žmogus. (Taip pat buvo pastebė
ta, kad CIA naudojosi Aristide 
priešininkų pateiktais parody
mais — Red.) 

Bet Novak sako, kad tokie pa
sisakymai labai skirtingi nuo 
Valstybės departamento duome
nų, tiek Bush administracijoje, 
tiek ir Clinton administracijoje, 
kad Aristide yra linkęs naudoti 
smurtą ir nors pats nėra demo
kratas, bet turi būti atstatomas 
į valdžią demokratijos dėlei, nes 
buvo demokratiškai išrinktas. 
Ši pozicija, anot Novak, yra ver
ta rimtų debatų. 

Bobelių premija 
nusikaltėlius 

demaskuoj antiems 
žurnalistams 

Vilnius, spalio 28 d. (AGEP) 
— Antradienį Seime buvo svars
tomos nusikalstamumo proble
mos. Į Seimo narių klavsimus 
atsakinėjo Vidaus reikalų mi
nistras ir generalinis prokuro
ras. Seimo narys Kazys Bobelis 
pasakė, kad jo ta diskusija 
nepatenkino, nes nebuvo pasiū
lyta jokių rimtų būdų kovoti su 
nusikalstamumu. Kaip praneša 
Algio Gedrio Elektroninis 
Paštas (AGEP), grįžęs namo 
Kazys Bobelis paskambino savo 
šeimai į Ameriką ir nutarė 
steigti savo šeimos premiją 
žurnalistui, atlikusiam žurna
listinį tyrimą, jei po šios pub
likacijos bus iškelta baudžiamoji 
byla ir nusikaltėlis nuteistas. 

Bobelių šeima šios premijos 
fondui paaukojo 12,000 dolerių. 
Fondas skirs premijas 10 metų. 
Fondą galės paremti ir kiti as
menys, pasiruošę kovoti su nusi
kalstamumu. 

Įmonė nesilaiko 
sutarties su 
žemdirbiais 

Vilnius, spalio 28 d. (AGEP) 
— Akcinės bendrovės „Žemaiti
jos pienas" vadovai padavė šešis 
Telšių žemdirbių streiko komi
teto narius į teismą, reikalau
dami pripažinti buvus neteisėtu 
penkių dienų Žemaitijos žem
dirbių streiką ir atlyginti 12,000 
litų žalą. 

Nors akcinės bendrovės vado
vai pasirašė taikos susitarimą, 
įsipareigodami pirkti pieną po 
30 centų už litrą ir tuo pačiu 
buvusį streiką pripažino teisėtu, 
tačiau greitai savavališkai 
supirkimo kainą sumažino iki 
26 centų, o neseniai iki 24 
centų. Pakeitė pienovežių mar
šrutus, ir dabar kai kuriems 
žemdirbiams reikia toliau vežti 
pieną. Ketvirtadienį turėjo 
įvykti antrasis teismo posėdis. 

New Yorkas, spalio 28 d. 
(NYT) — Perversmu pašalintas 
Haiti prez. Jean-Bertrand Aris
tide, kalbėdamas Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblėjos 
sesijoje, prašė, kad Jungtinės 
Tautos jo šaliai vėl uždėtų 
visišką prekybos blokadą — em
bargą, kad tuo priverstų kraštą 
valdančius karininkus perduoti 
valdžią civiliams. Jis taip pat 
pasakė, kad nesugrįš į kraštą ir 
neprašys, kad parlamentas pa
tvirtintų amnestiją jo prieši
ninkams, kol karininkai neatsi
sakys valdžios. 

Bet tikimasi, kad JAV įspėja
ma, JT Saugumo Taryba tik at
sargiai eis prie blokados at
naujinimo, norėdama dar duoti 
laiko nesutarimus išspręsti 
derybomis ir bandydama iš
vengti didelės žalos patiems ne
turtingiausiems jau ir taip vie
name pačių neturtingiausių 
kraštų pasaulyje. 

Pagal sutartį, kurią liepos 
mėnesį, tarpininkaujant Jung
tinėms Tautoms, pasirašė prez. 
Aristide ir kraštą valdantysis lt. 
gen. Raoul Cedras, buvo numa
tyta, kad Aristide sugrįš į Haitį 
spalio 31 d., generolui Cedras ir 
jo pagelbininkams kariuomenė
je bei policijoje perdavus valdžią 
ministrui pirmininkui Robert 
Malval. 

Bet karinė krašto valdžia dar 
iki šiol neatsistatydino, o JT 
Saugumo Taryba prieš dešimt 
dienų jau uždėjo alyvos ir ginklų 
blokadą. JAV, Britanija, Pran
cūzija ir Kanada yra pasiuntu
sios karinių laivų prižiūrėti, kad 
blokada būtų išlaikyta. 

Prez. Aristide nepadėjo savo 
siekiui Jungtinėse Tautose, kai 
savo kalboje prašė, kad JT 
duotų narystę Taiwanui. Tai be 
abejo užpykins Kiniją, kuri turi 

veto te isę JT 
Taryboje. 

Jausmingai kalbėdamas prez. 
Jean-Bertrand Aristide pakar
totinai sakė, jog yra pasiruošęs 
grįžti, bet tik pirmiau pasi
šalinus iš valdžios generolui 
Cedras. Prezidentas sakė, kad 
dabar reikia padidinti spaudimą 
valdantiems karininkams, už
dedant naujas prekybines sank
cijas ta ip , kad niekas nepasiek
tų krašto nei jūra, nei oru. „Mes 
prašome visiškos blokados, kuri 
yra reikalinga, net būtina", jis 
pasakė. „Esu įsitikinęs, kad 
karininkai jos neatlaikys". 

Prancūzija jau išplatino blo
kadą įsakančios rezoliucijos pro
jektą Saugumo Taryboje. Joje 
numatoma blokuoti visą preky
bą su Haiti , išskyrus maisto ir 
medicininių reikmenų bei ypa
tingų siuntų, kurias specialiai 
užsakytų prez. Aristide ar mi
nistras pirmininkas Malval. Bet 
nebūtų nutraukiami oro ar 
susižinojimo ryšiai su Haiti. Tai 
šiuo tarpu yra tik diskusijoms 
siūlomas projektas. JAV atstovė 
Jungtinėms Tautoms Madelei-
ne Albright pareiškė: „Žinoma, 
esame susirūpinę blokados hu
manitarinėmis pasekmėmis ir 
stengiamės, kad sankcijos būtų 
lanksčios". 

TRUMPAI 

— Čekija Lietuvai kaip pa
galba perduos ginklų ir karinės 
teehnikos perteklius, kurių 
vertė siekia 2 milijonus čekų 
kronų. Pasak Čekijos ministrų 
kabineto pirmininko Jozef 
Liuks, tai — daugiausia karinė 
technika, kurią numatoma lik
viduoti. Jos sunaikinimas kai
nuotų daugiau, negu pristaty
mas į Lietuvą. (AGEP) 

— Maskvoje prez. Boris Jel
cinas pasirašė dekretą, kuriuo 
kolchozų darbininkams duoda
ma žemės nuosavybė su teise ją 
laisvai pirkti ir parduoti, ribrs 
neleidžiama jos parduoti užsie
niečiams. 

— Varšuvoje trečiadienį buvo 
prisaikdintas naujasis ministras 
pirmininkas, 34-metis Walde-
mar Pawlak. Ūkininkų sūnus ir 
pats turintis 50 akrų žemės į 
šiaurę nuo sostinės, Pawlak 
vadovauja ūkininkų-valstiečių 
koalicijai, turinčiai 40% Lenki
jos Seimo balsų. Jį remia Lenki
jos ūkininkai, kurie paskuti
niuoju metu ypač nukentėjo, nes 
Europos Bendrija subsidijuoja 
savo ūkininkų gamybą, tuo 
padarydama brangesnę Lenki
jos ūkininkų gamybą nepa
trauklią. (AGEP) 

— Šakiuose atkurta prieš 150 
metų pradėjusi veikti evangeli
kų liuteronų parapija. Prieš 116 
metų statytoje bažnyčioje, 
kurioje pokario metais buvo 
kino salė, po to sporto mokykla, 
pirmose pamaldose dalyvavo 
apie 200 maldininkų iš Sakių ir 
apylinkių. (AGEP) 

— Zarasų rajoną tą pačią 
dieną kaip ir pernai spalio 
mėnesį užgriuvo gausus snie
gas. Sugadinta nemažai elekt
ros pastočių, apie 2,000 abo 
nentų neteko telefono ryšio, 
nukentėjo daug miškų. (AGEP) 

Latvija atsako \ 
Gračevo grasinimą 
Ryga , spalio 22 d. — Prieš 

savaitę Latvijos užsienio mi
nisterija išleido atsakymą į Ru
sijos gynybos ministro Pavel 
Gračev pagrasinimą spalio 20 d. 
Helsinkyje, kad Rusijos kariuo
menė nebus išvesta iš Latvijos 
ir Estijos tol, kol tęsis diskri
minacija prieš tuose kraštuose 
gyvenančius rusus. 

Užsienio ministerijos pareiš
kime rašoma, kad kariuomenės 
išvedimo negalima sieti su jo
kiais kitais klausimais. Tai yra 
ne t ik Latvijos principinė pozi
cija, bet ir autoritetingiausių 
tarptautinių organizacijų reika
lavimas. Be to, Pavel Gračevo 
pareiškimas ryškiai priešinasi 
ligšiolinei oficialiai Rusijos 
pozicijai. Autoritetingos tarp
tautinės komisijos nerado, kad 
Latvijoje būtų pažeidžiamos ne-
latvių gyventojų teisės. 

Latvijos Užsienio ministerija 
Gračevo pareiškimą vertina 
kaip bandymą sustiprinti Rusi
jos įtaką Baltijos regione, 
rašoma pareiškime. Tuo pačiu iš 
pareiškimo Užsenio ministerija 
mato, kad iš tikrųjų nėra jokių 
techninių kliūčių Rusijos dali
nių išvedimui, o tik politinės 
priežastys juos ir toliau palikti 
Baltijos šalyse. 

Pareiškimas baigiamas, mi
nisterijai išreiškiant viltį, kad 
Rusijos valdžia turės pakan
kamai geros valios neleisti kilti 
įtampai tarp abiejų šalių, nes 
tai g ras in tų viso Baltijos 
regiono stabilumui. 

KALENDORIUS 

Spalio 30 d.: Alfonsas. Arilda. 
Zenobija, Validė. 

Spalio 31 d.: 31 eilinis sekma
dienis; Volfgangas. Benignas. 
Liucilė, Tavilė, Sargė. 

Lapkričio 1 d.: Visi Šventieji; 
Licinijus. Kirenija. Gydautas. 
Vaiva. 

L a p k r i č i o 2 d.: Vėlinės; 
Maura. Tobijas, Vinifreda, No
ra. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

IŠEIVIJOS ATEITININKŲ 
KONFERENCIJA 

Rugsėjo 3 d., penktadienio, va
karas Ateitininkų namuose Le-
monte. Gausiai susirinkę išeivi
jos ateitininkų konferencijos 
dalyviai klausėsi konferencijos 
rengimo komisijos pirmininko 
dr. Edmondo Saliklio sveiki
nimo žodžių. Edmondas litera
tūros ir muzikos vakarą pra
vesti pakvietė Vytą Čuplinską. 
Nuotaikingoje vakaro progra
moje savo eilėraščius skaitė 
studentė Vilija Bogutaitė, pro
zos kūrybą — studentas Haris 
Subačius, o grojo smuiku — 
studentas Kazys Motekaitis, 
fleita — studentė Rima Poli-
kaitytė. Jiems akompanavo pia
nistas Manigirdas Motekaitis. 
Žodžio ir muzikos vakaras buvo 
gera proga pamatyti iš toliau at
vykusius konferencijos dalyvius 
ir pasidžiaugti gausiai susi
rinkusiu jaunimu. 

Šeštadienį konferencijos daly
viai jau gana anksti rinkosi į 
Lietuvių centrą Lemonte. De
vintą valandą Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio koplyčioje šv. 
Mišias aukojo kun. Paliokas, 
svečias jėzuitas iš Lietuvos. Po 
Mišių didžiojoje Centro salėje 
buvo svečiuojamasi prie kavos 
ir pyragų, kol konferencijos ren
gimo komisijos pirmininkas dr. 
Edmondas Saliklis savo žodžiu 
pradėjo konferenciją. Gyvename 
kritišku laiku mūsų organizaci
jos istorijoje. Pasaulinė ateiti-
ninikija turi likti vieninga or
ganizacija. Po kunigo Palioko 
invokacijos ir ateitininkų him
no kviečiamas konferencijos 
prezidiumas: pirmininkai — ar
chitektas Arvydas Barzdukas ir 
politinių mokslų studentas 
Darius Udrys, sekretorės Irena 
Kazlauskienė, Aldona Kaman-
tienė ir Ramunė Kubiliūtė. 

Arvydas Barzdukas įvadinia
me žodyje nuotaikingai paaiš
kina, kodėl vasariškai apsiren
gęs. Supažindina su darbo tai
syklėmis: diskusijų metu, jei 
pirmininkas atsistoja, tai reikia 
kitam duoti progą. Diskusijos 
yra dėjimas į krūvą, lipdymas į 
vieną. 

Prie podiumo — Ateitininkų 
Federacijos vadas inžinierius 
Juozas Polikaitis. Jis sveikina 
Ateitininkų Federacijos valdy
bos vardu ir dėkoja už atvykimą 
į konferenciją. Esame ateitinin
kuos didžiųjų įvykių išvakarėse. 
Sveikina dr. Adolfą Damušį, pir
mąjį Ateitininkų Federacijos 
vadą išeivijoje. Ateitininkų 
sąjūdžio pradžioje inteligentai 
turėjo apsispręsti už tikėjimą. 
Ateitininkai išugdė asmenybes, 
kurios dalyvavo visose Lietuvos 
gyvenimo srityse. Tai buvo dide
lis kuriamasis darbas. Kilo karo 
audra, kuri blaškė ir žudė. Atei-
tininkija dalinosi bendrais var
gais. Lietuvos katalikiška inte
ligentija buvo tremiama ir žudo
ma, daugiausia nukentėjo nuo 
raudonojo tvano. Ateistinis 
judėjimas per 50 metų griovė. 
Komunizmas sąmoningai grio
vė sąžinę, pasitikėjimą žmogu
mi. Ateitininkai išeivijoje pasi
savina Vakarų kultūros lobyną, 
susiduria su nutautimo pavo
jais. Jau 1945 metais rudenį 
ateitininkai Vokietijoj pradeda 
organizuotis. Taikliai pirmasis 
„Ateities" numeris 1946 metais 
vedamaje sako: „Daug netekę, 
bet nepalūžę". 

Žvelgiant iš istorinės perspek
tyvos — išeivija laikė ir išsilai
kė. Ateitininkai neužsidarė šil

tame organizacijos prieglobsty
je — ėjo į viešą darbą. Ateitinin
kai aktyviai jungiasi prie tautos 
atgimimo. 1989 metais ateiti
ninkų atkuriamasis suvažiavi
mas Vilniuje. Apsiginta nuo 
komjaunuolių infiltracijos. 
Veikė jėgos, norinčios diskredi
tuoti ateitininkų vadus. Dr. Ar
vydas Zygas — naujų daigų glo
bėjas. Per šį beveik ketverių 
metų tarpsnį Lietuvos ateiti
ninkai subrendo ir užaugo. Pa
sitikėjimas savo jėgomis stiprė
ja. Yra vienas ateitininkų sąjū
dis. Veiklos formos pritaikomos 
kraštų veiklai. Nebereikia 
ieškoti naujų sambūrių, naujų 
pranašų. Visi — Lietuvoje ir už 
jos ribų — esame vieno sąjūdžio 
nariai. Siekiame to paties — at
naujinti aplinką ir savo gyve
nimą palenkti Kristui. 

Kaip dabar? Visą išeivijos lai
kotarpį ateitininkai gyveno Lie
tuvos laisvės viltimi. Atei
tininkų institucijos turi sugrįžti 
Lietuvon. 1994 metų liepos 
15-17 dienomis Vilniuje įvyks 
viso pasaulio ateitininkų kong
resas. Jis vyks po daugiau pen
kiasdešimties metų nuo turėju
sio Vilniuje įvykti penktojo atei
tininkų kongreso. 

Kokie dabartiniai išeivijos 
darbai? Kongreso metus prade
dame su šia konferencija. Šioje 
konferencijoje bus svarstomi 
gyvybiniai klausimai. Jaunam 
minties daigui reikia globos. 
Ateitininkų ideologija — misija 
visa atnaujinti Kristuje. Būki
me atsinaujinimo šaltinis savo 
vietovėse. 

Žodį tarti Arvydas Barzdukas 
kviečia Ateitininkų Federacijos 
tarybos pirmininkę Birutę Bub
lienę. Su konferencija prasideda 
Ateitininkų Federacijos kelionė 
atgal į tėvynę. Prisiminkime 
visus tuos, kurie mirė tremties 
ir okupacijos metais. Mums 
truks visus metus, kol Atei
tininkų Federacija grįš Lietu
von. Esame pasidarę labai at
sargūs. Daugiau dėmesio krei
piame į vakardieną: ar nereik
tų save vadinti praeitininkais? 
Leidžiame gyvenimui mus pra
lenkti. 

Jaunimas Lietuvoje imlus, ieš
ko krikščioniškos patirties. Rei
kia laisvame krašte veiklos rit
mo. I tėvynę sudėtos mūsų vil
tys. Ko siekiame, kam esame lo
jalūs? Ta misija turi būti pa
traukli. Kas tik galime, vykime 
į kongresą Lietuvoje. 
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Arvydas Barzdukas sakė, kad 
Birutės žodis pataikė į mūsų 
širdis. Šį rudenį dr. Adolfui 
Damušiui sukaks 70 metų atei
tininkų veikloje. Iš pašaukimo 
jis yra nenuorama. Jo didžiausia 
dovana išeivijai yra „Dainavos" 
stovykla. Arvydas kviečia dr. 
Adolfą Damušį paskaitai: „Atei-
tininkija išeivijoje — nuo Reino 
iki Čikagos". 

53 metai išeivijoje pažymėti 
persekiojimais, kančia, lietuvių 
rezistencija. Įvyko stebuklus — 
dvasia laimėjo. Jėga subyrėjo, 
prievarta subyrėjo, dvasia lai
mėjo. Dvasinio invalidumo 
mažai. Trečdalis mūsų aktyvo 
Lietuvoje buvo sunaikintas, 
trečdalis, grįžęs iš tremties 
Sibire, tėvynėje buvo persekio
jamas, trečdalis tremtyje. Gyve
nome tam, kad gundymams at-
sispirtume ir išvaduotume tau
tą iš vergijos pasekmių. Pasigen
dame savitarpinio solidarumo, 
pasitikėjimo. Tremties bend
ruomenė pasiruošusi pamiršti ir 
atleisti. Tačiau neturi būti 
naivi. Saugojomės KGB kontro
lės tinklo. Būdami tremtyje, vi
sus nuteikėme rūpintis Lietuvos 
reikalais. 

Su kokiu vertybiniu kraičiu 
atsidūrėme prie Reino? Lietuvos 
Katalikų bažnyčios didžiausias 
laimėjimas — katalikiškos inte
ligentijos išauginimas. Profeso
riai Stasys Šalkauskis ir Pranas 
Dovydaitis sugebėjo suderinti 
mokslo pažangą su tikėjimu. 
Vykusiai derino ryšį — savitais 
keliais siekti tiesos. Artėti į or
ganišką pilnatvę: gamta, kultū
ra ir religija. Skverbtis į pilną 
ateinančios tiesos pažinimą. 
Vidinis tiesumas — pagrindinė 
nuostata. Moralinėms savy
bėms mūsų aplinkoje dėmesio 
trūksta. Inteligentiškumo sie
kiai : supratimas, mokslas, 
i šmint is . Turime tv i r ta i 
įsišaknyti pasaulyje. Mokslui 
reikia gilaus proto, jautrios šir
dies, tvirtos valios. Tikėjimo, 
vilties, meilės. 

