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Philadelphijoje 
Brazauskas kalbėjo 

apie Lietuvos 
nepriklausomybę 

Vaš ing tonas , rugsėjo 29 d. — 
Ketvirtadienį Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas su 
delegacija lankėsi Philadelphi
joje. Kaip praneša Lietuvos 
ambasada, prezidentą j t rumpą 
išvyką iš New Yorko lydėjo pa
tarėjas užsienio politikos klau
simais ambasadorius Justas Pa
leckis, Lietuvos ambasadorius 
Vašingtone Alfonsas Eidintas, 
buvęs Lietuvos atstovas Jungti
nėse Tautose ambasador ius 
Anicetas Simutis ir Lietuvos 
Misijos Jungt inėse Tautose pa
tarėjas Darius Sužiedėlis. 

Atvykus j Philadelphijos Ritz-
Carlton viešbutį, prezidentą 
pasitiko Lietuvių Bendruome
nės ir World Affairs Council 
atstovai. World Affairs Council 
— tai į takinga visuomeninė 
organizacija, besidominti tarp
taut in ia is santykiais , tu r in t i 
skyrius stambiausiuose JAV 
miestuose. J i jungia versli
ninkus, visuomenės atstovus, 
JAV politinius veikėjus. World 
Affairs Council susitikime pre
zidentas Brazauskas angliškai 
pasakė kalbą, kurioje papasa
kojo kelio į Nepriklausomybę is
toriją ir jo etapus, įvardino 
svarbiausias šiuo metu Lietuvos 
užsienio politikos gaires, ypač 
pabrėždamas Lietuvos ir JAV 
santykių plėtojimo svarbą. Savo 
kalboje prezidentas pažymėjo, 
kad Lietuvos užsienio politika 
yra vykdoma ir abipusiai nau
dingai koordinuojama su Va
karų šalimis. 

Po kalbos prezidentas a tsakė 
į pateiktus gausius klausimus. 
Ten pat Pennsylvanijos Nacio
nal inės Gvardijos generolas 
James W. MacVay Lietuvos pre
zidentui įteikė valstijos guber
natoriaus Robert Casey pasvei
kinimą. 

Miesto istoriniame centre pre
zidentas Algirdas Brazauskas 
apžiūrėjo pas ta tus , kur gimė 
Amerikos demokratijos pagrin
dinis įs tatymas — JAV Kons
titucija. Po to jis padėjo vainiką 
pr ie Laisvės Varpo. Į r a ša s 
vainike skelbė Lietuvos žmonių 
padėką Jung t inėms Amerikos 
Valstijoms, 50 metų nepripa
žinusioms Lietuvos okupacijos 
ir aneksijos. 

Prezidentas A. Brazauskas 
s u s i t i k o su Ph i l ade lph i j o s 
miesto meru Ed Rendell, kur is 
į t e ikė a u k š t a m svečiui iš 
Lietuvos Laisvės Varpo minia
t iūr inę kopiją. Pokalbyje buvo 
prisiminta, kad 1922 m. pa
naši simbolinė Amerikos lietu
vių dovana buvo atgabenta } 
Lietuvą. Tada JAV lietuvių 
dovanos — varpo šone buvo iš
kalti reikšmingi Broniaus Ba
lučio žodžiai: „O skambink per 
amžius vaikams Lietuvos, kad 
laisvės nevertas, kas negina 
jos". 

Po susitikimo su miesto meru, 
prezidentas aplankė Philadel
phijos K a t a l i k ų Bažnyčios 
kardinolą John Krol, kur is 
ryšium su 600 metų Lietuvos 
kr ikš to jubil iejumi rūpinosi 
Lietuvos Katal ikų Bažnyčios 
padėtimi, ta ip pa t iš tremto 
vyskupo Julijono Steponavi
čiaus likimu, Vilniaus Arki
katedros grąžinimu. Buvo prisi
minta, kad kaip tik Algirdas 
Brazauskas, pirmojo Sąjūdžio 
suvaž i av imo m e t u p r i ė m ė 
sprendimą grąžinti Vilniaus 

Arkikatedrą tikintiesiems. Po
kalbyje kardinolas aukštai įver
tino prezidento darbą Bažnyčios 
ir valstybės santykių gerinimui 
bei paramą tiVinčiųjų poreikių 
tenkinimui Lietuvoje. Prezi
dentas A. Brazauskas įteikė 
kardinolui albumą „Lietuvos 
Bažnyčių menas". 

Po pietų prezidentas Brazaus
kas Lietuvių Muzikos Salėje 
susitiko su Philadelphijos ir 
apylinkių lietuviais, papasakojo 
jiems apie padėtį Lietuvoje, 
kalbėjo apie ryšių su Amerikos 
lietuviais plėtimą ir stiprinimą. 
Susirinkusieji labai palankiai 
sutiko prezidento paskelbtą ži
nią, kad nuo vakar, t.y. rugsėjo 
28 d., JAV piliečiams, vykstan
tiems į Lietuvą, nebereikės gau
ti Lietuvos vizų. Lietuva, pasa
kė prezidentas, vienašališkai ro
dydama gerą valią, likvidavo 
vizų rėžimą su JAV. Tai reiškia, 
kad visi JAV piliečiai galės lais
vai, be buvusių formalumų, at
vykti į Lietuvą. Prezidento ma
nymu, šis žingsnis turėtų padi
dinti verslininkų, meno žmonių 
ir turistų srautą į Lietuvą. 
Prezidentas Brazauskas taip pat 
pabrėžė, kad tokį sprendimą pri
imti prašė ir daugelis Amerikos 
lietuvių. Po susitikimo prezi
dentas atsakė į susirinkusiųjų 
klausimus. 

Vakare numatytas prezidento 
Algirdo Brazausko ir ji lydinčios 
delegacijos sugrįžimas į New 
Yorką. kur dar tą patį vakarą 
įvyks susitikimas su Amerikos 
Europiečių Bendrijų Asociacija 
(American European Communi-
ty Association), jungiančia įta
kingus pramoninkus ir versli
ninkus, tarp jų ir tokius, kurie 
yra jau investavę didelius kapi
ta lus Lietuvoje, pvz., Philip 
Morris, ir tuos, kurie dar tik 
ruošiasi dalyvauti Lietuvos eko
nominiame gyvenime. 

Penktadienį, rugsėjo 30 d., 
prezidentas Brazauskas susitiks 
su Jungtinių Tautų generaliniu 
sekretoriumi Boutros Boutros-
Ghali, sakys kalbą JT Generali
nėje Asamblėjoje. 