Prie Reino sutvirtinome vieni 
kitus siekti idealo. Ateitininkų 

ATEITIES SAVAITGALIO IŠVAKARĖSE 
Ateinantį savaitgalį, lapkričio 

5-7 dienomis, Čikagoj, Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje ir 
Lemonte, Ateitininkų namuose, 
vyks Ateities savaitgalis. 

Penktadienį, lapkričio 5 d., 
7:30 v.v. Jaunimo centro kavi
nėje bus literatūros vakaras, 
kuriame dalyvaus svečias iš 
Lietuvos rašytojas Jonas Mike
linskas. 

Šeštadienį programa vyks 
Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijos patalpose. 11 v.r. kava 
ir pyragai. Vidudienį — rašy
tojas Jonas Mikelinskas skaitys 
paskaitą „Tautinė ištikimybė". 
1:15 v. p.p. Saulius Girnius — 
„Dabartinė Lietuvos politinė 
padėtis", 2:15 v.p.p. Juozas«Ko-
jelis — „Žvilgsnis į mus pačius, 
tęsiant dialogą su Lietuva". 
3:15 v. p.p. Svarstybos apie lie
tuvių menininkų kūrybą — Al

gimantas Kezys, Danas Lapkus, 
Rūta Saliklienė. 4:15 v. p.p. 
„Ateities" žurnalo jaunimo 
kūrybos premijų įteikimas. 

Sekmadienį Ateities savait
galio programa vyks Ateiti
ninkų namuose, tuoj pat po 11 
v.r. šv. Mišių Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijos koply
čioje. 12:15 v. p.p. Ateitininkų 
namuose vyks svarstybos „Išei
vių santykiai su savaisiais Lie
tuvoje". Svarstybose dalyvaus 
dr. Kazys Ambrozaitis, Kazys 
Bradūnas, Ramunė Kubiliūtė, 
Jonas Mikelinskas. Po kavos ir 
užkandžių 2:00 v. p.p. Aidas Pa
lubinskas — „Žvilgsnis į parti
jas Lietuvoje". 

Ateities savaitgalio prog
ramoje dalyvauti kviečiami Či
kagos ir apylinkėse gyvenan
tieji; bus svečių ir iš toliau. 

diasporos pagrindai tv i r t i . 
Negalima rodyti nuovargio — 
reikia eiti vertybių vertingu 
keliu. Esame dalimi išeivijos 
visuomenės. Siekiame sociali
nės demokratijos, solidarios 
visuomenės, o ne klasių visuo
menės. Kaip baisu, kad mark
sistiniai tėvai nusavino žmonių 
turtą, o jų vaikai — pasisavino 
žmonių turtą. Pranašas Amos 
sako: „Tevilnija teisingumas 
kaip upės srovė". 

Mūsų sąjūdis jungia nauja ir 
gera. Naujumas ir vertingumas 
— mūsų kelias. Kokie darbai 
įtvirtina mūsų kelią? Ar atei
tininkų vadovybės pastangos 
buvo pakankamos, ar ne? Kai 
kurias reikia paminėti. Spaus
din tas žodis — „Ate i t i s" , 
„Aidai". Kultūrinis darbas: 
knygų serija su dviem Antano 
Maceinos, dviem Antano Paš-
kaus knygomis. Dr. Juozo Gir
niaus keturios knygos, dr. 
Vytauto Vardžio. Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos 
išleista daug »knygų — vien 
keturiolika tomų suvažiavimo 
darbų, septyni metraščiai, Gri
niaus, Ivinskio, Šalkauskio, 
Navicko. Maceinos studijos. 
„Krikščionis Gyvenime" 27 
tomų serija. Antano Adomėno, 
Kęstučio Girniaus, Juozo Luk
šos, Kuraičio knygos. Prelato 
Juozo Prunskio Lietuvos kanki
nių knyga. Apie 150 funda
mentalių veikalų. 50 tūkstančių 
puslapių vertingos medžiagos. 
Aruodas, kuriuo ateities kartos 
pasinaudos. Vien spausdintas 
žodis — svarbus ateitininkijos 
įnašas. 

Stovyklavimo išvystymas — 
kita ateitininkijos dovana. Vos 
atsiradę Amerikoje, organi
zavome jaunuomenę. Poilsis 
surištas su turiniu. 1950 metais 
prie Clevelando pirmoji stovyk
la baptistų stovyklavietėje. Po 
to: Šv. Kristoforo stovykla
vietėje, po to — Pennsylvanijoje. 
Stovyklauta rudenėjant, po 
vasaros stovyklų sezono. 
Dainava yra solidarumo įnašas. 
Stovykla veikia 37 metus. Neat
sibodo nei tėvams, nei vaikams, 
nei vaikaičiams. Sudaryta pro
ga vystyti jaunimo veiklą. 
Pagalba vietovių veikėjams. 

Sugalvota įsteigti JAS — 
Jaunųjų ateitininkų sąjungą. Jų 
stovykla net ir dabar pasiekia 
130 stovyklautojų. Auklėja ir 
vadovus — Kiekvienoje stovyklo-

VISUOTINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Ateitininkų namų visuotinis 
narių susirinkimas įvyks š. m. 
lapkričio 14 d. tuoj po pamaldų 
Misijoje. Prieš susirinkimą bus 
suteikta galimybė čia ir papie
tauti. Dalyvaukime visi, kurie 
namais naudojasi, kurie jų 
egzistenciją remia ir norėtų jų 
patarnavimu dar ilgus metus 
naudotis. Parodykime daugiau 
dėmesio savo pastogei, ateidami 
ir pakaitalu jau daugeli metų 
namų rūpestį nešantiems. 

je maždaug 25 vadovai. Stovyk
los vadovybė — labai išlavinta, 
tiksliai veikianti sistema. Daly
vauja grupė tėvų ir motinų. 
MAS stovyklose nepavyko įves
ti sendraugių globėjų. 

A. 
(Bus daugiau) 

•- Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00, šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija ui 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Iš to darbo nei Dievui žvakės, 
nei velniui šakės. 

Lietuviškas priežodis 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Matteson, IL 60443 
M . 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Rez. (1-312)778-7679 
Kab. (1-312) 562-0221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Harlern. tel. 708-594-0400 
Bridgview. IL 60455 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tel. (1-312)735-7709 

217 E I27st St 
Lemont l L 60439 

Tel.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaskl Rd., tel. 312-585-2802 

Pirm., antr.. penktd. 9 v r -3 v p.p.. 
ketv 10 v r.-7 v.v., trečd . 

šeštd 10 v.r — 2 v.p.p. 
Susitarimo nereikia trečd. ir šeštd 

Sumokama po vizito 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wsst Ava. , Oriand Park 
708-349-6100 

10 W. Martin, Naparvllla 
706-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 706-657-8383 

DR. B IRUTĖ Z . BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Cllnlc 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

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

1 v. p.p.—7 v.v. 

Šeštd. 9 v. r—12 
Valandos susitarus 

DR. LINAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6827 W. Stanlay Ava. , Bemvyn, IL 

(prie MacNeal ligonines) 
Tai. (708) 749-4617 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai . (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (312) 471-3300 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
kARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzle Ava., 
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Rosd 
Hlckory Hllls 

Tel. (708) 596 2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Madlcal Cllnlc 
15505 — 127 St., Lemont, IL 60439 

P' KlauSO Palos CoTimumty HosP'tal « 
S:ivc Cross Hospitai 

valančios pagal susitarimą 
Tel. (706) 257-2265 

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE : 
Skausmo gydymo specialistai 

J O N A S V . P R U N S K I S , M D 
T E R R I DALLAS PRUNSKIS, M D 

Chcago 312-726-4200 
Elgm 708-622-1212 

McHenry 815-344-SOOO. ex: 6506 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S. Kedzie 
Tel. 708-636-6500 

Vai. 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
Vvestchester, IL 601 «3 

Tai. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS A. SiDRYS, M.D. 
Ophthalmoiogas/Akių Chirurgas 

C h i c a g o R idge M a d . Center 
9 8 3 0 S. R idga land Ava . 

Chicago R ldge , IL 6 0 4 1 5 
7 0 8 - 6 3 6 - 6 6 2 2 

4146 W . 63r* 8 t . 
312-736-7709 
Chicago. IL 

DR. KENNETH J. Y6RKES 
DR. MAOOALCN BCUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 t t . 
Tai. (312)736-5556 

507 S. Gllbert. LaOranga. IL. 
Tel. (708) 352-4487 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

Tel. (312)436-7700 

flIMGAUDAS 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 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p. 

penkt. ir šeštd 9 v r -12 v 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 

»055 S. Roberts Rd., Hlckory Hllls, H 
1 myha | vakarus nuo Harlern Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzle Ave., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ 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. I27th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

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

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

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec Sešt 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 

2454 W. 71 St Street 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai . (312) 585-0348; 
Raz. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9. antr 12 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. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan 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 



Užsienio lietuviams būtina 

KULTŪRINIS 
RENESANSAS 

Dėl Gorbačiovo „glasnost" 
atlyžus sovietiniams suvaržy
mams, vis dar okupuotos Lietu
vos piliečiams palengvėjus gauti 
leidimus išvykti į užsienį, su 
džiaugsmo ašaromis sutikome 
dainininkus, ansamblius, juos 
priėmėme savo namuose, vaiši
nome, apdovanojome ir išsi
skyrėme su viltimi vėl susitikti. 
Savaitgaliais lietuvių telkinių 
salės buvo sausakimšos, o 
programų atlikėjai buvo paly
dimi ovacijomis. Iš pradžių 
nekreipėme dėmesio į tai, kad 
išeivijos menininkams nebeliko 
vietos scenoje, nes naujai atsi
skleidusi galimybė bendrauti 
su ilgus dešimtmečius geležine 
uždanga atskirtais tautiečiais 
buvo begalino džiaugsmo šal
tinis. Tačiau Lietuvai paskelbus 
nepriklausomybę, pastebime 
apatiją tiek iš rengėjų, tiek iš 
menininkų pusės. Sumažėjus 
gastrolėms iš Lietuvos, 
dauguma rudens sezono savait
galių jau laisvi, nebėra vaidi
nimų ir koncertų, tik džiugu, 
kad dar gyvuoja Los Angeles 
dramos sambūris, kad Čikagos 
Lietuvių Opera dainuoja toliau, 
kad gyvuoja „Dainava" ir To
ronto „Volungė". Turime puikų 
jaunų muzikų prieauglį, pvz. 
Darių Polikaitį, Ritą Kliorienę, 
Joną Govėdą. Neleiskime likti 
be dirvos jų talentams ir suge
bėjimams. 

Lietuvai paskelbus nepriklau
somybę, visą dėmesį sukaupėme 
į mūsų tėvynės ateitį, nes jos 
laisvė buvo mūsų ilgamečių 
svajonių ir siekių tikslas. „At
kėlus vartus", atsirado galimy
bė rūpint is savo tautiečių 
gerove. Rinkome lėšas, siun
tėme vaistų, drabužių, maisto 
produktų s iuntas . Užsienio 
l ietuviai pradėjo masiškai 
keliauti į Tėvynę, lankyti seniai 
matytus ar net nepažįstamus 
gimines, sugriautas tėviškes, 
tėvų kapus, keliavo apsikrovę 
dovanomis ir džiaugsmu, kad 
Lietuvai nušvito laisvas rytojus. 
Neatsiliko nuo pavienių keliau
tojų ir išeivijos ansambliai. 1990 
metais, dar „glasnost" laiku, 
Lietuvių Tautinio Meno an
samblis Čiurlionis Lietuvoje 
šventė savo auksinį jubiliejų, su 
gastrolėmis apkeliavęs Lietuvą, 
giedojęs Vilniaus arkikatedroje, 
Klaipėdos Taikos Karalienės 
bažnyčioje, Šiluvos koplyčioje. 
Savo veiklą j au nutraukęs, 
Clevelando Vyrų oktetas ilgokai 
gastroliavo Lietuvoje ir savo 
buvimą įamžino kryžiumi Kry
žių kalne, ką padarė ir Čiur
lionio ansamblis. Į pereitą va
sarą Birštone vykusią konfe
renciją tema „Lietuva-išeivija" 
keliavo didokas būrys užsienio 
lietuvių, o ir iš Lietuvos į kon
ferencijas Amerikon atvyksta 
vyriausybės ir politinių partijų 
atstovai. Pavieniai Lietuvos 
solistai ir pianistai koncertuoja 
prieš gausią publiką. Girdėjome 
ir Daunorą, ir Milkevičiūtę, ir 
Katilių, ir Noreiką. Žodžiu, 
Amerikos ir Kanados lietuviai 
suartėjo su savo tėvynainiais 
tiek viešų renginių, tiek pri
vačių viešnagių metu. Nepa
mirština ir tai , kad atsilankę 
pavieniai asmenys padarė 
nemalonumų ir net žalos savo 
šeimininkams ir savo elgesiu 
gerokai apgadino iki šiol labai 
gerą Amerikos lietuvių vardą. 

LIETUVOS PREZIDENTAS IR 
IŠEIVIJOS LIETUVIŲ LAIKYSENA 

Rimties valandėlė 

SKELBTI SU MEILE 

Tai kas gi atsitiko su kadaise 
taip įspūdingais ir populiariais 
išeivijos meno vienetais? 
Dauguma nutraukė savo veiklą, 
vadovams pasenus ar išmirus, 
sumažėjus jaunimo prieaugliui, 
o pavieniai menininkai nebe
teko auditorijos. Mūsų daili
ninkai ir skulptoriai rengdavo 
parodas, kurių rodiniais puo
šėme savo namus, bet dabar 
jau tokių parodų nėra. Nebepa
sirodo ir grožinės literatūros 
knygU. JU leidybą atidavus 
Lietuvai, tik keletas religinio 
turinio knygelių ar prisiminimų 
dar spausdinama, nes jų leidybą 
apmoka asmenys, kurie nori 
savo vardą „įamžinti". Kaip la
šas jūroje, pasirodė poeto Balio 
Augino eilėraščių rinkinys 
„Metaforų smuikas". Ačiū Die
vui, dar gyvuoja periodinė 
spauda. J i buvo, yra ir bus 
pagr indiniu viso pasaulio 
l ie tuvių susižinojimo bei 
informacijos šaltiniu, nors dalis 
leidinių jau persikėlė į Lietuvą. 
Be to, išeivijos spaudoje jau ma
tome daug Lietuvos autorių. Ar 
iš mūsų spaudos bus išstumti 
užsienyje gyvenantys lietuviai? 
Atrodo, kad išgyvename 
kultūrinio gyvenimo nuosmukį: 
kadaise žydėjęs užsienio lietu
vių kultūrinis gyvenimas atsi
dūrė liūdnos stagnacijos sta
dijoje. Ar galime tikėtis kultū
rinio renesanso? 

Plačiai nuskambėjo tokie ren-
' giniai, kaip Kauno-Los Angeles 

miestų „seserystės" beveik iš
tisos savaitės šventė su turi
ninga paskaitų, parodų ir 
koncertų programa, su lituanis
tinės mokyklos mokinių talka ir 
garbingais svečiais iš abipus 
Atlanto. Rugsėjo mėnesio gale 
Pasadenoje įvyko ekonominė 
konferencija, kurioje dalyvavo 
Lietuvos atstovai. Amerikos 
ekonomikos specialistai, versli
ninkai, tarptautinių bankinių 
institucijų ir JAV Prekybos 
departamento atstovai. Tai 
renginiai, kurių pagrindinis 
tikslas yra remti Lietuvą, bet 
užsienio lietuvių dvasios 
poreikiai lieka ignoruojami, nes 
jiems nebeskiriama nei laiko, 
nei pastangų, nei lėšų. 

Lapkričio mėnesio 24-28 d. 
Pasaul io lietuvių centre 
Lemonte vyks VIII Mokslo ir 
kūrybos simpoziumas, kurį glo
boja Lituanistikos institutas, 
Pasaulio Lietuvių gydytojų, 
Inžinierių ir Architektų 
sąjungos ir JAV LB krašto 
valdyba. Nuo 1989 metų šituose 
simpoziumuose dalyvauja 
Lietuvos mokslininkai ir kū
rėjai. Įdomu, koks bus to sim
poziumo įnašas į užsienio 
lietuvių gyvenimą? 

Simpoziumas ir konferencijos 
duoda viltį, kad išeivijos gyve
nimas dar tebėra gyvas, tik 
pakeitė kryptį. Vis tik yra gyvy
biškai svarbu į scenas susi
grąžinti mūsų menininkus, tęsti 
ir skatinti grožinės literatūros 
leidybą, sulaikyti meno viene
tus nuo veiklos nutraukimo, nes 
t ik t ie elementai išlaikys 
išeiviją kūrybingą, gyvą ir 
Tėvynei naudingą. Stipri išei
vija visada buvo ir liks nepamai
nomu ramsčiu Lietuvai, todėl 
jos kul tūr in is gyvenimas 
privalo išlikti gyvas ir našus, 
nesiribojant labdara ir „bendro 
verslo" įmonių steigimu. 

Aurelija M. Balašaitienė 

Š.m. rugsėjo mėnesio pabai
goje ir spalio pirmomis dienomis 
Amerikoje lankėsi Lietuvos 
Respublikos prezidentas Algir
das Brazauskas. Be savo kalbos 8 a t v ė J e drausmingai piketavo 
Jungtinėse Tautose ir susi- keliolika lietuvių, daugiausia 
tikime su Amerikos prezidentu nukentėjusių nuo komunistų ar 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

suomene latvių salėje, vakare 

Bill Clinton, jis tolimesnį laiką 
panaudojo, susitikdamas su 
New Yorko ir Los Angeles lietu
viais. 

Kaip žinome, ry t in iame 
Amerikos žemyno pakraštyje jis 
turėjo pokalbį su PLB valdybos 
delegacija, kuriai vadovavo Bro
nius Nainys. Šis dialogo 
palaikymas buvo naudingas ta 
prasme, kad PLB vadovybė jam 
įteikė įvairių aktualių, išeivijai 

ba atvykusių iš dabartinės 
Lietuvos ir nesutinkančių su 
ten esama padėtimi. 

Demokratijos požymis yra tas, 
kad visi , pradedant nuo 
prezidento ir baigiant eiliniu 
gyventoju, galime laisvai 
pasisakyti arba viešai savo nuo
mones pademonstruoti. Tačiau 
yra nesuprantamas kai kurių 
vietos visuomenės veikėjų elge
sys, kai jie tų tvarkingų pike-

pasauliniu mastu. 
Ši galimybė buvo išnaudota 

praeityje, Los Angeles mieste1 

lankantis tuometiniam Lietu
vos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkui Vytautui Lands
bergiui. 

rūpimų klausimų, laukiančių tuotojų adresu paleidžia neman-
dar^as replikas ir juos užgaudi-

GEROS PALŪKANOS IR 
ZOOLOGIJOS SODAS 

Kaune mėgstamas pagyvenu
sių žmonių užsiėmimas — 
padėti turimus pinigus užsienio 
valiuta į „Sekundės" banką ir 
kas mėnesį ateiti atsiimti 
priaugusias palūkanas. Šis ban
kas moka 120 proc. metinių pa
lūkanų, o nuo spalio 1 dienos 

sprendimo, sąrašą. 
„Tikimasi, kad, grįžęs į Lietuvą, 

prez. A. Brazauskas juos įneš į 
ministrų kabinetą ir Seimą, 
parems mums svarbių klausimų 
sprendimą teisinga linkme. 

Tolimesnėje savo viešnagėje 
Amerikoje prez. A. Brazauskas 
aplankė Ramiojo Vandenyno 
pakrantės lietuvius Los Angeles 
mieste. Jo kelionės sutapimas 
buvo Los Angelėje surengtos 
Kauno-Los Angeles miestų susi-
giminiavimo šventė ir tradicinė 
metinė Los Angeles lietuvių 
diena. 

Prez. A. Brazauskas aplankė 
įvair ius Lietuvių Bend
ruomenės ir miestų draugystės 
renginius, ką „Draugo" skai
tytojai jau yra patyrę iš anks
tesnių pranešimų. Paprastai, 
kai baigiasi šventės, palieka jų 
įspūdžiai ir dalyvių komentarai. 

Į Los Angeles atvyko Lietuvos 
prezidentas. Mes jį pagerbėme. 
Tas yra reikalinga, nepaisant 
žmonių nuomonių ir įsitikini
mų. Visuomenės vadovų pa
reikštos mintys ar veiksmai taip 
pat neatstovauja visų lietuvių 
nuomonėms. 

Susitikimai su lietuviais, kur 
prez. A. Brazauskas lankėsi, ne
buvo įspūdingi dalyvių skaičiu
mi, išskiriant didžiausią lietu
vių susibūrimo vietą — Šv. 
Kazimiero lietuvių parapiją, 
kur spalio 1-3 d. švenčių ati
daryme su oficialia ir menine 
dalimi Kauno — Laisvės Alėjos 
ir išeivijos lietuvių parodas 
aplankė keli tūkstančiai lietu
vių bei amerikiečių svečių. 

Susidaręs įspūdis, kad šio 
telkinio lietuviai prez. A. Bra
zausko lankymosi proga susi
skaldę į tris grupes: už, prieš ir 
neutralūs. 

Prez. A. Brazausko susitikime 
su Los Angeles lietuvių vi-

įėjimas į Kauno zoologijos sodą 
— nemokamas — apmoka ban
kas „Sekundė". 

SĖKMINGA TV STOTIS 

Šilutės kabelinė televizija, 
t u r in t i 2,000 abonentų ir 
išsilaikanti tik iš jų mokesčių, 
per pirmuosius savo gyvavimo 
metus paruošė apie 60 laidų. 

Jei norime kitiems perduoti 
tikėjimo turtą, reikia pradėti, 
parodant jiems meilę. Nors šio 
sekmadienio skaitinių pa
mokymai yra ypač taikomi 
tiems, kurie turi mokomąją rolę 
Bažnyčioje, mes visi vienur ar 
kitur savo gyvenime turime 
autoritetą ir turime sąmoningai 
rinktis, ar juo pataikausime 
savo egoistiškiems polinkiams, 
ar jį naudosime kitų žmonių 
gerovei. 

Kaip girdime šį sekmadienį 
šv. Pauliaus ^iške Tesalonikos 
krikščionims (1 Tes 2:7-9,13), jis 
prilygino tą teisingą mokomojo 
autoriteto naudojimą motinos 
meilei: „Mes jūsų tarpe buvome 
švelnūs, tarsi motina, globojan
ti savo kūdikius. Taip jus mylė
dami, mes troškome pasidalyti 
su jumis ne tik Dievo Evangeli
ja, bet ir savo gyvybe, nes tapo
te mums be galo brangūs". Šv. 
Paulius, kaip ir Jėzus, mokė ne 
tik žodžiais, bet ir visu savo 
gyvenimu: tam uždaviniui kuo 
tobuliausiai vykdyti pašventė 
visą save — nepagailėjo nieko, 
kad žmonės ne t ik pro tu 
suvoktų, kaip Dievas juos myli, 
bet ir pajustų, jog prisikėlęs 
Kristus tebeveikia per savo pa
siuntinius, tebekviečia žmones 
į Šv. Trejybės asmenų tar
pusavio meilę, kad savo pasiun
tiniuose Kristus tebesiaukoja 
kitų labui. 

Šv. Paulius primena Tesalo
nikos krikščionims, jog, kai jis 
pas juos atėjo, pragyvenimą už
sidirbo pats (kaip žinome iš 
Apaštalų Darbų, palapinių siu
vėju), tuo jiems, dar asmeniš
kai nepažįstantiems Kristaus, 
ryškiausiai parodydamas, kad 
pas juos ateinanti Kristaus iš
ganymo Evangelija iš tikrųjų 
yra jiems duodama dovana. (Iš 
kitų šv. Pauliaus laiškų žinome, 
jog kai šv. Paulius ir jo talki
ninkai į naujas vietoves atėjo 
skelbti Evangeliją, jie ne 
visuomet pajėgė užsidirbti visas 
reikiamas lėšas, ypač kelionėms 
apmokėti ir į vargą patekusioms 
bendruomenėms šelpti . Ir 
tuomet Paulius rašė laiškus jau 
tvirtai įsikūrusioms bend
ruomenėms, prašydamas lėšų 
naujosioms bendruomenėms 
padėti. Bažnyčia taip ir šiandien 
tvarko misijas — kai siunčia 
misionierius skelbti Evangeljos 
Jėzaus nepažįstantiems.) 

Bet, anot šv. Pauliaus, skel
biant Evangeliją Kr i s t aus 

Prez. Algirdas Brazauskas, besilankydamas Los Angeles lietuvių ruoštoje nepažįstantiems, yra svarbu, 
šventėje, užsuko \ Šv. Kazimiero parapijos bažnyčią ir uždegė žvakelę, kaip kad Evangelija jiems ateina per 
jis sakė, „savo intencija". jos skelbėjo pasiaukojančią 

nėja. 
Baigiant verta pažymėti dar 

vieną praleistą gerą progą 
pagarsinti Lietuvą amerikiečių 
spaudoje. 

Los Angeles milijoninio tiražo 
laikraštis „Los Angeles Times" 
savo sekmadienio laidoje turi 
nuomonių skyrių, kuriame 
pasisako savo komentarus, 
analizuoja ir turi pokalbius su 
žymiais, Los Angeles lankan
čiais, asmenimis. Lietuvių ren
ginių vadovai nepasirūpino gar
sinti Lietuvos vardą ameri
kiečių spaudoje, turint pokalbį 
su Lietuvos prezidentu. Tokj 
straipsnį būtų skaitę milijonai 
amerikiečių. 

Šita užuomina tebūna aks
t inas ateičiai, kad nebūtų 
praleistos progos, naudingos 
Lietuvos vardo garsinimui 

SUMAŽĖJO DIENRAŠČIŲ 
PRENUMERATOS 

Vilniuje leidžiamas dienraštis 
„T ie sa" 1992.VI.23 ir 
1993.IX.25 laidose paskelbė pa
grindinių Lietuvos dienraščių 
prenumeratų skaičiaus palygi
nimus. Jie rodo smarkų metinį 
prenumeratorių sumažėjimą. 
Skaičiai paimti iš metų antrojo 
pusmečio. 

„Lietuvos rytas": 1992 m. — 
84,782; 1993 m. - 61,700. „Lie
tuvos aidas": 1992 m. - 77,319; 
1993 m. - 36,863. „Respubli
ka": 1992 m. - 97,652; 1993 m. 
- 32,321. „Tiesa": 1992 m. -
42,650; 1993 m. - 19,841. 

Išeivijos lietuvių laikraščiai 
skundžiasi nuolat mažėjančių 
prenumeratorių skaičiais, vis 
dėlto Lietuvoje procentinis šių 
dienraščių prenumeratų skai
čiaus metinis sumažėjimas yra 
didesnis, negu išeivijoje. 

Sumažėjusių prenumeratų 
Lietuvoje viena iš priežasčių yra 
brangus į namus pristatymo 
mokestis. Todėl, taupant pini
gus, kurių daugumai trūksta, 
laikraščius miestiečiai perka 
spaudos kioskose. 

B.J. 

meilę. Taip Jėzus nešė iš
ganymo — Dangaus karalystės 
Evangeliją, taip ją neša ir jo 
mokiniai — tad ir mes. Šv. 
Paulius Evangelijos skelbė-
ją-liudytoją prilygina motinai, 
kuri su savo kūdikiu net gyvy
be dalinasi — ir ne tik gimdy
dama, bet visą savo gyvenimą 
pakreipdama savo kūdikio la
bu i . Kr i s t aus skelbiama 
Evangelija nėra filosofija, kurią 
galima perduoti logiškais, įtiki
nančiais žodžiais, o dieviškosios 
meilės apreiškimas, kuri pir
miausia yra suvokiama širdimi 
ir tik paskui žodžių pagalba 
gvildenama, apmąstoma, ap
sakoma, nor in t gi l iau ją 
suprasti. 

Kaip girdime skaitinyje iš 
Senojo Testamento pranašo 
Malachijo knygos (Mal 1:14, 2:2, 
8-10), net ir prieš Kristų Dievas 
per pranašus barė Senojo Tes
t a m e n t o kunigišką Levio 
luomą, kad jie iškrypo iš kelio, 
savanaudiškai naudodami kuni
gišką luomą, kad galėtų pasi
pelnyti iš maisto aukų šventyk
lose, užmiršdami, kad Dievas ne 
vien jų Tėvas ir kad Dievo san
dora reikalauja, kad jie teisingai 
mokytų žmones, ko Dievas iš jų 
nori. 

Tiems, kuriuos visuomenė 
pripažįsta turint ypatingą ryšį 
su Dievu, visuomet yra pagunda 
pasinaudoti ta pagarba savo 
naudai. To neišvengė žydų tau
tos vadai ir Kristaus laikais, 
nelengva to išvengti bažny
tiniam luomui ir šiandien. Kaip 
girdime Evangelijoje (Mato 
23:1-12), Jėzus norėjo padėti 
savo apaštalams to išvengti, tad 
juos mokė: „Nesivadinkite 
,rabi', nes turi te vienintelį 
Mokytoją, o jūs visi esate 
broliai. Nesivadinkite tėvu, nes 
turite vienintelį Tėvą danguje. 
...Kas iš jūsų didesnis, tebūnie 
jums tarnas". 

Šį sekmadienį švenčiantys Re
formacijos dieną, daugelis mūsų 
brolių evangelikų pagal šį Jė
zaus pamokymą savo bendruo
menių vadų nevadina „tėve", 
bet visi, kurie stengiasi Dievo 
žodį, duotą Šv. Rašte, vykdyti, 
žino. kad krikščionybės esmė 
yra pasiaukojanti, tarnaujanti, 
savo gyvybę atiduodanti meilė. 
O taip mylėti yra įpareigotas 
kiekvienas krikščionis, ar jis 
skelbtų Dievo meilę kaip 
krikščionių bendruomenės 
vadovas, ar kaip Dievo meilę 
patyręs žmogus savo artimui. 

a.j.z. 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 
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Atstovybė jam atsakė, kad neturinti galimybės 
bonus supirkinėti, o išmokanti t ik prinokusius 
kuponus, bet šiuo atveju jai pavykę rasti žmogų, kuris 
sutikęs tą boną iš jo atpirkti. Kadangi tas susi
rašinėjimas yra išlikęs asmeninėj byloj, tai greičiausiai 
tas žmogus buvo pats K. Bizauskas... Yra toje byloje 
išlikęs labai jautrus ir nuoširdus A. Dauko padėkos 
laiškas. 

Atstovybės tvarkomas palūkanų mokėjimas pagal 
kuponus buvo visą laiką tvarkingai ir be pertraukos 

vykdomas, ir 1921-1932 m. laikotarpyje buvo išmokėta 
iš viso 9,6 mil. litų (įskaitant ir bankų išmokėjimus 
Lietuvoje). Tai kėlė žmonių pasitikėjimą valstybės 
įsipareigojimu skolą atmokėti ir todėl bonų kurso 
vidurkis 1933 m. pakilo iki 93%, o 1939 m. tų paskolos 
lakštų kaina pasiekė beveik 100% nominalinės vertės. 

Patykis Lietuvai 

Besikuriančiai Lietuvos valstybei vidaus pajamų 
iš nualinto krašto ir JAV lietuvių išeivių paramos 
neužteko net ir patiems būtiniausiems valstybės 
reikalams, kurių pirmoje vietoje buvo krašto gynimas 
nuo priešų. Tad Lietuvos vyriausybėms teko ieškoti 
paskolų užsienyje. Pirmosios didesnės paskolos 
1918-1919 m. buvo gautos iš Vokietijos. 1919 m. 
gegužės 31 d. Lietuva gavo ir pirmąją 200,000 svarų 
paskolą iš Anglijos, o tų pat metų gruodžio mėn. ir kitą 
160,000 svarų paskolą, už kurią buvo atiduotas Lietu

vos linų supirkimo monopolis, paskolą davusiems 
Anglijos bankams. 

Tais pačiais 1919 metais JAV Likvidacinė komisija 
Paryžiuje pasirašė sutartį su Lietuva, pagal kurią ji 
pardavė Lietuvai įvairių karui reikalingų reikmenų 
ir kitokių prekių daugiau kaip už 6.000.000 dolerių 
sumai. Už tą paskolą buvo mokoma 5% palūkanų. Tai 
buvo daugiausia ginklai ir apranga iš amerikiečių 
sandėlių Europoje. 1923 m. ir pakartotinai 1924 m. 
JAV kreipėsi į visus skolininkus, taigi ir į Lietuvą, ra
gindama reguliuoti skolų grąžinimo klausimą. Iš 
pabaltiečių pirmieji pradėjo neoficialias derybas tuo 
reikalu estai. Jie bandė kelti skolos anuliavimo 
klausimą, bet amerikiečiai tuojau pat davė suprasti, 
kad apie tai negali būti jokios kalbos. 

Taigi Lietuvos skolos JAV-ėms atmokėjimo klau
simas tapo aktualus, vos tik K. Bizauskui perėmus 
atstovo Vašingtone pareigas. Visų pirma K. Bizauskas 
patarė Lietuvos vyriausybei, kad, politiniais motyvais 
vadovaujantis, Lietuva nedelstų ir nelauktų pakar
totinų raginimų, bet pati imtųsi iniciatyvos ir pradė
tų tuo klausimu derybas. Lietuva pradžioje ketino siųs
ti tam reikalui tvarkyti specialią komisiją, bet K. 
Bizauskui išsiaiškinus su JAV vyriausybe, kad nėra 
jokios vilties, jog kas nors galėtų išsiderėti ypatingo 
to klausimo išrišimo, nes JAV vyriausybė tikrai 
nenorėsianti daryti precedento, Lietuvos vyriausybė 
nutarė specialios komisijos nesiųsti. Tad derybas teko 
vesti pačiam K. Bizauskui. Pavyzdžiu buvo pasirinktos 
suomių ir anglų skolų JAV-ėms likvidavimo sutartys, 
kurios buvo skolinantiems iš iki tol sudarytų sutarčių 
pačios palankiausios. 

1924 m. balandžio mėn. JAV vyriausybė pakartotinai 
kreipėsi į visas valstybes — skolininkes, dar kartą 
primindama, jog laikas reguliuoti skolų klausimą. Per

duodamas tą žinią Lietuvos vyriausybei, K. Bizauskas 
vėl ją akino, politiniais sumetimais vaduojantis, ne
vilkinti to reikalo ir pradėti nors neoficialius pasi
tarimus. Sykiu jis painformavo vyriausybę apie 
galimus, pagal jo surinktas informacijas, skolos 
atmokėjimo variantus ir sąlygas: 

„DĖL SUTARTIES SĄLYGŲ. Pažiūrėjus realiai 
į padėtį, galima pastatyti šitoksai prognozas. Blogiau
siam atvęjuje Lietuva gaus suomių sutarties projektą. 
Tasai projektas savo pagrinde nėra jau toks blogas. 
Reikia daryti visų pastangų, kad kai kurias to projekto 
sąlygas pagerinus mūsų naudai. Nors. kaip sakiau, 
vilties būtų maža, jei neišrastume ypatingų dalykų, 
galinčių paveikti į sutarties sąlygų pagerinimą mūsų 
naudai. 

SKOLOS DYDIS. Atstovybė neturi tikslių žinių 
apie Lietuvos skolos dydį J.A.V. Visa to reikalo byla 
pasiųsta jau seniai Lietuvon. 

Amerikos oficialinių leidinių žiniomis, esame 
skolingi, nepriskaitant nuošimčių, $4.159.491.96 + 
$822.136,07 = $4.991.628,03. Bendrai paėmus galima 
kalbėti apie 6.000.000 dol. Jei būtų kas tos sumos vir
šaus, tai reikėtų apmokėti pinigais sutartį padarant. 
Bendrai imant, fonduojamą skolą stengiamasi nusta
tyti apvaliomis skaitlinėmis. 

Už savo skolą mes mokame ba(. Suomiai mokėjo 
4V7r. 

Tad skolos nuošimčiams apskaityti galima rasti 
šiokių galimybių; 

a i Prašyti neskaityti nuošimčių nuo visos sumos. 
Vilties tatai pravesti kaip ir nėra. Šitąją stadiją perėjo 
ir estų derybos. Žinoma, be pasekmių. 

b) Prašyti neskaityti nuošimčių nuo „relief dalies, 
o nuo prekių sumos — sumažinti iki 4Vz<%. 

c) Prašyti sumažinti nuošimtį visai sumai iki 4V&. 
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MUMS NEMALONI 
ŽINIA 

Per pieno pramonę daugelyje 
kraštų nuskambėjo žinia, kad 
100 tonų pieno miltelių rugsėjo 
mėnesį buvo Bangladesh mui
t in inkų sugrąžinti olandų 
prekybininkams dėl labai aukš
tos radiacijos produkte. Buvo 
pranešta, kad tas pienas yra iš 
Lietuvos ir kad jo radiacijos 
lygis buvo penkis kartus aukš
tesnis už leidžiamą įsivežti į tą 
Azijos kraštą. 

Kadangi pieno produktai 
pasaulio rinkose labai kietai 
konkuruoja tarp savęs, gamin
tojai ieško būdų iškelti savo 
kokybės patikimumą ir prašyti 
valdžių, kad dėl vienos ar kitos 
priežasties nebūtų įsileidžiami 
gaminiai be ypatingų leidimų. 
Tokiais sumetimais vienas di-
didžiausių JAV pieno ūki
ninkų kooperatyvų spalio pra
džioje kreipėsi į Amerikos 
vyriausybę, kad muito įstaigos 
būtų budresnės ir kad „in
spekcijos pajėgumas būtų visai 
perdirbtas tam, kad viešoji 
sveikata būtų apsaugota nuo 
tokių užterštų gaminių kaip tie 
pieno milteliai iš Lietuvos". 

PUMMC kooperatyvas pavar
tojo tą įvykį savo propagandai, 
kad sunkiau būtų įsivežti į 
JAV-es bet kokius pieno pro
duktus iš Centrinės Europos. 
Mūsų nelaimei, Lietuvos vardas 
šiuo metu yra minimas kaip 
pavyzdys netinkamų produktų 
rinkoje, kurioje turėtume įsi
tvirtinti su savo gaminiais. An
tra vertus, turime pripažinti 
didelę stoką atsakomybės nusi
statymo pas lietuvius ekspor
tuotojus ir olandus tarpininkus. 
Kaip dažnai pasitaiko, lietuviai 
kartais mano, kad. Vakaruose 
suklastotų arba netikslių do
kumentų neišaiškins, juo la
biau, jei porą kartų apgavystė 
pasiseka. Sį Kartą ne t ik 
sulaikė, bet tas nesąžiningumas 
nuskambėjo po visą pasaulį. 