Prezidentas skirs 
generalinį prokurorą 

Vilnius, rugsėjo 27 d. (Eltai — 
Seimas sutiko su Respublikos 
prezidento pasiūlytomis Proku
ratūros įstatymo pataisomis ir 
pakeitė tvarką, pagal kurią šis 
į s ta tymas įsigalios. Šiemet 
liepos 20 d. priimto Prokuratū
ros įstatymo Algirdas Brazaus
kas nepasirašė ir grąžino jį Sei
mui svarstyti pakartotinai . Jis 
konstatavo, jog Konstitucijai 
prieštarauja įstatymo nuostata, 
kad generalinį prokurorą skiria 
ir atleidžia Seimas Respublikos 
prezidento teikimu, o generali
nio prokuroro pavaduotojus — 
taip pat Seimas, bet jau genera
liniam prokurorui pateikus. 

Pataisytame įstatyme užfik
suota, kad generalinį prokurorą 
septyneriems metams skiria 
Respublikos prezidentas. Kandi
datūrą taip pat pasirenka pats 
prezidentas. J is skiria ir ge
neralinio prokuroro pavaduoto 
jus, tačiau pastarojo teikimu. 

Už prezidento pataisas balsa
vo 49 Seimo nariai, prieš — 2. 
Dešiniosios frakcijos balsavime 
nedalyvavo 

Min. Gylys lankėsi JAV 
valdžios žinybose 

Ketvirtadienį Suomijos saloje Uto kareivis sargybinis saugo iš jūros ištrauktų lavonų karstus 
po kelto „Estonia" nuskendimo Baltijos jūroje praėjusio trečiadienio rytą. Šiuo metu skaičiuojama. 
kad žuvo 909 asmenys, išliko 140. 

Baltijos šalių įjungimas į 
Europos gynybą — tik laiko 

klausimas 
Viln ius , rugsėjo 30 d. (Elta) — 

V a k a r ų E u r o p o s S ą j u n g o s 
Asamblėjos prezidentas Dudley 
Smith pokalbyje su Seimo pir
min inku Česlovu J u r š ė n u pa
sakė , k a d Centr inės Europos 
ša l ių in tegrac i ja į Europos 
s a u e u m o s is temas tė ra t ik ta i 
laiko, gal net i r netolimo, klau
simas. J i s pabrėžė, kad Europa 
— ta i ne t ik jos Vakara i , bet ir 
Cen t ras . Prie Cent r inės Euro
pos šalių Asamblėjos vadovas 
pr i sk i r ia visas t r is Baltijos 
valstybes. Jos t u r i užimti joms 

Saulės mūšio šventė 
vyko ir Vilniuje 

Viln ius , rugsėjo 23 d. (Elta) — 
Rugsėjo 22-ąją prasidėjo rengi
niai , sk i r t i met inėms istorinio 
Saulės mūšio, kur iame buvo pa
siekta pirmoji žymi naujai susi
jungusios Lietuvos pergalė prieš 
Kalav i juoč ių ordiną. P a g a l 
tradiciją, tuo pa t metu yra 
švenčiama ir Šiaul ių — Saulės 
miesto — diena. 

Ketvir tadienį 768-ųjų Saulės 
mūšio metinių minėj imas buvo 
su reng tas Jaun iūnuose , netoli 
Šiaulių. Iški lmėse Mūšos upės 
ir Taut in io upelio santakoje 
dalyvavo Lietuvos ir Latvijos 
kar ia i . 

Rugsėjo 22-ąją prasidėjusią 
miesto šventę liudijo centrinėje 
aikštėje suplevėsavusi Šiaul ių 
vėliava. Tikintiej i r inkosi į 
i ški lmingas Mišias Šv. Pe t ro ir 
Povilo bažnyčioje. Saulės laikro
džio aikštėje vyko pučiamųjų 
orkestro paradas bei koncertas, 
į įvairias miesto sales lankyto
jus pakvietė proginės parodos, 
i šk i lmingas koncertas, sureng
tas dramos tea t re . 

Švent in ia i renginiai sekma
dienį persikėlė į sostinę. Lie
tuvos menininkų rūmuose buvo 
su reng tas valstybės, politikos, 
kul tūros , meno bei mokslo vei
kėjų pokalbis , ,Šiauliai — da
bart is ir perspektyva", kur iame 
dalyvavo miesto vadovai. Vaka
re Šiaulių valstybinis choras 
,,Polifonija", kamer in is orkest
ras ir kiti atl ikėjai Menininkų 
rūmuose surengė koncertą „Lie
tuva, Tėvyne mūsų" . 

Šventę p ra tu r t ino sostinėje 
a t idarytos Šiaulių dai l ininkų 
kūrybos, šio kraš to leidinių ir 
kitos parodos. 

pr iklausančią vietą ir politi
n iame žemyno žemėlapyje. 

Sir Dudley Smith yra atvykęs 
į Lietuvą su tr i jų dienu vizitu. 
Pokalbyje su Seimo pirmininku 
svečias buvo supažindintas su 
Lietuvos visuomeninio ir eko
nominio gyvenimo oroblemo-
mis, domėjosi karinio tranzito, 
sienų su kaimynais sureguliavi
mo k laus imais . 

Lietuvos aplankymu rugsėjo 
30 d. ba igdamas kelionę šešiose 
Cent r inės Europos šalyse, Va
karų Europos Sąjungos Asamb
lėjos prezidentas Sir Dudley 
Smith pareiškė, jog ši organiza
cija r e m s Baltijos valstybių pa
s tangas integruotis į Europos 
politines ir saugumo struktūras. 
Baltijos valstybės buvo priimtos 
asocijuotomis Vakarų Europos 
Sąjungos Asamblėjos narėmis 
kar tu su dar šešiomis Centrinės 
Europos šalimis, kurias lankė 
šios organizacijos vadovas. 

V a k a r ų Europos Sąjungos 
Asamblėja, sakė D. Smith, yra 
NATO ramst is Europoje. Ši 
a p l i n k y b ė p a l e n g v i n a jos 

asocijuotųjų narių kelią tiek į 
Šiaurės Atlanto gynybos orga
nizaciją NATO, tiek į Vakarų 
Europos Sąjungą. Tačiau jis ne
galįs pasakyti, kiek laiko tai 
truks. „Aš asmeniškai norėčiau 
visas asocijuotas Asamblėjos 
nares matyti pilnateisėmis tiek 
Asamblėjoje, tiek Vakarų Euro
pos Sąjungoje kuo greičiau. Sau
gumas ir stabilumas Europoje 
priklauso vienodai ir nuo di
delių, ir nuo mažų valstybių", 
pabrėžė Dudley Smith. „Rusija 
neturėtų reikšti pretenzijų dėl 
to, kad Baltijos šalys stengiasi 
integruotis į Vakarų saugumo 
sistemas. Aš suprantu jos susi
rūpinimą dėl to, kad įvyks tam 
tikras jėgų persiskirstymas, bet 
tai natūralu", sakė Vakarų Eu
ropos Sąjungos Asamblėjos pre
zidentas. 