Gali būti, kad t ie pieno 
milteliai nėra net Lietuvos 
gamybos. Kažkas galėjo pasi
naudoti Lietuvoje patvirtintais 
dokumentais ir parduoti pieną 
iš Belarusijos arba Ukrainos. 
Dėl kai kurių mūsų valdininkų 
ir verslininkų nesąžiningumo 
nukenčia padorūs preky
bininkai ir, žinoma, visa mūsų 
pieno pramonė. 

Jonas Pabed inskas 

VAGYS PAGROBĖ SKAT'O 
GINKLUS 

LIETUVIU TELKINIAI 

LOS ANGELES, CA 
LIETUVOS DUKTERŲ 

VEIKLA 

Lietvos Dukterų draugija Los 
Angeles pasižymi šalpos ir ge
radarystės veikloje. Didelė dalis 
draugijos narių priklausė Šv. 
Kazimiero parapijos chorui, 
sekmadieniais po pamaldų par
davinėja užkandžius ir kavą, 
bendrai su visais talkininkais 
dalyvauja tradicinėse Lietuvių 
dienose. Sukauptas pajamas 
dosniai išdalina šalpos reikalin
giems čia ir Lietuvoje. 

Metiniai jų renginiai pasižymi 
geromis programomis ir gar
džiais maisto patiekalais. Pro
gramas yra atlikę daugiausiai 
vietiniai scenos menininkai: 
akt. Ema Dovydaitienė, pianistė 
Raimonda Apeikytė, muz. 
Viktoras Ralys, muzikologas dr. 
William Lockvvood, Opera West 
Co. solistai ir dr. Nandor 
Domokos, solistai — Janina 
Cekanauskienė, Antanas Pava
saris, Birutė Vizgirdienė, Stasė 
V. Šimoliūnienė, Los Angeles 
Vyrų kvartetas (Dabšys, Jara-
šūnas, Polikaitis, Seliukas), 
solistai — svečiai iš Lietuvos — 
jaunas baritonas Juozapaitis, 
klarnetistias Juozas Narušis ir 
kt. 

Paskutiniuosius kelis veiklos 
metus Lietuvos Dukterų d-jai 
dvi kadencijas iš eilės pirmi
ninkavo Salomėja Šakienė, 
Stasė V. Pautienienė ir dabar 
Regina Gasparonienė. Drau
gijos narių skaičius, palyginti, 
tebėra pastoviai gausus, dar
bingumo nuotaika pakili ir tole
rant iška . Laiko žingsniai 
amžiaus metuose neslopina 
veiklos pajėgumo. Atsiranda 
jėgų dirbti, padėti kitiems, 
nelaimės ištiktus paguosti, su 
jais sunkumo valandą pabūti. 
Draugijos siekiai būna 
įgyvendinti. Naujomis įplau

komis papildomas iždas užtikri
na užmojų įgyvendinimą. 

Aukotojų lapams mažėjant, 
gal reikia įspūdžio kitur ieškoti. 
Lapkričio 7 d., sekmadienį, tuoj 
po šv. Mišių (12:00 vai.) Sv. 
Kazimiero parapijos salėje 
ruošiami Lietuvos Dukterų d-jos 
tradiciniai didžkukulių pietūs. 
Meninė programa ir maloni 
draugystė už tą pačią kainą! 
Bus ir gaivinantys gėrimai, 
kava, saldūs kepiniai ir dovanų 
laimėjimai. Meninę programą 
atliks sol. Stasė V. Šimoliūnienė 
ir muzikologas-pianistas dr. 
William Lockvvood. Abu nese
niai grįžę iš Lietuvos po 
sėkmingų koncertų, Lietuvos 
kariuomenei Vilniuje ir Kaune. 
Visi kviečiami paremti Lietuvos 
Dukterų pastangas. 

Stasė V. Šimoliūnienė 

NAUJA 
JUOZO DAUMANTO 

ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA 
Los Angeles, Californijoje, nuo 

š.m. birželio 23 d. Juozo Dau
manto kuopai vadovauja nauja 
valdyba: Kazys Karuža — pirmi
ninkas, Vytautas Vidugiris — 
vicepirmininkas, Juozas Dzen-
kaitis — sekretorius, Mindaugas 
Banionis — iždininkas, Vincas 
Mikalonis — narys, Juozas Nar
kevičius — narys, Judita Paš-
kauskienė — moterų vadovė. 
Revizijos komisija: Antanas Pin
kus ir Antanas Galdikas. 

Š.m. spalio 24 d. įvykusiame 
Los Angeles Juozo Daumanto 
šaulių kuopos susirinkime pra
nešta apie buvusią ir numaytą 
veiklą. Susirinkimo protokolai 
priimti be pataisymų. Pagerbtas 
miręs šaulys Juozas Oksas. Pri
imta šeši nauji šauliai. Kvie
čiama įstoti daugiau lietuvių, 
vyrų ir moterų, į šaulių kuopą. 
Po sklandaus susirinkimo šau
lė Uldukienė visus dalyvavu
sius puikiai pavaišino užkan
džiais ir kava. , -, 

A.ljr. 

Lietuvos spauda jau kelis kar
tus aprašė neigiamus įvykius 
SKAT'O veikloje. Gaila, kad ne- . 
tenka skaityti SKAT tarnybo
je savanorių atliktų valstybei ir 
žmonėms gerų, reikšmingų 
darbų. Norisi tikėti, kad jų yra 
daugiau, negu neatsakingų ar 
drausmę pažeidžiančių veiks
mų. Kodėl jų nemini Lietuvos 
pagrindiniai dienraščiai? 

Apie paskutinį SKAT skanda
lą — ginklų vagystę, kurioje 
dalyvavo ir 5 savanoriai, rašo 
„Lietuvos aidas" 10.12 laidoje. 
Vladas Sutkus rašo, vagys jau 
sugaudyti, bet pagrobti ginklai 
dar nesurasti. Atrodo, kad ir 
saugyklose SKAT ginklai ne
saugūs. 

„Rugsėjo pabaigoje iš Kauno 
SKAT rinktinės Aleksoto kuo
pos pagrobta 18 automatų, 500 
šovinių ir keli durklai. Policija 
ir patys savanoriai jų tebe
ieško. Tyrimą apsunkina tai, 
kad vagystė kurį laiką buvo 
slepiama ir išaiškėjo tik po kelių 
dienų, per patikrinimą. Pri
taikius prevencinio suėmimo 
įstatymą, dėl šio nusižengimo 
sulaikyta apie 20 žmonių. Penki 
iš jų — vogę savanoriai, 2 — 
gruzinai , a ts tovavę ginklų 
pirkėjams; likusieji — įvairūs 
tarpininkai ar kitaip susiję 
asmenys . Tyr imui vado
vaujantis Kauno policijos parei
gūnas bendrauti su žurnalistais 
nesutinka, tačiau sakė, kad 
laikui bėgant galimybių ginklus 
susigrąžinti vis mažėja. Polici
ja kažką veikia, tačiau viską la
bai slepia. Minėtas pareigūnas 
net paprašė laikraštyje ne
minėt i jo pavardės , kad 

nesužinotų nusikaltėliai, kurie 
irgi nesnaudžia. 

Iš kitų šaltinių pavyko 
sužinoti: 20 pagrobtų automatų 
tikrai turėjo patekti į vieną iš 
pietų respublikų, greičiausiai į 
Gruziją. Vienas iš sulaikytų 
gruzinų gyvena Lietuvoje jau 
keli metai ir turi čia gana plačių 
ryšių. Atrodo, kad vogta norint 
pasipelnyti, nes vienas „vamz
dis" juodoje rinkoje kainuoja 
maždaug 1500 JAV dolerių, o 
ginklų grobikai - jauni vyrai, 
turėję materialinių sunkumų. Ir 
sandėris užsitęsė, ir vagystė 
buvo techniškai negrabi, todėl 
kaltininkai surasti gana greitai. 
Du iš dvidešimties pagrobtų 
ginklų jau sugrąžinti, nes vagys 
pinigų iš karto negavo ir du 
paskutinius automatus buvo 
pasilikę. Sulaikytieji 
parodymus teikia labai 
nenoriai, dabartinė ginklų 
laikymo vieta ko! kas nežinoma, 
bet, pasak neoficialių šaltinių, 
automatai dar tebėra Lietuvoje, 
nors jau paskirstyti po keletą 
vienetų ir paruošti išgabenti. 

Tikimės, kad policija po slap
tumo skraiste dirba iš tikrųjų". 

Ar verti tarnauti krašto 
apsaugoje ginklus vogę ir 
gruzinams juos pardavę savano
riai? Ar SKAT'o priesaika nieko 
nereiškia? SKAT'o padėtis 
yra analogiška atsikuriančios 
Lietuvos Sąjūdžiui, i kurį susi
rinko patriotai, saugumiečiai ir 
kagėbistai. Laimėję Sąjūdžio 
„daugumą" Aukščiausioje Tary
boje, ją ir jos pirmininką nu
vertė kaip traukinį nuo bėgių, 
vedančių į šviesesnę ateitį. 

Br. J. 

ATMETA EUTANAZIJA 

Didžiosios Britanijos gydytojų 
susivienijimas „British Medical 
Association" savo metiniame 
kongrese aiškia balsų dauguma 
pasisakė prieš eutanazijos lega
lizavimą. Pasataruoju metu 
diskusijas šia tema šalyje buvo 
sukėlusi „Voluntary Euthana-
sia Society" kampanija bei teis
mo nuosprendis gydytojui dr. 
Nigel Cox, kuris sunkiam ligo
niui jo prašymu davė „mirtiną 
švirkštą". Gydytojų neigiamas 
nusistatymas eutanazijos lega
lizavimo atžvilgiu — ko reika
lauja įvairios grupės — šio
mis sąlygomis yra labai 
reikšmingas. 

Etikos komisijos pirmininkas 
kongrese išsamiai aptarė euta
nazijos temą ir įvertino vadina
mąją „mirtį iš malonės", „ne
paisant motyvų ar gerų ketini
mų", kaip žmogžudystę. Jo pa
siūlymui pasakyti „ne" tokiai 
visuomenėje plintančiai tenden
cijai pritarė didžioji kongreso 
narių dauguma. Neigiama gy
dytojų laikysena eutanazijos 
atžvilgiu įtvirtinta ir parlamen
tui skirtoje asociacijos ek
spertizėje. 
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We Ship UPS 

Užsiimam maisto tiekimu (catering) 

talman 

312-434-9766 

delicatcssen 
Skaniausi lietuviški gaminiai 

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

Buvusios čikagietės Sigutė Mikutaitytė ir Nijolė Sparkytė dainuoja Los 
Angeles Lietuvių dienu programoje. 

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

Nuo trečiadienio iki penktadienio, 
8:30 v.v. — 9:00 v. v. 

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 
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alėdos artėjai 
SUTEIKITE DŽIAUGSMO 
G I M I N Ė M S L I E T U V O J E 

ED AIR CARGO 
E SIUNTINIAI LAIVU 

LH DOLERIU PERSIUNTIMAS 
SIUNTINIAI PRISTATOMI BE MUITU 

atlanta IE, Inc. 
12719 West 71st Street, Chicago, BL, 60629 j 

teL (312) 434-2121 ; 1-S00-775SEND 

• 1789 m. rugsėjo 29 d. JAV 
Karo ministerija suformavo 
pirmuosius valstybės karinius 
dalinius — iš viso 700 vyrų! 

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

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų ajetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir V tus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus apt- mausime. Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai. pirmad., antrad., 

ketvd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. trečd. 9 v.r.—7 v.v. 

CityCenter GT-Interna ional 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVEDIMU OFICIALI 
KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR KOORDINUOTI KEL ONĖS Į 

1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE. 

Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ! , 

SIŪLOME: 
Septynių (7), dešimties (10) ir keturiolikos (14) dienų maršrutus po Lietuvą. Keturiolikos 
(14) ir septyniolikos (17) dienų maršrutai po Pabaltijį. Pavienius ir grupinius marš: utus pagal 
jūsų pageidavimus. Viešbučių rezervacijas. Plataus pasirinkimo transportas keleiviniai 
automobiliai — Cadillac Seville, Cadillac EI Dorado, 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 oaslaugas. 
Reikalui esant, galite kreiptis: VILNIUJE, KAUNE, KLAIPĖDOJE, ŠIAULIUOSE IR 
PANEVĖŽYJE. 

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

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galine 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 aptarnausnne visose 
mūsų raštinėse. 

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

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

Member 

American Society 
of Travel Agents 

© CityCenter GT-lr temational 
GEDIMINO PROSF =KTAS NR. 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
1-223-154 

TELEFAX (370) 2-223 
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Studentai savanoriai Lietuvos SKAT'o pulkuose, broliai Andrius ir Vilius 
1992 m. 

ft£| midkind FGCIGI ai 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON P A R K 
4040 ARCHER AVE NUE 

(1-312)254-4470 
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Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus rūmuose Kaune 1935 m. spalio 20 d. Iš dešinės: Mykolas 
Račkus (tėvas, knygnešys), dr. Aleksandras Račkus, prof. Eduardas Volteris, Kazė Račkutė-Ša-
tinskienė, dr. Račkaus sesuo. 

PRASMINGA IŠEIVIJOS 
LIETUVIO VEIKLA LIETUVAI 

A. M. Račkaus 100-sioms gimimo metinėms paminėti 

„Lietuvos a i d a s " 1935 metų 
246-me numeryje i šspausdino 
straipsnį an t raš te „Dr. Račkaus 
muziejus t ik ra i pasilieka Lietu
voje". Jame buvo rašoma... „pir
mo pasaul io l ietuvių kongreso 
proga į K a u n ą a tgaben ta s iš 
Amer ikos dr. Račkaus užsienio 
l i e tuv ių k u l t ū r o s i r numiz
ma t ikos muziejus pasi l iks Lie
tuvoje.. . Muziejų per ims Švieti
mo minister i ja . . ." 

Muziejinė kolekcija, apie ku
rią rašoma laikraštyje , buvo 
labai įvairi. J ą sudarė etnografi
jos, numizmat ikos , geologijos, 
minerologi jos , archeologijos, 
spaudos , s t ragis t ikos ir ki tokių 
įvair ių laikų, muziejinę ver tę 
tur in tys , daiktai iš visų pasaulio 
k ra š tų . 

Čekiškės į Ariogalą, jaunas is 
Aleksandras lankė Ariogalos 
pradžios mokyklą, o nuo 1905 
m. iki 1907 m. mokėsi Kauno 
„Aušros" gimnazijoje. Tuo metu 
netoli Ariogalos, savo Plember-
go dvare , gyveno žinomas pra
eities tyrinėtojas, archeologas ir 
da i l in inkas Tadas Daugirdas . 
J i s , be įvairių archeologinių ir 
etnografinių daiktų, buvo surin
kęs ir saugojo nemažai monetų 
bei medalių. 1907 metais , įstei
gus Kauno miesto muziejų, savo 
r i nk in iu s j is padovanojo šiai įs
ta iga i . Ga l ima manyt i , kad ir 
pirmoji jaunojo Aleksandro pa
žintis su kolekcionavimu, o gal 
ir j am pomėgis, įvyko susidomė
j u s T. Daugirdo r inkiniais . 

1910 meta i s a tvykęs į Ameri-

Zygimanto Augusto taleris (1565 m., sidabras) iš A. Račkaus kolekcijos. 

Šio un ika l aus , n e p a p r a s t a 
įvairove pasižyminčio, istorijos 
ir ku l tū ros eksponatų r inkin io 
a tgaben imas iš užjūrio ir ekspo
navimas K a u n e Vytauto Didžio
jo univers i te te , o po to ir Vytau
to Didžiojo Kul tū ros muziejuje 
buvo didelis įvykis 1935 metų 
Lietuvos k u l t ū r i n i a m e gyveni
me . Apie t a i plačiai rašė t ų me
tų „Lietuvos a idas" , „Naujoji 
Romuva" , „Židinys" , „Pavasa
r i s " , „Li tera tūros nauj ienos" , 
„ K a r y s " ir ki t i la ikrašč ia i bei 
žurna la i . 

Šviet imo ministeri ja , įgijusi 
r inkin į , pask i rs tė paga l profilį 
a t i t i n k a m o m s Lietuvos kul tū
ros ir mokslo įs ta igoms. Di
džiausia da l i s (51,817 vienetai) 
buvo perduota Vytauto Didžiojo 
Kultūros muziejui, ki t i ekspona
t a i pateko į Vytau to Didžiojo 
univers i te to mineralogijos, geo
logijos, zoologijos kab ine tus , 
V D U biblioteką ir k i tu r . 

Pr i s imint i šį unika lų J A V su
r i n k t ą r inkinį paska t ino Alek
sandro Račkaus a smenybė , ku
r io gimimo 100-jų me t in ių jubi
liejų šiais meta is m i n i m e . 

A l e k s a n d r a s R a č k u s gimė 
1893 m. birželio 7 d. Čekiškėje, 
knygneš ių Mykolo Račkaus ir 
Pe t ronėlės Povilaitytės-Račku-
vienės šeimoje. Tėvas Mykolas 
buvo ki lęs iš Kėda in ių ap
skr i t ies , Ariogalos valsčiaus, 
Pagausanč io kaimo, mot ina Pe
t r o n ė l ė u ž a u g o Vi lk i jo j e . 
Tėvams pers ikė lus gyventi iš 

ką, Aleksandras Račkus kur į 
laiką dirbo audimo dirbtuvėse, 
o 1912-1913 metais mokėsi Šv. 
Lauryno kolegijoje Montrealyje, 
Kanadoje. Mokydamasis k a r t u 
dirbo asistentu-konservatoriu-
mi Šv. Lauryno muziejuje. 

1914 meta i s tęsė mokslą Šv. 
Kryž iaus kolegijoje Worcester; 
1915 me ta i s — Loyolos univer
s i te te sociologijos fakul te te , 
1919-1920 metais medicinos fa
ku l t e t e . 1922 metais Čikagoje 
baigė medicinos mokslus ir, 
gavęs diplomą, vertėsi gydyto
jo p r ak t ika . 

Dar besimokydamas, pradėjo 
ak tyvia i dalyvauti visuomeni
nėje l ietuvių išeivių veikloje. 
1912 me ta i s įstojo į Lietuvos 
Vyčių organizaciją, 1914 metais 
įėjo į šios organizacijos Cent ro 
valdybą, buvo vienas „Vyčio" 
žu rna lo steigėjų, o 1915-16 
meta i s pirmasis redaktor ius . 
1916-17 metais leido ir redagavo 
prieš laisvamanį humoro žurna
lą „Laisvamanių žiedus". Ben
dradarbiavo „Aušrinėje", „Bite
lėje", „Darbin inke" , „Dirvoje", 
„XX Amžiuje" , „Kosmose" , 
„Naujojoje Romuvoje", „Tautos 
praeityje", „Trimite", „Drauge" 
(nuo 1922 m. buvo šio laikraščio 
sveikatos skyriaus redaktorius) 
ir k i tur . Rašė Lietuvos istorijos, 
numizmat ikos , medicinos, klau
simai^. Buvo vienas Lietuvių 
numizmat ikos ir istorijos drau
gijos, į k u r t o * 1917 m e t a i s 

metų, steigėjų. Priklausė Ame
rikos numizmatų sąjungai, New 
Yorko numizmatų draugijai, Či
kagos monetų klubui, Čikagos 
istorikų ir ki toms draugijoms. 

1938 metais, gyvendamas Lie
tuvoje, A. Račkus buvo vienas 
lietuvių-amerikiečių draugijos 
steigėjų ir valdybos narys. 