Kalbėdamas apie Rusijos kari
nį tranzitą per Lietuvą, aukštas 
svečias pabrėžė, kad situaciją 
reikėtų stebėti labai atidžiai. 
„Kiekvienu nerimą keliančiu 
atveju ar juo labiau vėl pažeidus 
susitarimus, Lietuva turėtų ne
delsiant kreiptis į tarptautines 
organizacijas, tarp jų ir į Vakarų 
Europos Sąjungos Asamblėją 
bei Vakarų Europos Sąjungos 
Tarybą", pabrėžė jis. 

Europiečių nuomone, 
Karaliaučiuje per daug 

rusų kariuomenės 
Vi ln ius , rugsėjo 29 d. (Elta) — 

Lietuvos krašto apsaugos mi
nis t ras Linas Linkevičius ket
vir tadienį ryte priėmė Lietuvo
je viešinčius Šiaurės Atlanto 
Asamblė jos prezidentą Loic 
Bouvard bei Asamblėjos gene
ralinį sekretorių Peter Cor-
terier. Svečiai domėjosi Lie
tuvos kariuomenės kūrimu, ga
l imybėmis tapti NATO nare, 
svarstė Karaliaučiaus demili-
tar izavimo klausimą. 

Šiaurės Atlanto Asamblėjos 
vadovų nuomone, kariuomenės 
koncentracija Karaliaučiuje yra 
per didelė. Tačiau, pažymėjo jie, 
Rusijai bū tų ekonomiškai sun
ku dabar išvesti kariuomenę iš 
šios s r i t ies — mat tą ji neseniai 
padarė Vokietijoje. Latvijoje bei 
Estijoje. Bet ateityje Rusija tik 
rai t u r ė s demilitarizuoti šią 
sritį, nes ki taip ji keltų grėsmę 
visos Europos saugumui, sake 
aukštieji svečiai. 

Ke tv i r t ad i en i svečiai ta ip 
pa t susi t iko su Seimo opozicijos 
vadu profesoriumi V y t a u t u 

Landsbergiu. Po to juos priėmė 
Užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius Albinas Januška 
Buvo kalbama apie Lietuvos po 
litiką NATO atžvilgiu. Svečiai 
pabrėžė, kad prieš stojant i 
NATO yra svarbu sureguliuoti 
santykius su Rusija. 

Vašingtonas, rugsėjo 29 d. — 
Atvykęs į Vašingtoną trečia
dienio vakarą, Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Povilas Gylys 
ketvirtadienį susitiko su JAV 
gynybos pasekretoriaus pava
duotoju Walter B. Slocombe. 
Kaip praneša Lietuvos ambasa
da, susitikimo metu aptar t i 
Lietuvos santykiai su NATO 
programos „Partnerystė ta ikai" 
rėmuose. Taip pat kalbėtasi dėl 
Rusijos karinio tranzito per Lie
tuvos teritoriją, Baltijos valsty
bių taikos palaikymo bataliono 
kūrimo, Baltijos regiono bei Eu
ropos stabilumo klausimais. 
Paprašytas minis t ras Gylys 
pasekretor iaus pavaduotoją 
supažindino su Lietuvos ekono
mikos padėtimi ir aktualiausių 
įvykių pasaulyje vertinimu. 
Susitikime taip pat dalyvavo 
ambasadorius Virgilijus Bulo
vas, Arvydas Daunoravičius 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos Amerikos šalių sky
riaus vadovas ir Lietuvos am
basados JAV pareigūnas Jonas 
Paslauskas. 

Po šio susitikimo ministras 
Povilas Gylys ir jį lydintys 
asmenys lankėsi „Potomac" 
fonde, kur ministras pasakė 
kalbą apie Baltijos regiono 
stabilumą. Kalboje jis apibūdino 
Lietuvos vietą Europoje, jos 
integravimąsi į Vakarų Europos 
struktūras, santykius su kai
myninėmis valstybėmis bei 
veiksnius, veikiančius stabi
lumą ir saugumą tiek Baltijos 
regione, tiek ir visoje Europoje. 

„Potomac" fondas yra privati, 
pelno nesiekianti, nepriklau
soma tyrimo organizacija, ypa
tingą dėmesį skirianti tarptau
tinio saugumo, ekonomikos, 
švietimo ir mokymo klausi
mams. Fondo programų rezulta
tai įvairiomis formomis patei

kiami JAV Kongresui, adminis
tracijai, masinės informacijos 
priemonėms ir kitoms struktū
roms, susijusiomis su politikos 
formavimo procesų. 

Po pietų Povilas Gylys ir jį 
lydintys asmenys susitiko su 
JAV Valstybės departamento 
Baltijos šalių padalinio vadovu 
John Kunstadter. Ypatingas dė
mesys buvo skirtas dvišaliams 
Lietuvos-JAV santykiams, Lie
tuvos integravimuisi į Europos 
Sąjungą, Lietuvos dalyvavimui 
taikos palaikymo, operacijose, 
Baltijos šaiių taikos palaikymo 
bataliono kūr imui , Lietuvos 
santykiams su kaimyninėmis 
valstybėmis bei Rusijos kari
niam tranzitui per Lietuvos te
ritoriją. 

Po to minis t ras Gylys ir jį 
lydintys asmenys dalyvavo susi
t ikime JAV Valstybės departa
mente su įvairių JAV žinybų 
(Valstybės, Gynybos, Transpor
to departamentai , Muitinės tar
nyba. Nacionalinio saugumo 
taryba bei kitos suinteresuotos 
JAV žinybos) ir užsienio valsty
bių ambasadų Vašingtone atsto
vais. Susitikimo metu kalbėtasi 
apie Rusijos karinio tranzito per 
Lietuvos teritoriją klausimo 
sprendimo eigą. 

Sus i t ik imo metu užsienio 
valstybių ambasadų Vašingtone 
'Švedija, Danija. Prancūzija, 
Didžioji Britanija. Norvegija. 
Vokietija, Suomija. Nyderlan
dai, Belgija ir Estija) atstovai 
pareiškė savo vyriausybių pri
tarimą Lietuvos vyriausybės 
pasi r inktam šio klausimo sure
guliavimo būdui. 

Estijos ambasados atstovas iš
reiškė susirūpinimą Rusijos 
vykdomam šio klausimo sieji
mui su palankiausiu prekybos 
režimu. 