Atvežus kolekciją į Lietuvą ir 
didžiąją jos dalį perdavus Vy
tauto Didžiojo kultūros muzie
jui (dabar Valst . M. K. Čiurlio
nio dailės muziejus), Aleksan
dras Račkus buvo paskirtas šio 
muziejaus istorijos skyriaus ve
dėju. Pareigas ėjo nuo 1936 m. 
spalio 1 d., iki 1938 m. balandžio 
1 d., vadovaudamas tolimes
niam atvežtųjų istorinių verty
bių tvarkymui ir sisteminimui. 

Prasidėjus pirmajai sovietų 
okupacijai, 1940 m. rudenį 
grįžęs į JAV, iš naujo ėmėsi 
organizuoti Lituanistikos mu
ziejų, kur iame vėl sukaupė 
daug lituanistinės, numizmati
nės bei a rcheologinės me
džiagos. 

Nesiimant plačiau nagrinėti 
tokią įvairiapusišką A. Račkaus 
kultūrinę veiklą bei charakteri
zuoti Lietuvai perduotųjų rinki
nių, norėtųsi kiek apibūdinti į 
Valst. M. K. Čiurlionio dailės 
muziejų petekusią numizmati
kos kolekciją. 

Iš 51,817 vienetų Vytauto Di
džiojo Kultūros muziejui 1936 
m. perduotų eksponatų, 29,253 
vienetai buvo priskirti numiz
matikai. J ų charakteristika, 
geografija, laikotarpis yra neap
sakomai įvairus. Tai įvairiausių 
pasaulio šalių, pradedant Lietu
va ir baigiant Okeanijos salo
mis, ir įvairiausių laikotarpių, 
pradedant Senųjų Kinijos dinas
tijų epochomis ir baigiant nau
jaisiais laikais, įvairių medžia
gų ir įvairių formų pinigai: mo
netos ir banknotai. 

Senovės Egipto metaliniai pi
n iga i , a n t i k i n ė s Graiki jos 
drachmos, Romos imperijos de
narai , Bizantijos bizantinai. 
Arabų dirhemos, Senovės Rytų 
Kraštų, Aukso ordos ir kryžiuo
čių bei Livonijos ordino pinigai. 
Savaip įdomūs kauliniai ir žal
variniai žuvies, peilio, kastuvo, 
rakto ir kitokių formų Kinijos 
pinigai. 

Unikalus pirmykščių tautų pi
nigų (2,780 vnt.) rinkinys. Tai 
įvairiaspalvių stiklo karoliukų 
ir kriauklių nėriniai-vampu-
mai, įnagiai iš titnago, geležies, 
medžio bei kaulo. Visa tai buvo 
naudojama kaip mainų priemo
nės. Šie „pinigai" į A. Račkaus 
rinkinius pateko iš Melanezijos, 
Mikronezijos, Naujosios Zelan
dijos ir Polinezijos salynų, Rin
kėjas domėjosi ir senųjų Ameri
kos gyv tojų actekų, inkų, ma
jų kultūros paminklas. Yra su
rinkta akmeninių ir terakotinių 

įvairių formų strėlių antgalių, 
medžioklės ir darbo Įrankių. 

Afrikos ta^ tų (Angolos, Etio
pijos, Dramblio Kaulo kranto, 
Kamerūno) kultūros u- meno pa
minklams atstovauja varinės 
apyrankės ir apykakles, darbo 
įrankiai. 

Šiuo metu saugomos muzieju
je retų lietuviškų monetų kolek
cijos pagrindą irgi sudaro A. 
Račkaus rinkiniai. Jau 1925 m. 
jo turėta 882 skirtingų unikalių 
lietuviškų monetų kolekcija tuo 
metu buvo viena didžiausių pa
saulyje. Buvo surinkta tokių re
tenybių, kaip Žygimanto Au
gusto be pažymėtų metų pusgra-
šiai, 1566 m. satyriniai trečio
kai, 1547 m. šeštokas. 1565 m. 
taleriai (2 vnt., kurių su tokia 
data neturi nė vienas pasaulio 
muziejus) ir t.t. 

Medalių rinkinyje nemažas 
kiekis XVII-XIX a Lietuvos, 
kitų Europos valstybių bei JAV 
medalistų darbų, sukurtų įvai
riems istoriniams įvykiams ar 
žymiems asmenims atminti bei 
pažymėti. Iš Lietuvos medalistų 
darbų yra labai vertingas ir me
niškas XVI a. medalis su Stepo
no Batoro bareljefiniu portretu, 
atliktas Vilniaus medalisto, žy
mėjusio save monograma „PP", 
1610-1652 m. Vilniuje dirbusio 
medalių meistro H. Trilnerio 
darbas, skirtas karaliui Vladis
lovui Vazai, nežinomo autoriaus 
medalis, skirtas Karolinai Rad
vilaitei ir kt . 

Iš tų pačių rinkinių į muzie
jaus fondus pateko ir žymaus 
Amerikos skulptoriaus-medalis-
to V. D. Brenerio (1871-1924) 
medaliai ir plaketės. 

Išeivijos lietuvio Aleksandro 
Račkaus atl iktas didelis, reikš
mingas ir gražus darbas tėvynei 
buvo įvertintas. Už nuopelnus 
Lietuvai 1935 m. jis buvo ap
dovanotas Vytauto Didžiojo III 
laipsnio ordinu, o 1939 m. Šau
lių Žvaigždės medaliu. 

DRAUGAS, šeštadiea' ?, 1993 m. spalio mėn. 30 d. 

Muz. Virginijus Barkauskas prie vargonų Viešpaties Atsimainymo bažnyčioje 
Maspeth, NY. 

TALENTAS, KURĮ VERTA IŠGIRSTI 
Pokalbis su muzikos magistru Virginijum Barkausku 

Algirdas Kvedaras 

Valst. M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus Numizmatikos sky
r iaus vedėjas 

Ne per seniai iš Lietuvos atvy
kęs Virg in i jus B a r k a u s k a s 
vargonininko pareigas pradėjo 
eiti lietuvių Viešpaties Atsimai
nymo parapijos bažnyčioje. Mas
peth, NY. Siekdamas magistro 
laipsnio, vargonus ir bažnytinę 
liturgiją studijavo St. Joseph's 
kolegijoje, Rensselaer, IN. J am 
ten studijuojant, jį pavadavo jo 
žmona, p ian is tė Asta Bar-
ka> skienė. Praėjusią vasarą, po 
i lgų ir i n t ensyvaus darbo 
pareikalavusių studijų, jas ap
vainikavo magistro diplomu 
Apie Virginijų jo prof. Gerhing 
sako: „Tai talentas, kurį verta 
išgirsti". 

Grįžęs į New Yorką prie savo 
t iesioginių pareigu, praf1 io 
ruoštis koncertams (konce:? 
Lietuvoje, o ir čia, Amerikoje, 
turėjo ir anksčiau). 

Pirmasis, podiplominis kon 
certas įvyko spalio 16 d. lietuvių 
Apreiškimo parapijos bažnv čio 
je , Brooklyn, NY. Koncert ' 
atliko J. S. Bach, Fr., Couperin. 
P. Gerhing, Ch. M. Widor, V. 
Persichetti , Ch. įves ir L. Vier-
ne kompozicijas. 

Aplankiau Virginijų Barkaus
ką ir pakviečiau pašnekesiui. 

— Pi rmiaus ia p a p a s a k o k i 
te ap ie savo v a r g o n ų muzi
k o s s tudi jas . Kur ir p a s ką 
s tudi javote? 

— Vargonų muzikos pradėjau 
mokytis prieš penkerius metus 
Lietuvos valstybinėje konserva
torijoje 'dabar Akademija) pro
fesor iaus Leopoldo Digr io 
klasėje. Išklausęs ketverių metų 
kursą, atvykau į JAV, kur stu
dijas tęsiau Šv. Juozapo kolegi
joje. Rensselaer. IN, pas dr. Phi
lip Gehring. 

— D a b a r Lietuvoje nema
ž a i v a r g o n i n i n k ų , k u r i e 
v a r g o n ų s tud i j a s j a u y r a 
ba igę , a r b a d a r t ebes tud i -
juo ja . J ų t a r p e — d a u g mo
t e rų . Kokia b ū t ų p r iežas t i s 
t e n v a r g o n a m s m o t e r ų ro
d o m u sus idomėj imu? 

— Lietuvoje vargonin inkų 
tarpe yra daug moterų, tačiau 
ta i nėra blogai, kad vargonais 
groja ir T- >*erys. Tačiau vyrų 
st 'Vn pasižymi ne tik vargonų 
k sė, bet visa Muzikos Akade-
mija ir kitos muzikos mokyklos. 
Pvz. fortepijono klasėje, mano 
kurse, buvo 15 studentų. Aš ten 
vienini '4is atstovavau vyrams. 
Tačiau, atidarius savarankišką 
vargonų klasę Muzikos Aka-

Čikagoje ir veikusios iki 1936 pypkių, skulptūrinių galvučių. 

KVIETIMAS EITI 
LIETUVOS KELIU 
Maironiečių draugija šiuo 

metu yra viena veikliausių, 
Lietuvos moksleiviją sutelku
sių, organizacijų. Įdomu, kad ši 
draugija neturi narių sąrašų ar 
įstatų, bet yra laisvanoriška, 
kūrybinė, literatūrinė, kraštoty
ros draugija, į kurią jaunimas 
ateina tuomet, kai nori ką nors 
veikti. 

Maironiečiai įsisteigė 1989 
metais spalio 2F dieną (taigi, 
prieš ketverius metus) Maironio 
lietuvių literatūros muziejuje, 
Kaune. Dabar draugijos bū
reliai veikia net 60-tyje Lietu
vos mokyklų. Maironiečius 
remia ir globoja Kultūros ir 
švietimo ministerija, rajonų 
kultūros bei švietimo skyriai, 
Maironio draugija, žymūs Lietu
vos meno ir mokslo žmonės, bet 
už vis labiausiai — lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytojai. 
J ie stengiasi savo mokiniams 
įdiegti meilę poetui, tikrosioms 
gyvenimo vertybėms ir kūrybai. 
Jaunimas, susipažinęs su Mai
ronio gyvenimu bei kūryba, 
stengiasi, savo ruožtu, geriau 
pažinti Lietuvos istoriją ir 
kultūrą, ugdyti meilę gimtajam 
kraštui, lietuvių kalbai. 

Maironiečiai. kaip skautai ir 
ateitininkai, ruošin vasaros sto
vyklas, kuriose norėtų susilauk
ti ir išeivijos lietuvių jaunimo. 
Stovyklos vyksta vietovėse, ku
rios yra kaip nor- susirišusios 
su Maironiu: Betygaloje, Kreke
navoje, T roškūnuose , Die
veniškėse. Apie šias Rytų Lietu
vos vietoves jie aprašo savo 
kūrybai skir tame draugijos 
leidinyje, kur is pavad in tas 
..Sandrava" — t.y. upelės, kuri 
teka Maironio tėviškėje, vardu. 

Lietuvoje įsisteigė maironiečiai vienos savo šventes metu. 

Maironiečių tradicinis kasme 
tinis renginys — tai Maironio 
gimimo dienos minėjimas. Ta 
proga yra aukojamos Mišios 
Kauno katedroje, lankomas 
Mai ronio lietuvių ku l tū ros 
muziejus, skaitoma didžiojo 
poeto bei pačių maironiečių 
kūryba. 

Maironiečiai ir su jais dir 
ban tys l ietuvių kalbos bei 
l i teratūros pedagogai kviečia ir 
laukia, kad Amerikos lietuviu 

j a u n i m a s j i ems p a r a š y t ų . 
Galbūt aukštesniųjų lituanis
tinių mokyklų mokiniai, paska
tinti savo tėvelių ir mokytojų, 
galėtų tai lengviausiai įvykdyti, 
užmezgant abipusiškai jdomų ir 
naudinga bendradarbiavimą. 

Rašinėlius, mintis ir kūrybą 
prašoma siusti Maironiečių 
draugijai, c/o Švietimo centras. 
Butlerienės 3. Marijampolė, 
Lithuania. 

R i tonė Rudaitienė 

demijoje, vyrų gerokai padau
gėjo. Kaip bus ateityje — galima 
t ik spėti. Tačiau moterys gerai , 
o kar ta is ir geriau už vyrus gro
j a bei d i rba k i t ą muzikinį 
darbą. 

— V a r g o n i n i n k ų — nema
žai. Ar j ie turi p a k a n k a m a i 
l i e t u v i š k ų v a r g o n a m s 
kompozic i jų ir k u r i e kompo
zitoriai j a s rašo? 

— Vargonams kompozicijų, iš 
tiesų, nėra gausu. Tačiau Lietu
vos kompozitoriai j a s rašo ir yra 
sukur t a kūr in ių , r andanč ių at
garsį vargonininkų tarpe. Prieš
kar inės Lietuvos profesionali 
vargoninė muzika nėra gausi . 
Tik J . Naujalio la ika is pradėjo 
vystytis profesionalusis vargonų 
menas . Dabar , maždaug prieš 
dvidešimt metų, Lietuvoje vyko 
dideli pasaulinio masto vargoni
n inkų koncertai . Taip p a t ir 
Vi lniaus konservatorijos klasė 
išugdė gerų profesionalų. Lietu
vos jaunieji kompozitoriai pra
dėjo rašyt i ir vargonams. Kiek 
anksčiau rašė J . Juzel iūnas , 
Ba rkauskas (ne mano gimi
naitis) ir kit i . Vėl iau Mart i 
naičio, Bar tul io , Kutavič iaus , 
M a k a č i n o k ū r y b a p a p i l d ė 
v a r g o n i n ė s m u z i k o s k r a i t į . 

— Kodė l J ū s ų k o n c e r t ų 
p r o g r a m o s e l i e t u v i š k ų 
kompozic i jų n e s i m a t o ? 

— Netiesa, kad mano koncer
tų programose n ė r a l ietuviškos 
muzikos. Esu ne kar tą į pro
gramas įjungęs Algirdo Briliaus 
kompozicijas. Šiuo m e t u su 
dideliu susidomėjimu pradėjau 
ruošti Vakar io Lopo sonatą. Tai 
labai įdomus kūr inys , i r t ikiu, 
kad sėkminga i reprezentuos 
l i e t u v i š k a i m u z i k a i k i t ų , 
pasaul in ių kompozitorių tarpe 
mano koncertinėse programose. 

— K o n c e r t o p r o g r a m o j e , 
k u r į a t l i k o t e A p r e i š k i m o 
parapijos bažnyčioje , Brook-
lyne , NY, iš š e š i ų v e i k a l ų ne t 
penki p r i k l a u s ė š io š imtme
čio k o m p o z i t o r i a m s . A r ta i 
a t s i t ik t inumas , ar j ie J u m s 
art imesni? 

— Taip, net penki kū r in i a i 
yra naujesnės muzikos. Dar 
gal ima pastebėt i , kad iš t ų 
penkių — t rys a t s tovauja JAV 
kūrybai . Tai dėsninga ir susiję 
su mano studijomis Šv. Juozapo 
kolegijoje. Be abejonės, m a n 
buvo labai įdomu kuo daug iau 
s u s i p a ž i n t i su a m e r i k i e č i ų 
muzika. Mano pat ies p ra šymu 
ir m a n o v a r g o n ų dės ty tojo 

pasiūlymais , paėmiau keletą 
amerikiečių kompozicijų, kurios 
man labai pa t iko , ir a š jas lai
kau savo reper tua re . 

— Kuri iš p a s a u l i n i ų kom
pozi tor ių lab iaus ia i mėgs ta 
te? 

— Iš pasaul in ių autocių man 
arčiausias J. S. Bachas . Šiuo 
metu esu susižavėjęs Char les 
Tournemire kūryba . 

— O i š l i e tuv ių? 
— S u n k u pasakyt i apie lietu

višką labiaus ia i pa t inkan t į au
torių. Nėra tokio, k u r i s būtų 
vienintel is pirmoje, išskirtinoje 
vietoje. B. Kutav ič ius , B. Bajo
ras m a n a r t imi savo muzika, 
ka lban t apie kūrybą ap lamai . 

— Tikiu, k a d š is J ū s ų kon
c e r t a s A p r e i š k i m e n e b u s 
p a s k u t i n i s . A r j a u e s a t e 
n u m a t ę s jų d a u g i a u , jei taip, 
tai kur? 

— K o n c e r t a s A p r e i š k i m e 
nėra pask'ūtinis . Tai t ik , š iame 
sezone, p i rmut in i s . Dar šiais 
metais turės iu ke tur i s vargonų 
koncertus. T rys iš jų — New 

. York bažnyčiose ir, vienas — 
C r o o k s t o n , N o r t h D a k o t a , 
katedroje. Ei lė koncertų y ra 
suplanuota po Naujų Metų. 
Taip pat daugel is da r planuo
jami . Taigi d a r šie metai , o 
ir ateinantieji , atrodo, bus labai 
į tempto darbo meta i . 

— A t s i s v e i k i n d a m a s s u 
v a r g o n ų so l i s tu Virgini jum 
B a r k a u s k u , d ė k o j a u už po
k a l b į ir l i n k ė j a u g e r o s 
s ė k m ė s ateityje . 

P . P a l y s 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

7311 Douglas Circle, La Paima. CA 90623 
• tel. (714) 521-8694 • fax (714 5^1-1210 

APSKAITA LIETUVOJE 
Kelionėje Lietuvoje rugpjūčio 

mėnesį pastebėjau daromą 
pažangą ekonomikos meto
dikoje. Anksčiau mažai kas 
nusimanė apie verslo planus 
(business plans), kuriuos būtina 
sudaryti prieš pradedant eko 
nominį projektą ar prašant 
paskolos iš bankų. O dabar yra 
individų ir bendrovių, kurios 
gali padėti tokius planus su
daryti už atlyginimą, jeigu pats 
verslininkas nesugeba. Taip pat 
daroma pažanga apskaitos srity
je. Apie tai rašo šio straipsnio 
autorė ekonomikos daktarė, 
Viniaus universiteto docentė 
Zina Gaidienė. Autorė yra reta 
Lietuvos apskaitos specialistė, 
nes aktyviai domisi ir skaito 
vakariet iškos apskaitos 
periodiką jau apie 10 metų. 
Paskutiniu laiku dr. Gaidienė 
skiria daug laiko vakarietiškos 
apskaitos plėtojimui Lietuvoje 
per leidinius, paskaitas ir kaip 
konsul tantė vakarietiškos 
apskai tos pritaikymo pro
jektuose. Pavyzdžiui, ji kon
sultavo Kauno .,Inkaro" 
bendrovei, įvedant vakarietišką 
apskaitą; bendrovė su 1,CG0 
darbininkų gamina guminius 
sportinius batukus ir vaistams 
švirkštus. Ji taip pat kviečiama 
kaip ekspertė , Seimui ir 
Vyriausybei rengiant norma
tyvinius ir įstatyminius apskai 
tos dokumentus. 