Amerikiečiams ir australams 
nebereikės vizų į Lietuvą 

Vilnius, rugsėjo 29 d. (Elta) — 
Lietuvos vyriausybė vienašališ
kai panaikino vizų režimą JAV 
ir Australijos piliečiams, at
vykstantiems į Lietuvą būti jo
je iki 90 dienų per metus ar 
vykstantiems per ją tranzitu. 
Užsienio reikalų ministerijos 
nuomone, šis žingsnis padės plė
toti draugiškus Lietuvos ir JAV 
bei Australijos santykius, pa
lengvins Lietuvos išeivių, vyks
tančių i Lietuvą, atvykimo są
lygas, turėtų padidinti iš šių 
šalių atvykstančių turistų, tuo 
pačiu ir investitorių, srautą 

JAV7 ambasados pareigūnas 
Vilniuje Viktoras Sidabras pasi
džiaugė šiuo nutarimu prana
šaudamas, kad šis potvarkis 
paskatins daugiau JAV versli
ninkų bei turistų atvykti į 
Lietuvą. 

Tautininkai šventė 
jubiliejų 

Vilnius, rugsėjo 26 d. (Elta1 — 
..Su tautininkų judėjimu yra su
sijęs vienas iškiliausių Lietuvos 
kultūrinio, kūrybinio gyvenimo 
ir politinės veiklos laikotarpių", 
šeštadienį Kaune vykusiame 
Lietuvių Tautininkų Sąjungos 
įkūrimo 70-mečio iškilmingame 
minėjime pažymėjo šios organi
zacijos Kauno skyriaus valdybos 
pirmininke Laima Mikelienė. 

Iškilmes prasidėjo šventomis 
Mišiomis įgulos bažnyčioje. Po 
to eisena patraukė link Nežino
mojo kareivio kapo. Laisvės ir 

Vytauto Didžiojo paminklų, kur 
buvo padėta gėlių. 

Prieš pietus karininkų Ramo
vėje prasidėjo konferencija, 
kurios dalyviai išklausė prane
šimų apie Tautininkų Sąjungos 
veiklą per 70 metų. apie tauti
nės ideologijos problemas bei 
tautinį sąmoningumą, kaip tau
tos gyvybės šaltinį. 

Šiuo metu atkurtos Lietuvių 
Tautininkų Sąjungos pirminin
kas — prezidento Antano Sme
tonos giminaitis, televizijos reži
sierius Rimantas Smetona. Į šį 
postą jis išrinktas daugiau kaip 
prieš pusantrų metų. Seime da
lyvauja Tautininkų frakcija, ku
riai priklauso keturi nariai 

BNS žinių agentūra praneša, 
kad šiuo me tu Lietuva turi 
abišalius bevizio įvažiavimo 
susitarimus su Bulgarija, čekų 
Respublika, Danija. Didžiąja 
Britanija. Estija, Latvija, Lenki
ja. Norvegija. Slovakija ir Veng
rija. Lietuva vienašališkai pa
šalino vizos reikalavimą į Lietu
vą atvykstant iems Islandijos. 
Italijos. Japonijos. Liechten-
steino. Šveicarijos ir dabar jau ir 
JAV bei Australijos piliečiams. 

Armėni ja . Azerbaidžanas , 
Gruzija ir Hong Kongas nerei
kalauja vizų iš Lietuvos piliečių. 

El tos ž in iomis , dvidešimt 
šešių valstybių piliečiai gali 
būti Lietuvoje ar vykti per ją, 
turėdami Estijos arba Latvijos 
vizą. 

K A L E N D O R I U S 

S p a l i o 1 d,: Šv. Teresė 
Kūdikėlio Jėzaus '1873-1897); 
Remigijus. Emanuelis, Jonilė, 
Regimantas. Rašytojas Jonas 
Bretkūnas mirė 1602 metais. 
Lietuvos valstybininkas, žemes 
reformos s k a t i n t o j a s kun . 
Mykolas Krupavič ius gimė 
1885 metais. 

Spal io 2 d.: 27 eilinis sek 
madienis; Modestas. Liza. Gir-
dutis. Pavandė 

Spal io 3 d.: Evaldas. Kris
tina. Rimtas. Eitvilas. Atlanta. 
Šv. Kazimieras gimė 1458 me
tais. 

Spa l io 4 d.: Šv. Pranciškus 
Asyžietis (1182-1226); Aura, Ei
vyde. Gailius. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

R e d a g u o j a : K a r o l i n a Kubi l ienė 
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514 

PASKAITŲ MINTYS 1994 M. 
SENDRAUGIŲ STOVYKLOJE 

Čia pateikiamos kai kurios 
min tys iš paskaitų — pokalbių 
š.m. liepos 10-17 d. Dainavoje 
vykusioje atei t ininkų sendrau
gių stovykloje 

P i r m a d i e n i s . 
Dr. Linas Sidrys — ,,Rytų ir 

Vakarų kultūros". Prelegentas 
pastebi, kad Vakarams yra bū
dinga idealizmas. Rytams — 
priespauda. Graikų spartiečiai 
(300 vyrų) keli šimtmečiai prieš 
Kris taus gimimą, Termopilio 
k a l n ų s iaurame tarpekly je 
kovėsi iki pasku t in io vyro 
(Vakarų simbolis), gindamiesi 
nuo besiveržiančių gausių per
sų (Rytų simbolis). 

Tolimesniame pokalbyje dr. 
Linas Sidrys paaiškina, kad 
„Drauge" daugelio jo spaus
dinamų straipsnių t ikslas — 
paveikt i mūsų taut ieč ius iš 
„apačios", nes „viršuje" esančių 
nomenklatūros žmonių neįti
kinsi , kas taisytina Lietuvoje. 

A n t r a d i e n i s . 
Lilė Gražulienė kalba apie 

bendrąją sąžines sąskaitą, pa
stebėdama, kad iki 1951-jų 
metų mūsų dėmesys krypo j 
Nemuno pusę. Diskusijų pa
gr indas buvo Lietuva. Neturė
dami savos žemės sukūrėme psi
chologinę Lietuvą. Su laisvės at
gavimu pasikeitė temos: aplin
kos teršimas, pareigos mūsų 
t a u t a i . Mes kar ta is keistai 
„ginamės" nuo aplinkos, kurio
je dabar gyvename: jei nenuei
si į lietuvišką bažnyčią — visai 
neik į bažnyčią. Mūsų statusas 
ne tas . kurio laukėme. Laikas ir 
istorija privedė prie naujo etapo. 
Koks išeivijos s tatusas? Lab
da ra Lietuvai: s iųskime ten 
dolerius, t ik be ..raščiukų", 
nurodančių ką su jais daryti. 
Lietuviai atsis tatys patys. 

Prisimindami katal ikiškumo 
principą, neskyrėm dėmesio 
dvasingumui. Lietuvoje yra jo 
alkis. Religingumas bei dvasin
gumas neina i gyvenimą. Mes 
bijom psichologinių problemų. 
Kai kurie bažnyčios atstovai 
savo elgesiu atstumia ne vieną 
bendruomenės narį . Gražus 
amerikiečių parapijos bendruo
m e n i š k u m o pavyzdys , ka i 
g imus kūdikiui, parapijiečiai 
visą mėnesi gamina pietus jo 
motinai. 

Pastangos išsivaduoti iš ru
t inos — kūrybingumo ženklas. 
Mums priklauso angažavimasis. 
Reikia pastangų ir metodo iš
mokti vadovauti. 

T r eč i ad i en i s . 
Lidija Balčiūnaitė pasakoja 

apie Lietuvą, kur ji, kar tu su 
amerikiečiais, buvo Lietuvos 
vyskupų pakviesta evangeli
zacijai, kad žmonės pajustų 
Dievo meilę, rodomą mums. 
Dievas dabar veikia Lietuvoje. 
J is nori. kad mes Juo pasitikė-

STUDENTŲ 
ATEITININKŲ 
SUSIRINKIMAS 

Čikagos ateitininkų studentų 
susir inkimas penktadienį, spa
lio 7 d., 7:30 v.v. vyks Atei
t ininkų namuose. Lemonte. Su
sirinkime Jūrate Budrienė kal
bės apie „Vaikų Vil t ies" orga
nizaciją, besirūpinančią vaikų 
Lietuvoje sveikatingumo ir šal
pos reikalais. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti. Atsiveskite ir 
draugus. Bus įdomu 

tume. Lietuvoj daug neatlai
dumo, šeimų pairimo. alko
holizmo. Bet yra žmonių pri
imančių Kristų į save atvira šir
dimi. Žiūrėjom įdomią vaiz
dajuostę, kurioj kalbėjo ameri
kietis Ralph Martin. 

Stebėjom evangelizacijos gru
pės karinę komandą, kalbėjusią 
Lietuvos kareiviams ir kari
n i n k a m s , s k a t i n d a m a juos 
visada pasilikti su Dievu savy 
ir šeimoje. 

Lietuvon atvykusią evangeli
zacijos grupę globojo Kaune 
įsikūrusi ..Gyvųjų a k m e n ų " 
organizacija. Į dvasinį atgimimą 
Lietuvoje yra įsijungę ir atei
t in inka i , iš kurių A n t a n a s 
priklauso „Gyvųjų akmenų" or 
ganizacijai. 

Ketv i r tad ien is . 
Dr. Linas Vaitkus rodo vaiz

dajuostę apie angelus, iš kurios 
sužinome, kad 6 9 ^ apklaustų 
žmonių tiki angelų buvimą. 
Angelais tiki ir kitos religijos, 
ne tik krikščioniškosios. Gerieji 
angelai — Dievo tarnai . J ie 
inspiruoja kelis žymius meni
ninkus. Angelų tarpe yra an
gelai sargai. Žmonės netampa 
angelais. Vaizdajuostėje buvo 
ka lbama ir apie juoduosius 
angelus — velnius bei egzor
cizmą 

P e n k t a d i e n i s . 

Dr. Algis Norvilą supažindina 
su popiežiaus enciklika „Verita-
tis Splendor" (Tiesos spindesys). 
Tiesa — svarbiausia enciklikos 
vieta. Tik ištikimybė tiesai daro 
mus šventais. Tai sunku. Mūsų 
prigimtis pažeista. Dorovės mo
kymas gali būti iškreiptas, kai 
laisvė atskiriama nuo tiesos. 
Reikia ugdyti žmogaus sąžinę. 
Sąžinė — toji vieta, kur Dievas 
kalba su žmogumi. Tai žmogaus 
vidinis kelrodis. Doras gyve
nimas — sekimas Kris tumi. 
Subjektyvus žmogaus spren
dimas gali būti klaidingas. 
R e i k i a saugo t i s s ąž inės 
atbukimo. 

Popiež ius p a s i s a k ė p r i e š 
teologizmo teoriją, pagal, kurią 
mūsų dorovė nustatoma mūsų 
tikslų. Todėl, apsisprendžiant už 
veiksmą, kurio būtų geros 
pasekmės, kartais tektų apsi
spręsti prieš Dievo įsakymus. 
Negalima dabar daryti bloga, 
kad vėliau išeitu j gerą. 

Šeš t ad ien i s . 
Dalia Mockienė, baigusi diri

gavimo kursą Lietuvos konser
vatorijoj, atvykusi prieš metus 
į JAV, gyvenanti Lafayette. 

Mokytoja P ranu te Domanskienė psichologiniame pašnekesvje su stovyklauto
ja is Jaunųjų a t e i t in inkų stovykloje, Dainavoje. 

Nuotr . B i ru tės Bub l i enės 

LIETUVOS ATEITININKŲ 
RŪPESČIAI 

Lietuvos ateit ininkai iki da
bar dar neturi savo žurnalo. 
Ateities planuose yra jau numa
tyta, tačiau šiuo metu „Cari
tas" , mėnesinis žurnalas, lei
džiamas „Car i t a s" federacijos, 
spausdina straipsnius Lietuvos 
ateit ininkams rūpimais klausi
mais. 

Štai birželio mėn. laidoje 
„Jaunimo skil tyje" spausdi
namas pasikalbėjimas su ateiti
ninkų Federacijos vadu Juozu 
Polikaičiu. Žinoma, šitas pasi
kalbėjimas įvyko prieš Ateiti
ninkų kongresą, todėl čia lie 
čiamos daugiausiai prieškon-
gresinės temos ir planai. Tuo 
pačiu Federacijos vadas iškelia 
daug jaunimą liečiančių klausi
mų. Jis daug deda vilčių į besi
mokantį jaunimą, ypač studen
tus, jų dinamiškumą, greitą rea
gavimą į aplinką ir iškylančias 
situacijas. Juozo Polikaičio nuo 
mone, s tudenta i turi siekti 
mokslo savo pasirinktose sri
tyse, bet tuo pačiu įsijungti j 
visuomenini gyvenimą, kelti 
neteisybes ir melą. Tos nuosta
tos tinka tiek užsieniuose gyve
nantiems, tiek Lie t r 

Toje pačioje „Car i tas" laidoje 
rašoma apie moksleiviu (MAS! 
ateitininkų Pavasario akade
mija. Tos akademijos vyksta 
įvairiose Lietuvos mažesniuose 
miestuose. Čia aprašoma pasku
tinė vieta, kurioje vyko MAS 
akademija. Tai Varniai — sena
sis Žemaičiu vyskupystės cent
ras. Pagal Bažnyčios svarbą, 
paga! kun. Boruta.SJ, tai ant
rąją vietą užimantis miestas. 

Ind.. pasakodama apie Lietuvos 
žmonių varg ingą gyvenimą 
pažymėjo, kad t en ir muzikiniu 
pasireiškimų lygis kritęs dėl 
transportacijos problemų, dėl 
stokos vienos tvirtos rankos, 
tvarkančios Lietuvos muzikini 
gyvenimą... 