Dr. Zina Gaidienė, dr. Dalė 
Poškaitė ir Irena Petruškevičie
nė šiuo metu stažuojasi Čika 
goję De Paul universitete. 
Asmenys interesuoti apskaita 
Lietuvoje, gali kreiptis į dr. Gai
dienę telefonu (312) 362-5051 
darbo valandomis. (EK) 

Rugsėjo 14 d. oficialiai prasi
dėjo prekvba akcijon is Valsty
binėje vertybinių popierių 
biržoje. Akcijos — kol kas 
vieninteliai oficialūs investi
ciniai vertybiniai popieriai 
Lietuv .je. Dien aščiai paskelbė, 
kad parduodančių akcijas tą 
dieną buvo kur kas daugiau 
negu jas perkančių. Kokia šios 
biržos ateitis ir kokia bus 
finansinių investicijų per 
spektyvt Lietuvoje — dar 
sunkiai prognozuojamas 
dalykas. Šiame straipsnyje aš 
noriu paliesti tik vieną biržos ir 
litų finansinių reikalų sėkmės 
aspektą. Tai finansinė informa 
cija apie įmones, kuria remian
tis, bus daromi ekonominiai 
sprendimą' 

O kokia finansinė informacija 

Doc. Zita Gaidienė 

yra dabar prieinama investoriui 
Lietuvoje? Valstybinės verty
binių popierių biržos dalyviai 
privalo parengti savo veiklos 
prospektą-apžva'tgą. Ir tai yra 
bene vienintelis oficialus infor
macijos šaltinis, nes patikimų 
finansinių tarpininkų, ana 
litikų. prognozuotojų Lietuvoje 
dar nėra. Dar nėra rengiamos ir 
oficialiai nėre. prieinamos inves-
toriams metinės įmonių finan
sinės ataskaitos (pelno ataskaita, 
sąskaitų balansų lentelė, pini
gų srautų ataskaita). Šiuo metu 
dar tik kuriami metinių fi
nansinių ataskaitų renginio stan
dartai. O birža jau veikia. Aš 
manau, kau nuo 1994 metų 
standartai įsigalios. Tikiu, kad 
greitai turėsime ir finansinės 
apskaitos principus, kuriais re
miantis, v sos įmonės vienoda 
metodika ipskaičiuos savo pa
jamas, išlaidas, pelną, vienodai 
vertins rekilnojamą turtą, 
atsargas. 

Tačiau neturime t ik ra i 
profesionalių auditorių, kurie 
patvirtintų finansinės informa
cijos teisingumą, ir neatrodo, 
kad greitai turėsime. O 
tikimybė, kad oficialiai 
pateikiama informacija gali 
būti neteisinga, yra t ikrai 
didelė, nes pagal daug metų 
galiojus ą radiciją buvo tiesiog 
įprasta klastoti ataskaitas, 
žmonės piie to yra pripratę. 
Kiekviena vietinis investorius, 
ypač jeigu is yra ekonomistas, 
suvokia, jc? remtis įmonių pa
teikta informacija yra tikrai 
pavojinga. Todėl dažnas papras
čiausiai ja nesinaudoja. Užsie
nio invesi oriai, įpratę prie 
gausybės )atikimos informa
cijos, pi ie kvalifikuotų 
finansinių patarėjų, gali nedrįs
ti pirkti „katės maiše". Visa tai 
yra didelis stabdis biržos plėtrai 
ir stambesnėmis investicijoms. 
O kokia tik.mybė. kad netrukus 
šias problemas bus galima 
išspręsti, kas daroma jau dabar? 

Pirmas žingsnis jau žengtas — 

nuo 1993 metų įsigaliojo naujas 
buhalterinės apskaitos įsta
tymas , re ikalaujant is per
tvarkyti apskaitą pagal tarptau
tinius apskaitos standartus ir 
Europos Bendrijos direktyvas, 
įgyvendinus šiuos reikala
vimus, Lietuvos apskaita įeitų 
į pasaulinės apskaitos sistemą. 
Tai sudarys sąlygas remtis 
pasaulio patyrimu ir leis spar
čiau racionalizuoti buvusią 
tarybinės apskaitos sistemą. 
Reikia pažymėti, kad prieškario 
Lietuvoje veikė europietiška 
apskaitos sistema. 

Antras žingsnis — susi
laukėme užsienio pagalbos ir 
paramos. Ji jaučiama įvairiose 
srityse. Džiaugiuosi, kad naujos 
įmonių apskaitos sistemos 
kūrimo iniciatoriumi Lietuvoje 
ir rėmėju yra Montrealio 
Concordijos universitete dir
bantis mūsų tėvynainis apskai
tos profesorius Henry Dauderis. 
Atvykęs Lietuvon 1991 metais, 
jis suorganizavo vasaros 
mokyklą Kauno Vytauto Di
džiojo universitete, 4 savaičių 
intensyvaus apskaitos mokymo 
kursus baigė per 30 didžiausių 
Kauno įmonių ir organizacijų 
vadovaujantys apskaitininkai, 
Finansų ministerijos specialis
tai, universiteto dėstytojai. 
Pirmą kartą lietuviai buvo 
supažindinti su rinkos apskaitos 
pagrindais. Čia gimė mintis 
kartoti tokius kursus dirban
tiems apskaitos darbą ir naudoti 
H. Dauderio parengtą me
todiką. Trys H. Dauderio 
mokiniai per maždaug dvejus 
metus „Finansų apskaitos" 
kursą vien firmoje „Apskaita" 
dėstė daugiau kaip 500 žmonių. 
Daugiausia klausytojų buvo iš 
privačių įmonių ir bendrų su už
sienio įmonėmis darbuotojų. 

Šiais metais Pasaulio lietuvių 
mokslo, kultūros ir švietimo 
centras Kaune išleido lietuvių 
kalba H. Dauderio vadovėlį (I 
dalį) „Finansų apskaita". Tai 
pirmas, lietuviškai parašytas, 
r inkos apskaitos vadovėlis 
aukštosioms mokykloms. Šio 
vadovėlio vertimo į lietuvių 
kalbą teises nemokamai 
parūpino profesorius H. 
Dauderis. (Dr. Gaidienė buvo 
vadovėlio į l ietuvių kalbą 
mokslinė redaktorė. — EK) 

Kita didelė dovana Lietuvos 
apskait ininkams — Atviros 
Lietuvos fondo (tai Soros fondo 
padalinys Lietuvoje) finansuo
jami kursai apskaitos dės
tytojams, kurie vyko šių metų 
kovo-birželio mėn. Vilniaus 
universitete. I kursus atvažiavo 
žymiausi apskaitos profesoriai 
iš įvairių JAV universitetų 
(Pietų Floridos, Texas, Penn-
sylvanijos, Portland, DePaul, 
Virginijos). Jie atgabeno ne tik 
puikius apskaitos vadovėlius, 
kurie atiteko kursų klausy
tojams, bet ir daug vertingos 
metodinės medžiagos. Mokymas 
buvo labai intensyvus — per 18 
savaičių išklausėme keturis 
finansų ir vadovavimo apskai

tos, po vieną audito, informa
cinių sistemų, tarptautinės ap
skaitos ir verslo teisės kursus. 
Atviros Lietuvos fondas šiuo 
metu taip pat finansuoja 10 
šiuos kursus baigusių stažuotes 
JAV universitetuose. 

Kuo išsiskyrė kolegų ameri
kiečių dėstymo pobūdis, kokias 
savo klaidas pamatėme? 
Pagrindinis skirtumas yra tai, 
kad Lietuvoje aukštasis apskai
tos mokslas iki šiol dar neorien
tuotas į savarankiškas žmonių 
studijas, studentai labai pasy
viai dalyvauja mokymo procese. 
Amerikiečiai pademonstravo 
aukš tą pedagoginį meis
triškumą, visiškai kitokį požiūrį 
į studentą-klausytoją, išmokė, 
kaip reikia organizuoti sis
temingą žinių patikrinimą. Pri
taikius tai mūsų aukštosiose 
mokyklose, egzaminai semestro 
pabaigoje studentams neturėtų 
būti tik ,,laimės dalyku", 
reikėtų palaipsniui užsidirbti 
įvertinimą. Aš manau, kad kai 
kurie šių kursų dalyviai jau da
bar galėtų sėkmingai taikyti 
vakarietišką dėstymo metodiką. 
Tikėtume, kad ger iausių 
rezultatų pasiekę kursų daly
viai bus pakviesti į apskaitos 
specialistų „kalvę" — Vilniaus 
universiteto buhalterinės ap
skaitos katedrą. Palankesnės 
sąlygos naujai minčiai yra 
Kauno Vytauto Didžiojo bei 
Technologijos universitetuose, 
tačiau šie universitetai ne
rengia apskaitos specialistų. 
Todėl, norint užpildyti šią spra
gą, reikėtų išplėsti apskaitos 
darbuotojų perkvalifikavimo 
sistemą, parengti daugiau 
specialistų konsultaciniam dar
bui. Šioje srityje labai pageidau
tina užsienyje gyvenančių lietu
vių pagalba — patarimais, kon
sultacijomis, paskaitomis. 
Lietuvai reika ne vien techninės 
pagalbos. Ypač svarbu per
tvarkant tarybinę apskaitos sis
temą, kad žmonės suvoktų, jog 
rinkos apskaita — tai teisingos 
ir vartotojams naudingos 
informacijos sistema. Man 
atrodo, kad tokių mokytojų, 
kurie būtų ne tik apskaitos pro
fesinės, bet ir etikos srities spe
cialistai, mes dar neturime. O 
tokios pagalbos ypač reikia da
bartinei Lietuvai. 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 
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RAC1NE KEPYKLA IR 

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

Catenng 
6216 S. Archer Ave. 

Chlcago, IL 60638 
Tel. 5814500 

. - — A j 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Ucensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plytelės. KarSto vandens tankai, 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 

BCN SERAPINAS 708-636-2960 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

Gary Geisler, JAV Land O'Lakes p;enr, produktų k<*>f* - Ų *vndrovės atstovas, moko Lietuvos 
ūkininkus ir Vyriausybes darbuotojus steigti kooperaty.;:? Dvejus trumpus kursus finansavo 
US Aid for International Devplopment.. 

JAV FIRMA ĮSIGIJO 
KAUNO KONDITERIJOS 

FABRIKĄ 

Amerikiečių firma Kraft 
Jacobs Suchard, investuodama 
apie 16 milijonų dolerių, įsigijo 
67% Kauno konditerijos fabriko 
akcijų — valstybės kapitalo dalį. 
Fabriko darbuotojai turi įsigiję 
33% akcijų. 

Firma įsipareigojo dvejus me
tus garantuoti darbo vietas 
akcijas įsigijusiems fabriko dar
buotojams, numatė 25% padi
dinti atlyginimą, skyrė 500,000 
JAV dolerių įkurti darbuotojų 
pensijų fondą ir 50,000 JAV 
dolerių labdarą Kauno vaikų 
klinikų stomatologiniam cent
rui. Kitąmet ketina skirti 4 
milijonus dolerių fabriko moder
nizavimui. Iš viso gamybos pa
jėgumui didinti bus skirta 12.5 
milijono dolerių. 90% produkci
jos bus parduodama Lietuvoje, 
10% eksportuojama. 

Kraft Jacobs Suchard, kuri 
yra Philip Morris kompanijos 
dalis, yra didžiausia Europoje 
konditerijos gaminių, sūrio, 
kavos, įvairių padažų bei 
konservų gamintoja ir tiekėja. 
Prieš dvejus metus firma pra
dėjo kapitalą investuoti Rytų 
Europoje. Iki šiol ji turėjo 
keturis fabrikus Vengrijoje. 
Slovakijoje. Lenkijoje ir Če
kijoje. Visame pasaulyje įmonių 
turinčios firmos apyvarta šie
met sieks 9 bilijonus JAV do
lerių. 

Metų pradžioje privatizavus 
Klaipėdos tabako ir dabar 
K auno konditerijos fabrikus, 
Lietuvoje investuota apie 60 
milijonų dolerių užsienio 
kapitalo. (Elta) 

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

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Phone (312) 581-4111 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmad.enĮ ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad.irtrečiad. susikalbesit 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

NIJOLĖ & CO. 
HAIR DESIGN 

Plaukų kirpimas, dažymas 
moterims ir vyrams 

2 0 % nuolaida 
naujiems klientams 

9943 Souttmest Hwy. 
Oak Lawn, IL 60453 

Te l . 708-425-4000 

IMEX AMERICA, INC. 
524 State Une Rd. 

Calumet City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius | Lietuvą 
Tel 708-868-0049, Fax 
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

CLASSIFIED GUIDE 
FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg. 
butas Brighton Pk. apyl. Kreiptis: 

tel . 312-376-7883 

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

3Vi rms, 1 bdrm very clean bldg. owner 
heated, $380, per month + security, 
62nd & SPAULDING (312) 434-5201 . 

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

HELP WANTED 

Valymo darbas 
taikoma moteris valyti namus bei ras
tinas. Alga nemažesnė, kaip $310 iki 
$370 per sav. Reikia gyventi Chicagos 
priemiestyje. Kambarys bus parūpintas. 

Skambinti: 1-708-393-3999 

IEŠKO DARBO 

Moteris i i Lietuvos ieško bet kokio 
darbo. Gali prižiūrėti ligonius ar vaikus. 
Gali pamokyti skambinti pianinu. Moka 
ir rusų kalbą. Kreiptis 312-376-5928. 

50 m. moteris, turinti patirtį ligonių 
slaugyme ir vaikų priežiūroj, ieško 

darbo. 
Tel. 312-523-7289 

FOR SALE 

FOR SALE 
Kraustausi, todėl labai pigiai parduosiu 
europietiška valgomojo stalą su 6 kėdėmis. 
sofą, fotelį, kilnojamą oro drėkintuvą ir kt. 
Susitarus galima apžiūrėti šį sekmd 1 v 
p.p. — 4 v. p.p. J . S tonkus , Oak Lawn , 
IL, tai. 708-499-1595 

Pigiai parduodu akordeoną 
Kreiptis: 312-247-7653 

UTSCELLANEOUf 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 V2 West 95th Street 

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

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

R A S A 
T R A D E C O. 

Tęsiame siuntinių pristatymą Į 
Lietuvą lėktuvais ir pradedama 
siųsti iš Los Angeles laivais. Ga
lime patarnauti pervedant pini
gus, siunčiame fax, parduoda
me maisto produktus. 

1038—14th St. #4 
Santa Monica, CA 90403 

Tel. fax: 310-458-8823 

PASKOLOS ŽEMIAUSIAIS NUOŠIMČIAIS 

3& a 
INANCIAL 

PATARIMAI VELTUI 
PROFESIONALUS 
PATARNAVIMAS 

5958 S. Pulaski 
Chicago, IL 60629 

* Perfinansavimas 
* Vienos šeimos ir daugiabučiai namai 
* 5% pradinis įmokėjimas 
* Be pajamų patikrinimo 
* Be punktu 

Linas Kliarskis 
Tel. 312-735-8111 

" P a g e r " 312-289^*806 

lllinots BMKJenti* Mortg»g» Licn«e« 0« « « w i Savings i R»s«J»ntial Loan Commisstonef Funds 
Are Provided by Anom«f Entrty Whieh May A(»ct Th« Avartabrirty o» FunO» 

REAL eSTATE 

& ^ L 7 ^ GREIT 
" ^ PARDUODA 

R E / M A X 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

Ontuifc KMIECIK REALTORS 
' O I 7922 S. Pulaski Rd. 
* £ l 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkt i namus, 
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui . 

L 

FOR SALE 
Hlckory Mills 

gražus, mūrinis „rarteh" namas: ištisas 
rūsys, didelė virtuvė, valg. kamb., salonas, 
3 mieg. kamb Naujas stogas, šildymo sis
tema, centr. oro vėsinimas: V/2 vonios: 
daug pagerinimų $133,500 

Ford City apylinkėje mūrinis ..split le
v o ! " namas; labai gražus, 3 mieg.. 2 vo
nios; valg. kamb . didelė virtuvė; šeimos 
kamb.; gražus kiemas; didžiulis garažas. 
$118,900 
Skambinti: John Nugent, Coldwell 
Banker. 708-424-4000 

FOR SALE 
By owner In Oak Lawn, IL condo: 
2 bedrm.. 2 baths: with garage. 

$115,000 
Tel. 708-386-1651 

FOR SALE 
6 rm. brick bungalovv; incl. furniture 
and all contents, Owner moving out 
of statė, vvants quick sale. Call 
Frank Zic, tel. 312-735-6000. 

Re/Max HOME CENTER 

;Qntu^ '2! 
ACCENT REALTY, INC. 

5265 West 95th Street 
Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
R M . 708.423-0443 

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

o* 2! 
REALMART, I N C 

6602 S. Pulasii. 
Chicago, l t 60629 

312-585-6100 

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

RE/MAX 
Home Center 
6000 S. Pulaski 
Chicago, IL 
Tel. 312-735-6000 

• , * * 

cs 
J&k 

TOM VIERAITIS 



JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909 

KĄ TURĖTUMĖTE ŽINOTI APIE 
MAISTO RŪŠIS 

Daug žmonių žino labai daug 
apie maistą ir stengiasi valgyti 
tik tai, kas sveika, neriebu ir 
būtinai reikalinga palaikyti 
sveiką kūną. O kita grupė 
žmonių nieko nežino, arba 
nenori žinoti apie sveiką ar 
nesveiką maistą: jie valgo viską, 
kas jiems patinka ir kas skanu. 

Dabar visuose laikraščiuose, 
žurnaluose, televizijos prog
ramose skaitome ir girdime 
daugybę visokiausių pasisa
kymų apie maisto sudėtį, rie
balus, ką galima valgyti ir ko 
nereikia valgyti; ką valgydamas 
ilgiau gyvensi, o nuo ko gali 
greičiau mirti. American Heart 
Association ir Healthy Choice 
firma spalio 19 d. per Lifetime 
kabelinę televiziją davė pamo
kymus apie maisto sudėtį ir jo 
naudojimą klausimų ir atsaky
mų forma. Štai keletas tų klau
simų ir atsakymų: 

1. Juo daugiau proteinų val
gote, tuo geriau. 

A t s a k y m a s : Ne t iesa . 
Daugumas žmonių suvalgo dvi
gubai daugiau proteinų, negu 
jiems reikia, nes proteinai yra 
randami įvairiame maiste, pvz., 
mėsoje, paukštienoje, džiovin
tose pupelėse, kiaušiniuose, 
piene, sūryje ir t.t. Proteinai yra 
naudojami energijai kūne ga
minti, jei per daug jų valgote ir 
mažai judate — kūnas juos pa
verčia riebalais. 

2. Naujose maisto etiketėse 
žodis „light" tlengvas) reiškia, 
kad tas maistas turi mažiau nei 
1/3 kalorijų, negu reguliarus. 

Ats.: Nietiesa! „Light" gali 
taip pat reikšti, kad produktas 
turi mažiau riebalų, mažiau 
druskos, arba lengvas, išplak
tas, arba šviesios spalvos. Ir tai 
nieko bendro gali neturėti su 
kalorijų skaičiumi. 

3. Jei produkto etiketė sako 
„be riebalų" (fat free), tai iš 
tikrųjų produktas neturi rie
balų? 

Ats.: Tiesa. Be riebalų (fat 
free) produktas tur i tu rė t i 
mažiau negu Vfe gramo riebalų 
vienoje porcijoje. 

4. Etiketė, kurioje įrašyta 
„geležies 4%" reiškia, kad 4% 
jums dienos dietai reikalingos 
geležies yra kiekvienoje to 
maisto valgomoje porcijoje. 

Ats.: Tiesa. Įvairių mineralų 
procentai nurodo, kiek reikia jų 
suvalgyti per dieną, jei laikotės 
normalios 2000 kalorijųų kas
dieninės dietos. 

5. Daržovių skyriuje nėra 
šviežių, žalių pupelių anksčių. 

Jei pupeles pirksite šaldytas ar 
konservų dėžutėse, jūsų šeima 
turės valgyti jas be vitaminų, ar 
mažai vitaminų ir mineralių 
turintį maistą. 

Ats.: Netiesa. Vitaminų ir 
mineralų kiekis priklauso nuo 
to, kokio šviežumo daržoves 
valgysite. Šviežios, ką tik 
nuskintos, daržovės turi dau
giau vitaminų ir mineralų, 
negu ilgai stovėję ir apvytę. 
Jeigu daržovės sušaldomos, ar 
užkonservuojamos šviežios, tai 
jos nepraranda nei mineralų, 
nei vitaminų. 