J o n a s Mikul ionis 

Savo akademijoje moksleiviai 
atei t ininkai prisiminė religinio 
švietimo lietuvybės skleidėją ir 
kalbos gynėją-vyskupą Merkelį 
Giedrai t i , kur i - savo darbą 
pradėjo Varniuose. Varniuose 
ta ip pat pastatytas paminklas 
vysk. Motiejui Valančiui. Čia 
yra garsioji, buvusi Varnių 
Kunigų seminarija. 

Džiugu, kad „Caritas' ' žurna
las spausdina ateitininkams 
įdomias ir svarbias temas. 

k.k. 

ATEITININKŲ 
KONGRESO 

VAIZDAJUOSTĖ 
Šią vasarą Vilniuje surengtas 

dvyliktasis Ateitininkų kongre
sas yra vienas iš reikšmingiau
sių įvykių ateitininkų istorijoje. 
Jame aktyviai dalyvavo ne vien 
t - s t a tanč ios Lietuvos ateiti

ninkai bet ir ateitininkai iš viso 
pasaulio. Deja.ne visi galėjo ši
t ame Kongrese dalyvauti. Ta
čiau Kongresas buvo įamžintas 
i vaizdajuostę ir dabar bai
giamas vaizdajuostės redagavi
mas. Vienos valandos filme bus 
galima vėl dalyvauti Kongrese, 
o jame nedalyvavę, galės patir
ti šio Kongreso nuotaiką ir pa
grindinius momentus. Vaizda
juostę paruošė Amerikos Lietu
vių Romos Katalikų federacija, 
susitarusi su Ateitininkų fede
racijos valdyba. Vaizdajuostės 
mecenatai yra prelatas dr. 
Juozas Prunskis ir kun. Vincen
t a s Radvina iš Californijos. 
J iems priklauso didelė padėka 
už šios juostos įgalinimą. Norin
tys įsigyti šią juostą prašomi 
kreiptis į Amerikos Lietuvių 
Romos Kata l ikų federaciją. 
4545 W. 63rd St.. Chicago. IL 
60629. Vienos juostos kaina su 
persiuntimu yra dvidešimt pen 
ki doleriai. 

Vilniaus Šventojo 
Jono ar Šventųjų 

Jonų bažnyčia 
Antanė Kučinskaitė š.m. lie

pos 29 d. „Dienovidyje" mėgina 
išaiškinti tą klausimą. 

Jono vardas Lietuvoje dažnas, 
ypač kaimuose. Seniau buvo 
sunku rasti šeimą, kurioje ben t 
vienas — senelis, tėvas, sūnus , 
pusbrolis ar kas iš tolimesnių gi
minių — neturėtų Jono vardo. 

Nors kalendoriuose matome 
ne vieną šventąjį Jono vardu , 
tačiau iš visų Jono vardu šven
tųjų išskirtinai Lietuvoje gar
binamas tik šv. Jonas Krikšty
tojas. Jo garbei skirta birželio 24 
d. Ta diena y ra kartu ir tradici
nė, jaunimo labai m ė g s t a m a 
liaudies šventė — Joninės . 

Nors kituose kraštuose labai 
populiarus šv. Jonas Evan
gelistas, tačiau Lietuvoje šis 
šventasis ta rs i lieka šv. Jono 
Krikštytojo šešėlyje. Šv. Jono 
garbinimas Lietuvoje atsispin
di ir bažnyčių sąrašuose. Jo 
garbei Lietuvoje yra pas t a ty t a 
beveik pusšimtis bažnyčių, o šv. 
Jonui Evangelistui — vos viena 
kita. 

Ne vienam vilniečiui kel ia 
abejonių sostinės Šventojo Jono 
bažnyčios pavadinimas. Si baž
nyčia yra statyta dviejų to 
paties vardo šventųjų garbei — 
šventojo Jono Krikštytojo ir 
šventojo Jono Evangelisto. Taip 
parašyta šios bažnyčios doku
mentuose, ta ip ji t u rė tų būt i 
vadinama ir ofcialiojoje kalboje 
— Vilniaus Švento Jono Krikš
tytojo ir Šventojo Jono Evange
listo bažnyčia. Su t rumpin t a s 
šios bažnyčios pavadinimas — 
Šventųjų Jonų bažnyčia — ne
įprastas, keistai skamban t i s , 
keliantis abejonių — kas gi t ie 
Jonai? 

Kasdieninėje kalboje vis t iek 
naudojama — Šv. Jono bažnyčia. 
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DRAUGO prenumera t a mokama iš anks to 

metams 
JAV $90.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $100.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $50 00 
Kanadoje ir kitur (U.S.l $55.00 
Užsakan t j Lietuvą — 
Oro paštu $500.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 
Paprastu paštu $100.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 

Mz metų 
$50.00 
$55 00 

$35 00 
$35 00 

$250 00 
$85.00 
$55.00 
$3500 

3 mėn 
$30.00 
$35 00 

$25.00 
$30 00 

• 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 
straipsnių nesaugo Juos gražina 
tik iš anksto susitarus Redakcija 
už skelbimų turini neatsako. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
r O DANTŲ GYDYTOJA 
j ( 7915 W. 171st 
\J\) Tinley Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

— — —. 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Mattesson, IL 60443 

Tel. 708-746-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

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

Roz. 708-422-7807 
Kab. (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

Kažin ar pavyks nepas tebė t iems . .prasmukt i ' ' pro viduryje kelio r im tam pašnekesiui sustoju 
sius vadovus? 

Nuotr Va le r i j o s / a r i r i k i e n ė s 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas 
5S40 S. Pulaskl Rd. Tai. (312) 585-2802 

Pirm . antr.. penkt 9 v.r.—3 v.p.p. 
ketv. 10 v . r—7 v.p.p., trecd.. 

šešt. 10 v.r—2 v. p.p. 
Susitartimo nereikia trečd. ir šeštd. 

Sumokama po vizito 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ava., Orland Park 
708-349 8100 

10 W. Martin. Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E 127st St 
Lemont. IL 6C439 

Tai. 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hickory Hllls 

Tel. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V . P R U N S K I S , M D 
T E R R I DALLAS P R U N S K I S . M D 

O c a g o 312 726 4200 
Eigi i 708-622 1212 

McHen-y 815-344 S00O. e«: 6506 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S Kedzie 
Tai. 708-636-6500 

Vai 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVeatcheatar. IL 601*3 

Tel. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų Gydytoiai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St Chicago. IL 
Tai. 312-735-5556 

4707 S Gilbert, LaGrange. IL 
Tai. 708-352-4487 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Harlom, tai . 708-594-0400 
Br idgeview, IL 6 0 4 5 5 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Pirmas apyl su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260 

Kab. 312-735-4477: 
Rez. (708)246-0067; a'5a (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tel (708) 4220101 
Valandos pagal sus'rar^a 

•r-nd 3 v D D-7 v v anUd 12 30-3 vp p 
t'ecd uždaryta ketvd i - 3vpo 

penKt " sestd 9 v r .12 v p p 
6132 S. K«dzi« Ave Chicago 

(312) 778-6969 a'Da (312) 489-4441 
. DR. K. A. JUČAS 
I ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

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

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

Kasdien I 'ki 8 v v 
išskyrus trec Sešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

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

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

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ••< savaitgaliais tei 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

7722 S K*d* la . Chicago 60852 
Tai. 3 1 2 4 3 4 2 1 2 3 

Pirmd 2 v p p 7 v v antr 9 v r - 12. 
ketvd 1? 4 v p p penktd 1? 6 v v 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave | 
Valandos paga! susitarimą 

DR. V I L I U S M I K A I T I S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Metftcal Clinic 
1S505 - 127 St.. Lemont. IL 60439 

Priniauso Paios C<xnmur.ity Hosprtal 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susuanmą 
M (708) 2S7-2265 

LINAS A. SIDRYS, M.O. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas 

9830 S. Rldgelartd Ava. 
Chicago Rldga, IL 60415 

708-636-6622 
4149 W 63rd St. 

312-735-7709 

Kab. ta i . (312) 4 7 1 - 3 3 0 0 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedz ie A v e . , 

Ch icago , III. 6 0 6 5 2 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Bulldlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

Širdies ir Krauiagyshų Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Oundee Ave.. Elgin, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd,. Hickory Hllls. IL 
1 myha j vakarus įuO Harlep". Ave 

Tel. (708) 598 4055 
Valandos pagal susitar'mą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviška') 

Tikrina akis P'itaiko akinius 
2618 W 71st St. 

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal sasitanmą 

Palos Vision Center. 7152 W. 127thSt 
Palos Hgts. Iii Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto t e l . (312) 776-2880 

Namų 708-448 5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D . S C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

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

Vniandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.O. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ava.. Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 
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Rimties valandėlė 

RYŠYS, KURIS KILNINA 
šio sekmadienio skaitiniuose 

esame kviečiami pamąstyti apie 
vedybinio ryšio reikšmę ir svar
bą, į ką Kristus kviečia juo se
kančius sutuoktinius. Vedy
binis vyro ir žmonos ryšys y r a 
prilyginamas Dievo įsikūnijimo 
žmoguje paslapčiai. 

Skaitinyje iš Pradžios knygos 
(Pr 2:18-24) girdime, kad pra
džioje sukūręs tik vyriškos ly
t ies žmogų, Dievas pamatė, jog 
ta i dar nėra gera, ir kai vyrui 
buvo atvesti visos tvarinijos 
kūriniai — nė vienas nebuvo 
j a m lygus, t inkamas draugas. 
Tuomet Dievas iš jo paties 
sutvėrė moterį, ir vyras pažino, 
kad štai ji iš tiesų yra jam lygi: 
..Štai pagaliau yra kaulai iš 
mano kaulų ir kūnas iš mano 
kūno". 

Žydus supančių pagoniškų 
religijų aplinkoje šis pasako
jimas apie moters lygų kilnumą 
vyrui buvo revoliucinis. Kitose 
tautose moterys buvo arba 
nužeminamos — laikomos t ik 
vyrų turto dalimi (skaičiuoja
mos tarp galvijų bei kito turto) 
— tik priemonė j iems kurt i 
palikuonis — arba laikomos 
„dievaitėmis" šventyklose vai
s i n g u m u i ir d e r l i n g u m u i 
užtikrinti. Tačiau šiame ant
rame pasaulio sukūrimo pasa
kojime 'pirmasis yra Pradžios 
knygos p i r m a m e skyr iu je) 
matome, jog žydų tikėjimas 
mokė , k a d Dievas moter į 
sukūrė kaip vienintelę visoje 
tvarinijoje vyrui lygią — „ati
t i n k a m ą " — paga lb in inkę . 
Šiame skaitinyje matome, kad 
žmona vyrui yra jo aukščiausios 
aukos vertas asmuo — ne t ik 
brangesnis už kiekvieną kitą 
tvarinį, bet brangesnė net ir už 
jo tėvus, ir gimtąją šeimą: dėl 
žmonos „vyras paliks tėvą ir 
motina, ir šliesis prie savo 
žmonos; juodu t a p s v ienu 
kūnu" . 

Nors šiame skaitinyje ma
tome, kad mūsų tikėjimo giliau
siose šaknyse yra pat ies Dievo 
įdiegtas ir apreikštas mokymas 
apie vyrų ir moterų lygų kilnu
mą, šio apreiškimo įgyven
dinimas visuomeninėje žmonių 
santvarkoje įvairiose kultūrose 
t runka tūkstančius metų ir te
besitęsia. Tad nereiktų stebėtis, 
kad net ir šis pats mokymas, 
reiškiamas keturių tūkstančių 
metų senumo pasakojimais, 
savyje rodo prie šio mokymo dar 
nepr iaugusios visuomeninės 
s an tva rkos pėdsakus : nors 
pasako j ime vyras moterį 
pripažįsta sau lygia — iš to 
paties sukurta, kaip ir j is — apie 
moterį vis vien kalbama kaip 
apie vyro pagalbininkę — atseit, 
ji nedalyvauja jo sprendimuose, 
tik jų vykdyme. Bet viso skai
t inio pagrindinė mintis yra ta: 

Dievas sukūrė moterį, kad 
vyras nebūtų vienas, kad turėtų 
bendrininkę. „Draugystę " gali 
d u o t i ir k i t i t v a r i n i a i — 
gyvuliai, ypač prijaukinti, bet 
bendraut i , kar tu kur t i gyve
nimą, kartu sprendžiant — ne 
tik fiziškai, bet ir dvasiškai tap
ti v ienu kūnu — tegali tik vyras 
ir žmona kar tu , abiem vienas 
kitą mylint labiau už bet kurį 
kitą tvarinį a r net žmogų. O 
taip daromi sprendimai dažnai 
būna ne „objektyviai" geriausi, 
o geriausi šiems dviems asme
nims, siekiant jų ryšio pa
stovumo, abipusės pagarbos, 
taikos, padedant vienas ki tam 
augti pamaldumu, didžiadvasiš
kumu ir kantrybe. 