6. Mokslininkai yra nustatę, 
kad žmogus turi suvalgyti 3,500 
kalorijų daugiau, negu jam pa
roje reikia, kad priaugtų vieną 
svarą kūno svorio. Kiek, mano
te, turėtumėte suvalgyti bulvių 
drožlių (potato chips), kad būtų 
3,500 kalorijų? 
Ats.: 320 vidutinio didumo 
bulvių drožlių. 

7. Jei perkate iš automatinių 
mašinų skanėstus, kokie yra 
mažiausiai riebalų turintys da
lykai? 

a. Kukurūzų gabalėliai (corn 
chips), b. razinkos su jogurtu, 

c. maišelis sūrių riestainiukų 
(pretzels) ar d. sėklų ir džovintų 
vaisių mišinys (trail mix)? 

Ats.: c. maišelis riestainiukų 
(pretzels), nes jie neturi riebalų 
ir turi mažai kalorijų. 

8. Riešutai yra sveika valgyti. 
Ats.: Tiesa. Nors daugelis rie

šutų rūšių turi daug riebalų, bet 
riešutų riebalai yra neprisotin
ti (unsaturated). Riešutai neturi 
cholesterolio. . 

9. Dak ta ra i sako, kad 
mažinant riebalus dietoje, galite 
apsisaugoti nuo įvairių ligų. 
Nuo kurių: a. širdies, b. nutuki
mo, c. kai kurių vėžio rūšių, d. 
visų čia suminėtų? 
Ats.: d. Visų čia suminėtų. 

10. Išrinkite maistą, kuris turi 
mažiausiai prisotintų (satura-
ted) riebalų: a. alyvų aliejus 
(olive oil) ar augaliniai riebalai 
(shortening); b. lašiša ar menkė. 

Ats.: Ir alyva, ir „shortening 
turi 100% riebalų, bet „olive 
oil" turi daug mažiau prisotintų 
(saturated) riebalų, negu „shor
tening". Dauguma žuvų turi 
nedaug riebalų, bet menkė jų 
turi ypač mažai. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" (10-17-93 by Nan-
cy Hellmich. Gannett News 
Service). 

Vertė ir spaudai paruošė 
Aldona Šmulkštienė ir 

Birutė Jasaitienė. 

Andrius Kuprė su 80 m. močiute ir 
augina, o daktarai Jonas ir Terry 
kasmet po 150 dol., kad senelių ir 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

• „ L a i š k a i l ie tuviams", 
1993 m. lapkritis. Redaktorius 
J. Vaišnys vėl pasistengė — šio 
žurnalo numeris jau lapkričio 
mėn., nors spalis nepasibaigęs. 
Žinoma, čia ir nėjo „kaltė", nes 
redakcinis kolektyvas norėjo šį 
numerį skaitytojams pateikti 
kun. Juozo Vaišnio 50 metų ku
nigystės sukaktuvių proga (su
kaktuvinė šventė įvyko spalio 
24 d; Jaunimo centre, Čikagoje). 
Apie redaktorių ir jo sukaktį 
rašo: M.A. Jurkutė, T. Žemaity
te, V. Kasniūnas, V. Brazaitytė. 
A. Kazlauskaitė, R. Polikaitytė, 
D. Bindokienė, V. Bagdanavi-
čius, MIC, A. Klimas, V. Stat
kus, sesė Nijolė, A. Saulaitis. 
SJ. Daug nuotraukų, iliustruo
jančių įvairius kun. Vaišnio 
gyvenimo įvykius. Tai tikras 
paminklas darbščiam ir ger
biamam redaktoriui. 

* ^Techn ikos žodis", 1993, 
nr. 3. Pasaulio ir Amerikos lie
tuvių inžinierių bei architektų 
s-gos PLIAS/ALIAS organas, 
įsteigtas 1951 m. Jį leidžia 
ALIAS Čikagos skyriaus Tech
nikinės spaudos sekcija, reda
guoja Viktoras Jautokas, ad
ministruoja A. Brazdžiūnas. Iš
eina kas trys mėnesiai; spausdi
namas M. Morkūno spaustuvėje 
Čikagoje. Siame numeryje ben
dradarbiauja V. Milus, A. Miš
kinis, P. A. Mažeika, A. Gustai
tis, Edm. Arbas, S. Jonušonis ir 
daug kitų. Sukaupta medžiaga 
įvairi ir įdomi; 28 psl.: kaina 
metams — 10 dol. 

• „Vytis", 1993 m. rugsėjis-
spalis, nr. 8/79. Lietuvos Vyčių 
žurnalas, leidžiamas anglų kal
ba. Šis numeris skirtas 80-tajam 
vyčių organizacijos suvažiavi
mui, vykusiam praėjusią vasa
rą, rugpjūčio 12-15 d. Mariott 
viešbutyje, Worcester. MA. ir 
akivaizdžiai parodo tai. ko mes 

DIDŽIAUSIOS 
LAIDOTUVĖS 
K. LONDONE 

Š. m. spalio 7 d. Kanados Lon
done mirė Jadvyga Albrechtie-
nė, 83 m. amž., viena iš dviejų 
seniausių narių skaitlingiausios 
Albrechtų ir Dragunevičių-Dra-
gūnų giminės, turinčios šaknis 
šiame mieste. Ši giminė turėjo 
net keturis savanorius-kūrėjus, 
pasižymėjusius kovose dėl Lie
tuvos nepriklausomybės. Visi 
keturi dabar yra mirę. Londone 
gyveno Juozas Albrechtas ir Vy
čio Kryžiaus kavalierius Petras 
Dragunevičius; Amerikoje Jur
gis Dragunevičius, o Lietuvoje 
mirė Kazys Dragunevičius. 

Po vyro mirties 1982 m. Jad-
81 m. seneliu. Jie Andrių — našlaitį — T S 3 gyveno kartu su Irenos 
Prunskiai jiems padeda, paaukodami )ragunevičienės šeima, nuošir-

našlaičio gyvenimas būtų lengvesnis. Ižiai jos ir kitų artimųjų globo
jama. Jadvyga su vyru išaugino 
didelę ir gražią šeimą: keturis 
aukštaūgius sūnus ir tris duk
teris. Ir visi vaikai, net iš 
tolimiausių Kanados apylinkių, 
atvyko atsisveikinti su gerąja 
mama ir savo malda padėkoti 
jai užjos rūpestį, juos auginant. 
Be paminėtų dar liko vaikų 
žmonos, vyrai, 23 vaikaičiai, 11 
provaikaičių ir trys velionės 
seserys Lenkijoje. Be to, didelė 
dalis Dragunevičių-Dragūnų gi
minės gyvena Amerikoje. Tebė
ra gyva ir savanorio Jurgio 
Dragūnevičiaus žmona Anelė. 

Gedulingas pamaldas Šiluvos 
Marijos bažnyčioje aukojo ir 

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. spalio mėn. 30 d. 

maldas laidotuvių namuose bei 
kapinėse pravedė klebonas kun. 
K. Kaknevičius. Per pamaldas 
giedojo „Pašvaistės" choras, 
vadovaujamas muz. R. Abro-
maitytės-Vilienės. Algirdas ir 
Irena Dragunevičiai yra stropūs 
to choro nariai. Laidotuvių na
muose buvo užpildytos net dvi 
salės atvykusių su mirusia at

sisveikinti. Bažnyčioje ne tik 
visos sėdimos, bet ir stovimos 
vietos buvo pilnai užimtos, o 
taip pat ir koridorius prie įėjimo 
į bažnyčią. Šios buvo didžiausios 
laidotuvės Londone! Velionė 
spalio 9 d. palaidota Šv. Petro 
katalikų kapinėse Londone, 
greta prie savo vyro. 

D. E. 

kartais kasdienybėje nepastebi
me — kokia dar gyvastinga ir 
stipri yra senoji Lietuvos Vyčių 
organizacija. Žurnalą redaguo
ja Mary (Rusas) Kober su talki
ninkais; 44 puslapiai, daug 
nuotraukų. 

• „Logos", 1993 m., nr. 6. 
Religijos, filosofijos ir meno žur
nalas. Leidėja-redaktorė Dalia 
Marija Stančienė: leidžiamas 
Vilniuje. Pagrindinis šio nume
rio mecenatas — prel. Jonas A. 
Kučingis, Šv. Kazimiero 'Los 
Angeles, CA) parapijos klebo
nas. ,,Logos" nr. 6 skiriamas: 
,,Jo Šventenybei Jonui Pauliui 
II", todėl medžiaga 'žurnalas — 
240 psl.) susieta su jo mintimis, 
kelionėmis, darbais. Vatikano 
dokumentais. Įdomūs du pusla
piai ekslibrisų, kurie sukurti šv. 
Tėvo į Lietuvą kelionės proga 
(Br. Pranckevičiūtė. B. Matijo-
šaitytė, V. Petronis. A. V. Bur
ba, R. Šaliamoras. E. M. Sala-
dinskaitė-Jurgelionienė), taip 
pat Karol Wojtylos „Jobo dra
ma" i rk t . JAV žurnalo platini
mo reikalais.rūpmasi kun. Kęs
tutis Trimakas, 2830 Denton 
Ct, VVestchester, IL 60154. 

• Vik to ras G i d ž i ū n a s , 
OFM, ,.Jurgis Ambraziejus 
Pabrėža" (1771-1849). Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademija, 
Roma 1993 m 

Istorikas pranciškonas T. Vik
toras Gidžiūnas mirė, nespėjęs 
užbaigti šios pranciškonų treti
ninko kun. Ambraziejaus Pa
brėžos monografijos, suredaga
vęs tik dvi pirmąsias veikalo 
dalis. Pranci>K>nų rūpesčiu pa 
kviesta dr. Irena Vaišvilaitė, 
kuri iš T. Gidžiūno paruoštos 
medžiagos paruošė jau supla
nuotą trečiąja monografijos da
lį, parašė įvadą ir atliko kitus 
redagavimo darbus. 

Šis išsamus, -tambus — kone 
300 psl.. didelio formato vei
kalas suskirstytas į tris dalis. 
Pirmoji apima "abrėžos asmenį 
ir jo apaštalavimą; II — Žemai-

A.tA. 
STASEI VYČIENEI 

mirus, IRENAI KAZLAUSKIENEI, jos šeimai ir ar
timiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

A. S. Briedžiai 
O. S. Budėjai 
M. T. Jurciai 
A. A. Ruibiai 

A T S A R G I A I V A Ž I U O K I T E P E R 
G E L E Ž I N K E L I O B Ė G I U S 

Daug didelių nelaimių at
sitinka geležinkelio pervažose. 
Šiais laikais JAV-se mašina ir 
traukinys susiduria kas 90 
minučių ir mažiausiai vienas 
pėsčiųjų žūva kasdien, perei
damas geležinkelio bėgius. 
Atrodo, kad žmonės nežino kai 
kurių eismo taisyklių, o jei žino, 
tai jų nesilaiko. 

Štai keletas tų taisyklių: 
1. Niekada neik, nebėk, ne

žaisk ar nevažiuok dviračiu ar
ti geležinkelio bėgių ar tiltų. Tai 
neleistina suaugusiems ir vai
kams, nes tai gali baigtis mir
timi. 

2. Niekad nevažiuokite pro 
nuleistas pervažų kartis. 

3. Niekada nelenktyniaukite 
su traukinu — kas pirmas 
pasieks pervažą. 

4. Žiūrėk, ar nėra kito trauki
nio, kai važiuoji per kelių bėgių 
pervažą. 

5. Išlipk, nesėdėk mašinoje, jei 
ji sustojo ant pervažos, ir šauk 
policiją. 

6. Atmink, kad traukinys gali 
atvažiuoti bet kokiu laiku, nes 
prekiniai traukiniai nesilaiko 
tvarkaraščių. 

7. Traukiniai važiuoja daug 
didesniu greičiu, negu atrodo, 
juos stebint. 

8. Visuomet prisimink: ma
tyk, klausyk ir gyvenk. 

Paimta iš Ann Landers 
patarimų, parašytų „Brother-
hood of Locomotive Engineers" 
nario B. Stone. 

Vertė ir spaudai paruošė 
Aldona Šmulkštienė ir 

Birutė Jasaitienė. 

• Ar Jūsų tėvai nuobo
džiauja, sulaukę pensininko 
amžiaus? Užsakykite jiems 
„Draugą", tai bematant jų aki
ratis praplatės. 

• Investicija be rizikos, vi
suomet garantuojanti gerus pro
centus: parama dienraščiui 
„Draugui". 

Brangiai Motinai ir Močiutei 

A.tA. 
STASEI VYČIENEI 

mirus, jos dukrą, Čikagos ateit ininkų sendraugių 
narę, IRENĄ KAZLAUSKIENĘ, jos šeimą ir visus 
artimuosius giliai užjaučiame. 

Čikagos Ateitininkai Sendraugiai 

čių papročius Pabrėžos pamoks
luose; III — Pabrėža — moksli
ninkas, gydytojas ir pilietis. 
Taip pat yra asmenvardžių bei 
vietovardžių rodyklė ir priedai, 
kuriuose surinkti kun. J. Pabrė
žos pamokslai, ryžtai, laiškai, 
eilėraščiai. 

Redaktoriaus žodyje rašoma, 
kad šis tomas „darosi savotiškai 
istorinis. Jis yra paskutinis to
mas ilgos knygų serijos Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos iš
leistų Romoje... Nuo šiol Akade
mijos leidiniai bus spausdinami 
Lietuvoje". 

• „Pensininkas" , 1993 m. 
rugsėjis-spalis. Šis mėnesinis, 
lietuviams pensininkams ir vy
resniesiems skirtas, žurnalas 
yra geriausias įrodymas, kaip 
galima brandžiai bendradar
biauti, nors gyvenant už tūks
tančių mylių. „Pensininko" 
leidėja — JAV LB Socialinių rei
kalų taryba — ir administrato
rė Elena Sirutienė gyvena Čika
goje, o redaktorius Karolis Mil-
kovaitis — Yorba Linda, CA, bet 
žurnalas paruošiamas ir iš
spausdinamas labai punktualiai 
ir pavyzdingai. „Pensininkas" 
kupinas medžiagos sveikatos, 
socialinių reikalų klausimais, 
yra daug įvairybių bei reporta-
žėlių. Įdomus. 

A.tA. 
Prof. VYTAUTUI VARDŽIUI 

mirus, jo žmoną NIJOLE su šeima ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Algė ir Adolfas Šležai 

Prof. 
A.tA. 

dr. VYTAUTUI VARDŽIUI 
mirus reikškiame gilią užuojautą jo žmonai NIJOLEI 
su šeima, jo motinai KAROLINAI ŽVIRZDIENEI ir 
visai plačiai RIMKŲ giminei. 

Marija Kuprienė 
Vida, Jonas ir 
Saulius su Roma Kupriai 

Mūsų mi'-lam giminaičiui 
A.tA. 

KAZIUI SMILGEVIČIUI 
iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžiausią 
užuojauta jo žmonai DANUTEI, seserims JANINAI, 
ONAI. ELENAI, KRISTINAI ir jų šeimoms. 

Alina ir Vandelinas Domanskiai 
Jadvyga ir Domas Giedraičiai 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME 

BRIGHTON P ARK 4330 S. CALIFORNIA A VE. 
TOVVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE A VE. 

1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741 

Donatas Venskevičius. 4 m. Gimė 
Tauragėje, buvo atiduotas j Alytaus 
kūdikiu namus, o dabar gyvena Aly 
tuje, geroje Miliausku šeimoje. Jam 
reikalingas dėdė ar teta Amerikoje, 
nes Lietuvoje sunku gyventi be pa
galbos. Kreipkitės j Socialinių 
reikalų tarybos našlaičių globos ko
mitetą. 

A.tA. 
VIKTORUI KELMELIUI 

mirus, liūdesyje likusiems žmonai BRONEI, sūnui 
VIKTORUI, dukrai ALDONAI PLAČIENEI su vyru 
GINTARU, anūkams JULYTEI, PETRUI ir KRIS 
TUTEI ir giminėms bei artimiesiems Lietuvoje reiš
kiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Ona. Antanas ir Joana Drūčiai 
Teresė, Linas ir Mariukas Šoliūnai 
Ramutė, Henry, Viktorija, Angelė ir 

Justinas Wisniewski 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS II028 S. SOUTHWEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL P H O N E S 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 VV 71 st STREET 
CICERO 1446 S 50th AVE. 

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LfcMONT 12401 S ARCHER AVE (& DERBY RD.) 

LF.MONT LOCATION OPENING SEPTEMBER. 1993 
ALL P H O N E S 

CHICAGO 1-312-476-2345 
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Dr. Elona M. Vaišnienė iš 
North Haven, CT, mums rašo: 
„Man labai patinka pasiūlymas 
ištiesti į Lietuvą „popierinį" 
tiltą per „Draugą". Siūlau iš
spausdinti sąrašą Lietuvos 
miestų ir pažymėti, į kuriuos 
jau „nutiesti keliai". Šiuomi 
„tiesiu t i l tą" į Radviliškio 
Centrinę biblioteką". Dėkojame 
mielai skaitytojai už idėjos 
parėmimą ir naują prenumera
tą mūsų dienraščiui. „Tiltas" 
bus tik tuomet stiprus, jeigu 
nuolat bus grindžiamas naujo
mis „sijomis". Laukiame! 

I š le i s tuv ių sueigoje lap
kričio 6 d., šeštadieni, 1:30 vai. 
p.p. atsisveikinsime su iš Čika
gos kitur apsigyventi išvyks
tančiomis sesėmis Grasilija 
Meiluviene, Brone Variakojiene 
ir Nina Noriene. Čikagoje ir 
apylinkėse gyvenantieji skauti
n inkai i r skaut ininkės 
kviečiami dalyvauti . Apie 
dalyvavimą iki lapkr. 2 d. 
prašoma pranešti Čikagos skau-
tininkių draugovės draugi-
ninkei tel. 312-471-0811. 

J A V LB Švietimo tarybos 
posėdyje spalio 21 d. buvo aptar
ti įvairūs reikalai. Pirmininkė 
Regina Kučienė pasidalino savo 
apsilankymo Philadelphijos 
lituanistinėje mokykloje ir daly
vavimo LB Tarybos sesijoje 
įspūdžiais. Švietimo taryba 
išleido naują „Gintarėlių" laidą, 
ruošia „Lietuvos laukų" ir 
l i t e ra tū ros r inkinius (su 
Pauliaus Jurkaus padovanotais 
žemėlapiais) ir ruošiasi Audros 
Kubiliūtės knygos „Mįslingos 
kaladėlės" pristatymui. 1994 m. 
pirmoje dalyje Švietimo taryba 
žada rengti mokytojų konfe
renciją Čikagoje ir tikis ruošti 
antrąją konferenciją rytiniame 
pakraštyje. 

x Rytoj, sekmadieni, spalio 
31 d. 3 vai . bus P. Vaičiūno 
melodramos „Nuodėmingas an
gelas" premjera, kurioje pama
tysime net 19 aktorių ir išradin
gą akt. I. Leonavičiūtės režisū
rą. Šis žada būti pats geriausias 
„Vaidilutės" teatro pastatymas. 
Po spektaklio vaišės Jaunimo 
centro kavinėje. Bilietų šian
dien dar galima gauti Vazne-
lių prekyboje. 

(sk.) 

x J a u penkt i metai, kai 
„ŽAIBAS" sėkmingai ir sąži
ningai pristato jūsų užsakymus 
tiesiog į jūsų giminaičių namus 
be jokio muito. VISI MAISTO 
PRODUKTAI IŠ AMERI
KOS. Mėsos konservai iš Lietu
vos. Švenčių proga jums siūlo
me „KALĖDŲ STALAS": 10 
sv. miltų, 10 sv. cukraus, 10 sv. 
ryžių, 64 oz. alyvos, 1 sv. drus
kos, 2 dėž. ananasų, 1 dėž. sly
vų, 1 dėž. razinų, 1 dėž, kakavos, 
39 oz. pupelių kavos, liežuvis 
drebučiuose, paštetas „Arkti
ka", jautienos „Turisto pusry
čiai", kiaulienos „Turisto pus
ryčiai", troškinta jautiena ir 
troškinta kiauliena. Pilna kaina 
$100. „Žaibas", 9525 South 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457. Telef. (708) 430-8090. 

(sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 Weat Cermak Road — 
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

Rankdarbia i — 93. Pasaulio 
lietuvių centro Bočių menėje, 
pernai turėję didelį pasisekimą, 
vėl rengiami lapkričio 12-14 d. 
Eksponatus į centrą reikia pri
statyti lapkričio 9 d., antradie
nį, 10 vai. ryte, arba lapkričio 
10 d., trečiadienį, 6 vai. vakare. 
Rankdarbių parodos atidarymas 
lapkričio 12 d. 7:30 vai. vakare. 
Visi meno mėgėjai kviečiami 
dalyvauti. 

Vyresniųjų lietuvių centre — 
Seklyčioje, lapkričio 3 d., tre
čiadienį, 2 vai. p.p. kun. Anta
nas Saulaitis, S.J. kalbės apie 
Vėlines. Tik sugrįžęs iš Lietu
vos, rodys ir skaidres apie lan
kytas vietoves. Po to bus bendri 
pietūs. Visi kviečiami ir laukia
mi. 

R ū t a Saliklienė dalyvaus 
svarstybose apie lietuvių meni
ninkų kūrybą Ateities savaitga
lio metu šeštadienį, lapkričio 6 
d., 3:15 v. p.p., Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Ateities sa
vaitgalis įvyksta lapkričio 5-7 d. 
Čikagos Jaunimo centre ir Atei
tininkų namuose Lemonte. 

Dr. Kazys Ambrozaitis daly
vaus svarstybose „Išeivių santy
kiai su savaisiais Lietuvoje" 
Ateities savaitgalio metu, sek
madienį, lapkričio 7 d., 12:15 v. 
p.p. Ateitininkų namuose Le
monte. Ateities savaitgalis 
įvyksta lapkričio 5-7 d. Čikagos 
Jaunimo centre ir Ateitininkų 
namuose Lemonte. Prašome iš
sikirpti antradienio, lapkričio 2 
d., skelbimą „Drauge" su sa
vaitgalio programa. 

Pe t r a s Griganavičius, pa
keisdamas savo adresą, kuriuo 
turi būti toliau siuntinėjamas 
laikraštis, atsiuntė „Draugo" 
paramai 100 dol. čekį. Nuošir
džiai dėkojame jam už šią auką. 

x Futbolo klubo „Lituani-
ca" tradicinė vakarienė su šo
kiais, kuriems gros Alg. Barniš-
kio orkestras, rengiama lapkri
čio 20 d., 6:30 v.v. Lietuvių 
centro salėje, Lemonte. Stalus 
ar pavienes vietas kviečiame už
sisakyti iš anksto tel. 708-
323-6323. (sk.) 

x Po 17-kos sėkmingų kon
cer tų JAV-bėse, prieš išvyks
tant į Lietuvą, „Armoniką" 
koncertuos Pasaulio lietuvių 
centre. Lemonte, penktadienį, 
lapkričio 5 d., 7:30 v.v. Visi 
kviečiami. Bilietus galima užsi
sakyti tel. 312-238-1536. 

(sk.) 

x Teresė ir Algimantas Ge-
čiai ir Augusta Šaulys paauko
jo po $50 Aštuntam Mokslo ir 
Kūrybos simpziumui. 

(sk.) 

x Lietuvos Našlaičių glo
bos komitetas nuoširdžiausiai 
dėkoja aukojusiems: po $150 — 
dr. J. J. Sidriai, J. R. Mozoliaus-
kai A. E. Kaminskai, R. Spur-
gienė, M. Dikinienė; po $100 — 
M. F. Mackevičiai, V. D. Baziai, 
G. R. Rimkai, J. R. Ardžiai; $30 
- A. Dundzila; $20 - A. Petu-
kauskienė ir jos maldos būrelis, 
Cleveland; $70 — S. Maksvy-
tienė a.a. A. Virkučio atmin.; 
$20 — V. Lesniauskas a.a. dr. L. 
Beamer atmin.; $185 — X a.a. 
Stasės Vyčienės atmin. Aukas 
siųsti: L i thuan ian Human 
Services, 2711 W. 71 St. Chi-
cago, IL 60629. 

(sk.) 

Illinois sen. Gary J. LaPaille (D-IL) (kairėje) įteikia Stanley Balzekui specia
lų žymenį — rezoliuciją už muziejuje suruoštą išsamią ir sėkminga Dariaus-
Girėno parodą. Recoliucija bus išstatyta muziejuje. Ja pagerbtas ne tik mu
ziejus, bet ir lietuvių bendruomenė, iškilmingai paminėjusi šių lakūnų 60 
metų skrydžio sukaktį praėjusią vasarą. 

Auka steigiamam , , D r a u g o " paramos fondui — 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 
D R A U G A S 

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
A u k o s yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

Antradienį, lapkričio 2 d., yra 
Vėlinės. Nors tai nėra priva
loma šventė, daugelis dalyvauja 
šv. Mišiose ir meldžiasi už miru
sius. Šio gražaus ir kilnaus 
papročio lietuviai visuomet 
uoliai laikėsi. Vėlinių Mišios 
vyksta visose mūsų parapijų 
bažnyčiose. 

J e i g u Visų Šventųjų šventė 
pasitaiko šeštadienį ar pir
madienį (kaip šiais metais), 
katalikams nėra būtina daly
vauti šv. Mišiose — tai nėra 
privaloma šventė. Žinoma, yra 
gera laikytis gražios lietuviškos 
tradicijos ir tą dieną nueiti į 
bažnyčią. Visų Šventųjų šventė 
yra lapkričio 1 d. 

x Istorinis popiež iaus vizi
tas Lietuvoje! Aukštos koky
bės, dviejų su puse valandų il
gumo spalvotą vaizdajuostę 
(VHS) dabar galite užsisakyti 
pas In te rna t iona l Historic 
Films, Inc., skambinant tel. 
312-927-2900, raštu, arba asme
niškai atvykdami į mūsų rašti
nę, 3533 S. Archer Ave., Chica
go, IL 60609. Kaina t ik $19.95 
ir $4.50 už pers iunt imą. Mes 
priimame čekius ir Visa/Master-
card kredito korteles. Sav. Pet
ras Berno tas . (sk.) 

x DĖMESIO! D a r t u r ime 
pilnus komplektus : Lietuvių 
Enciklopedijos 371., Encyclope-
dia Lituanica, 6 t., Vinco Krė
vės raštai, 6 t. Taip pat siun
čiame į Lietuvą per agentūras, 
kaina 60-80 et. už svarą. Teirau
tis: J . Kapočius, P .O. Box 752 
Cotuit, MA, 02635, tel . 1-508-
428-6991. 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeinių namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

x SAGIL'S r e s t o r a n a s yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patie
kalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liut ikienė ir I. Nau-
jokienė. „ S a g i l V , 6814 W. 87 
St., Burbank , IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk) 

„METŲ ŽMOGUS" -
TRADICIJA TĘSIASI 

Prieš 23 metus Balzeko lietu
vių kultūros muziejaus direk
torių taryba paskelbė išrinkusi 
„Metų žmogų" - Čikagos Is
torijos draugijos direktorių dr. 
Clement M. Silvestro. 
Pareiškime visuomenei buvo 
sakoma, kad šis apdovanojimas 
bus suteikiamas mokslo, meno 
ar politikos srityje pasižymėju
siems asmenims, kurie savo 
darbu garsina arba įkvepia 
kūrybai Amerikos lietuvius. 
Nuo to laiko „Metų žmogumi" 
buvo i š r ink t i : Danil M. 
MacMaster, Mokslo ir Pramo
nės muziejaus direktorius 
(1976), disidentas Simas 
Kudirka (1975), Howard Tyner, 
„Chicago Tribūne" laikraščio 
užsienio žinių skyriaus re
daktorius (1982), Margučio radi
jo programa (1988) ir dar kelio
lika nemažiau žymių veikėjų. 
„Metų žmogaus" apdovano
jimas ne tik išskirtinai pagerb
davo laureatą, bet ir įtraukė 
besikuriantį Lietuvių muziejų į 

x Ieškote darbo? Norėtu
mėt geriau susipažinti su nau
ja socialine bei kultūrine aplin
ka? Pasiilgote šiuolaikinės lie
tuviškos muzikos? Jūsų geriau
sias bičiulis ir patarėjas — radijo 
laida VAIRAS, perduodama 
kas sekmadienį nuo 10 iki 11 
VT. iš WNDZ 750 AM. Mūsų ad
resas: VAIRAS, WNDZ Radio, 

I 5306 W. Lawrence, Chicago, 
1 IL 60830. Galite skambinti dar
bo dienomis po RYTMEČIO 
EKSPRESO 10:30 v.r. red. tel. 
312-286-1616. Jūsų paslaugoms 
-VAIRAS! 

(sk) 

x Kalėdiniai siuntiniai Lie
tuvoje bus prieš Kalėdas, jei 
pristatysite juos į Baltia Ex-
press iki lapkričio 1 d. adresu: 
3782 W. 79 St., Chicago, n , 
60652, tel. 1-800-SPARNAI ar
ba 1-800-772-7624. 

(sk.) 

x Pr ieš užsisakydami pa
mink lą , aplankykite St.1 

C ašim ir Mem oriais, 3914 W. 
l l l t h St . Turime didelį pasi
r inkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. Lili
j a ir Vilimas Nelsonai. Tel. 
312-233-6335. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni t ikrai kokybiškai išversti 

j video įrašus iš Lietuvoje naudo
damos PAL sistemos į amerikie-

tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
Pe t ras Bernotas. 

(sk) 

aukščiausio rango Čikagos 
kultūros ir visuomeninių 
institucijų akirat į , padėjo 
užmegzti naudingus kontaktus. 

oiais metais apdovanojimas 
paskirtas dr. John P. Lubicky. 
Jis yra Shriner's vaikų li
goninės personalo viršininkas ir 
daugiausia nusipelnė, kad 
Lietuvos vaikų vilties lab- i 
daringa organizacija galėjo 
praktiškai įgyvendinti vaikų iš 
Lietuvos gydymą Čikagoje. 
Visai neseniai dr. Lubicky su 
grupe kitų Shriners ligoninės 
profesionalų vyko į Vilnių, kur 
universiteto klinikoje įsteigė 
vaikų ortopedijos operacinę. Dr. 
Lubicky vadovaujama komanda 
Vilniuje ne tik vykdė labai su
dėtingas operacijas, bet pravedė 
intensyvias konsultacijas ir 
mokomąją programą Lietuvos 
gydytojams, padovanojo brangią 
medicininę aparatūrą. Dr. 
Lubicky dėka daug Lietuvos 
vaikų dabar jaučiasi taip, kaip 
jie ir jų tėvai prieš keletą metų 
net nesvajojo. 

Šiemet iškilmingą dr. Lubicky 
pagerbimą organizuoja 
„Lietuvos Vaikų vi l t ies" 
pirmininkė ir kitų lietuviškų or
ganizacijų aktyvi narė Gražina 
Liautaud. Apdovanojimo pirmi
ninkai yra dr. Petras V. Ki
sielius ir dr. Loreta Višomirs-
kytė. Rezervacijų į apdovano
jimo balių, kuris įvyks š.m. 
gruodžio 5 d., pirmininkai yra 
Joseph ir Eli Katauskai. 

Kviečiame visus dalyvauti 
smagiame pokylyje, parodant 
savo pagarbą daug Lietuvai 
nusipelniusiam gydytojui ir 
organizatoriui, o tuo pačiu ir 
paremti Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus veiklą. 
(BMI) 

Alkoholikų Anonymous 
susirinkimai lietuvių kalba 
vyksta kas antradienį Lemonte. 
Skambinti Matui 708-964-1826. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
53-ojo metinio suvažiavimo 
vakare, šeštadienį, spalio 30 d., 
7 vai. vak. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus salėje įvyks 
iškilminga vakarienė; bilietai 
užsakomi iš anksto ALTO 
raštinėje telefonu (312) 
735-6677. Meninę programą 
vakarienės metu atliks an
samblis „Armonika". 

Dainavos ansamblis kviečia 
visus dalyvauti koncerte „Unt 
tevelia dvarą", kuris įvyks 
lapkričio 7 d., sekm., 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Dalyvaudami 
koncerte, padėsite išlaikyti an
sambli ir prisidėsite prie an
samblio kelionės į Lietuvą 1994 
metais. Visi kviečiami kuo gau
siau dalyvauti. 

DAR VIENA 
„VAIDILUTĖS" TEATRO 

PREMJERA 

Šį sekmadienį, spalio 31 d., 3 
! vai. p.p. vėl pakils scenos užuo

laida naujai premjerai, kuriai 
i jau ruošiamasi nuo metų pra-
• džios. Tai ilgoko darbo vaisius, 
! nemažų pastangų kūrinys, 

didelio pasišventimo rezultatas. 
Čikagos „Vaidilutės" tea

trinis kolektyvas — nepaprastų 
entuziastų vienetas, kur i s 
gyvuoja jau aštuntuosius metus. 
Jis pastatytęs ne vieną veikalą, 
davęs nemaža premjerų, daly
vavęs dviejuose JAV ir Kanados 
lietuvių teatro festivaliuose. Per 
šį kolektyvą perėjo nemažai 
jaunų žmonių, kurie ne tik vai
dino, bet ir patys mokėsi scenos 
meno, na, o kai kurie ir sugebėjo 
tobuliau išmokti lietuvių kalbą. 
Tai buvo ir savotiška lietu
viškumo mokykla. 

Šiandien daug dėmesio yra 
skiriama Lietuvai. Jau yra 
atvykę ne vienas teatras iš 
Lietuvos ir buvo proga gėrėtis 
mūsų teatralų tėvynėje pasie
kimais. Čikagiečiai stipriai 
finansiniai parėmė Vilniuje 
pavasarį vykusį Tarptautinį 
teatro festivalį. Tas viskas 
gražu ir reikalinga. Bet kartais 
gal nepagalvojama, kad dau
giau dėmesio reikėtų rodyti ir 
čia dar gyvuojantiems scenos ar 

Halioween (Kaukių diena) 
yra ateinantį sekmadienį, spalio 
31d. Policija perspėja gyvento
jus nepamiršti atsargumo ir 
neatidaryti durų, jeigu skambu
tį spaudžia kaukėti paaugliai ar 
net suaugę „skanumynų" ieško
tojai. Ypač saugotis j au 
sutemus. Šventės proga mėgsta 
pasinaudoti ir piktadariai, nes 
žmonės lengviau atidaro duris, 
pasiruošę pavaišinti atėjusius 
vaikus. Vairuotojams pa
tariama važiuoti atsargiai, nes 
vaikai, užsimaukšlinę ant veidų 
kaukes, smagiai nusiteikę, 
švaistosi gatvėse, nepaisydami 
atsargumo. 

Operos metiniame pokylyje 
šį šeštadieni Jaunimo centre 
meninę programos dalį atliks 
Operos choras, kuriam diriguos 
Alvydas Vasaitis, o fortepionu 
palydės Ričardas Šokas. Poky
lio metu bus ištraukti ir penki 
laimingieji bilietai, kurių 
šakneles atsiuntė daugelis tau
tiečių iš daugelio vietovių. 
Šokiams čia gros Ričardo Šoko 
orkestras. Gautas pelnas ski
riamas naujosios „Pilėnų" 
operos pastatymui, kurios 
kompozitoriumi yra Vytautas 
Klova, o libretistas J. Mackonis. 
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Daina Ringutė (kairėje) ir Nida Lendraitytė pardavinėja laimėjimo bilietėlius 
Lithuanian Mercy Lift pokylyje š.m. rugsėjo mėn. Lemonte. 

kitokiems kolektyvams, kurie 
nelabai gal i finansiniai 
išsiversti. 

„Vaidilutės" teatras, kuris 
yra kartą pasikvietęs Šiaulių 
dramos teatro grupę į Čikagą, 
jau treji metai iš eilės kviečiasi 
režisierius iš Lietuvos, 
sudarydamas jiems sąlygas čia 
padirbėti. Taigi šalia lietuvybės 
išlaikymo svetimame krašte 
misijos, atlieka ir tarpusavio 
bendravimo idėjos populiari
nimą. „Nuodėmingo angelo" 
pastatyme, be vilnietės režisie
rės, aktorės Irenos Leonavičiū
tės (prieš tai buvo režisieriai — 
Juozas Ivanauskas ir Povilas 
Gaidys), matysime net 7 scenos 
entuziastus ir kelis talkininkus, 
paskutiniais metais atvykusius 
iš Lietuvos. Jeigu dažnai 
kalbame apie nepageidaujamą 
elementą, atvykstantį iš tėvy
nės, tai šie žmonės yra kaip t i k 
priešingybė — jie nori atnešti-
nors mažą įnašą į mūsų kultū
rinę veiklą. Tie talkininkai iš 
Lietuvos yra: V. Dumašius, M. 
A. Jurkutė, K. Kalikauskas, J . 
Šakalienė, S. Jakštaitė, T. Dob
rovolskis, V. Šepkus, A. 
Braziūnas, N. Jukonis. Žinoma, 
nereikia užmiršti ir vietinių, 
scenai atsidavusių, žmonių: S. 
Gūdžio, V. Radvilo, L. Jasaitės. 

„Nuodėmingas angelas" y ra 
melodrama. Veikalas mums 
kalba apie gerumą, meilę, ištiki
mybę, atlaidumą, na ir baimę, 
kuri gimdo melą. Vyksta psicho
loginiai konfliktai, tačiau pabai
goje gėris nugali blogį, š ios 
melodramos mintys, nepaisant, 
kad buvo autoriaus išreikštos 
1927 metais, niekada nepaseno 
ir nepasens, kol šioje žemėje 
gyvens žmogus. 

„Vaidilutės" teatras kviečia 
visus į šią savo darbo pastangų 
šventę. Tegul ji būna gausi žiū
rovais ir prasminga kūrybiniais 
laimėjimais! 

E. Suv . 

NAUJA LML VALDYBA 

Lithuanian Mercy Lift susi
rinkime, kuris įvyko spalio 7 d., 
buvo išrinkta ši valdyba: Jurgis 
Lendra i t i s , pirm., R i t a 
Riškienė, vicepirm., Ričardas 
Burba, iždininkas. 

Įvair ias pareigas e i n a 
valdybos nariai: Algis Ankus, 
R.Ph., Angelė Dirkienė, 
Audronė Gulbinienė, Rimas 
Gulbinas, Petras Jokubauskas, 
Virginija Jokubauskienė, Auš
rinė Karaitytė, Gražina Kas-
paraitienė, Viligailė Lendrai-
t ienė, Marytė Nemickienė, 
Leonidas Ragas, D.D.S., Lidija 
Ringienė, Virginija Rimeikienė, 
Jurgis Riškus, Daina Rudaitie-
nė, Vacys Šaulys, Francis M. 
Šlutienė, Marytė J. Utz, Birutė 
A. Vindašienė. 

LML nariai nuoširdžiai dėkoja 
Jurgiui Riškui, ėjusiam pirmi
ninko pareigas pusketvirtų 
metų, už išvedimą LML per 
pirmuosius žingsnius ir suge
bėjimą suburti pasiaukojusių 
idealistų grupę, plačiai pagelbs-
tančią ligonių gydymui 
Lietuvoje. 

B.A.V. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

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

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