Ki tą Dievo žmogui įdiegtą 
vedybinio gyvenimo idealą gir
dime Kristaus mokyme apie 
vedybinį ryšį Evangelijoje pagal 
Morkų (Mk 10:2-16). Jėzus 
pripažįsta, jog Mozės įstatymas 
leido skyrybas griežtai nusta
tytomis aplinkybėmis, bet jis pa
brėžė, jog tokia išimtis daroma 
„dėl jūsų širdies kietumo", jog 
ji neatspindi to, į ką Dievas 
kviečia žmones vedybiniu ryšiu: 
kad vyras ir žmona palieka 
viską ir tampa vienu kūnu. 
„Todėl, ką Dievas sujungė, žmo
gus neišskiria!", sako Jėzus. O 
tikrąjį išskyrimą žmonės vykdo 
ne teisiniais dokumentais (jie 
tik konsta tuoja įvykusį iš
skyrimą), o neištikimybe, nesi
rūpinimu, nesidomėjimu vienas 
kitu, neatleidimu, nekantrumu, 
pasirinkimu kitų žmonių a r 
vertybių aukščiau už savo vyrą 
ar žmoną. 

Todėl Jėzus sako, jog „kas 
atleidžia savo žmoną ir veda 
kitą, t a s nusikalsta svetimavi
mu". J i s kalba apie tuos, kurie, 
turėdami vyrą ar žmoną, pasi
renka kitą ir palieka savo su
tuoktinį. Ir ištikimybės Jėzus 
reikalauja tiek iš vyrų, tiek ir 
iš moterų. 

O t a i anksčiau a r vėliau 
pareikalaus ne mažesnės aukos, 
negu pats Kristus paaukojo, tap
damas mirtingu žmogumi, rašo
ma Laiške žydams (Žyd 2:9-11). 
Taip kaip vyras ir moteris vedy
biniu ryšiu tampa vienu kūnu, 
taip Dievas, iš Marijos priėmęs 
žmogišką kūną, sujungė die
višką prigimtį su žmogiška. Tuo 
sujungimu žmogus iš tikrųjų 
tapo p a š v e n t i n t a s : „ J u k 
šventintojas ir šventinamieji — 
visi ky la iš vieno. Todėl jis nesi
gėdija juos vadinti broliais". Bet 
tai pareikalavo didelės aukos ir 
iš pat ies Dievo: kad įsikūnijęs 
Jėzuje „paragautų mir t ies" . 
Bendrystė kilnina, bet reika
lauja ir didelės aukos. Kaip tarp 
Dievo ir žmogaus, taip ir ta rp 
vyro ir žmonos. 

Aldona Zailskaitė 

AR DEMOKRATIJA 
TINKA MAŽAI LIETUVIŲ 

TAUTAI? 
Prieš 4-5 metus atrodė, kad 

Lietuva vikriai šoktels į priekį, 
pralenks savo kaimynus ir at
sidurs Vakarų Europos globoje. 
Jos narsa , š iauš ian t i s prieš 
sovietiją, solidarumas Sąjūdyje, 
išsimokslinusių žmonių gausa 
— puikūs liudijimai į civilizuo
tos — bendrijos gretas. Po 4-5 
metų atrodo, jog viltys mus 
tyčiomis erzino, kad nusivyli
mas būtų skaudesnis. Viltys 
šmėkliškai pasišaipė. 

Lietuva savo netvarka susigė
do prieš kitus ir prieš save. 
Dievas žino, kodėl taip sudribo 
žemės ūkis, kad jo vaisių nėra 
kur parduoti, o iš svetur procesi
jomis atkeliauja maisto pro
dukta i . Kodėl išsidalijamas 
valstybės — t.y., žmonių — tur
tas, staigiai, balionišku keliu, 
i šs ipučia t u r t u o l i a i , kodėl 
nepaisoma teisės, etikos, este
tikos, vadovaujamasi vienos 
partijos įgeidžiais, t iek daug 
ginčijamasi ir baramasi? 

Ilgus dešimtmečius Lietuvą 
valdė totalitarinė sistema, todėl 
ji nepažįsta demokratijos — 
visai tinkamas teisinimasis. Bet 
Vokietija taip pat išniro iš 
diktatūros kailio, tačiau jos 
neplėšė kančios, panašios į 
Lietuvos kančias. Ar todėl, kad 
Vokietiją demokratijon vedė be
veik prievartiniai JAV nurody
mai? O Lietuva ir šiandien yra 
diriguojama Rusijos kelio, kuris 
visada buvo kreivas, duobėtas, 
baisus, pavojingas, vedęs ir 
vedąs pražūtin. 

Lietuvių mažą tautą demok
ratijos drugys sukrėtė labai stai
giai. Visi piliečiai šokosi valdžią 
graibstyti, visi piliečiai susipoli-

t ikavo. Neliko energijos ir iš
minties darbui , kūrybai. Dide
lėse tautose pakanka politikuo
jančių ir dirbančių. Dirbantieji 
t ik r ink imų metu garsiai pra
byla nuo darbo rankų nepakel
dami, o Lietuvoje visi valdo 
v i ską . I d e a l i d e m o k r a t i n ė 
aplinka? Ne . Tai baisi skur-
dėjimo ir naikinimosi atmo
sfera. 

Kyla klausimas: a r demokra
tija t inka mažoms, civilizuo
toms, turinčioms didelę dalį 
piliečių, baigusių aukštuosius 
mokslus, bet nesuskubusioms 
įsisąmoninti visuomeninės kul
tūros, t au toms ar valstybėms? 
Atrodo, k a d Lietuvos ateitį 
galėtų gera kryptimi pasukti 
JAV kar iuomenės 2-3 metų 
okupacija, bet tokios laimės 
nematome. 

Ką re ikėtų ka l t in t i dėl šarla
taniškos padėties Lietuvoje? 
Brazauską, Šleževičių? O kur 
kitos vyriausybės? Kur Pruns
kienė, Vagnorius. Landsbergis? 
Kiek žadėjo ir kiek pažadų 
įvykdė č i a l a n k ę s i , mūsų 
kalbinti , gerbti ir pergerbti 
didieji Lietuvos politikai? Ne 
vienas Brazauskas atėmė užsie
nio l ie tuviams pilietybę, buvo 
daugiau tokių geradarių. Dr. K. 
Bobelis bandė Seime pravesti 
pa lankesnes pataisas, bet pri
tar iančių nepakako nei deši
nėje, nei kairėje. 

Dėl šiandienines padėties yra 
kalt i visi piliečiai. Jie renka 
Seimą, prezidentą, j ie balsuoja 
ar nebalsuoja referendumuose. 
J ie yra ka l t i savo nežabotu 
irzlumu, supartej imu, nepa-
klausymu ir negerbimu kai

myno, politinio ar kitokio, 
nuomonės. Tokioje maišatyje 
gyvenimas visada šlitinėja be
dugnės pusėn. Nedaug jį pri
laiko ir opozicija. Septynios jos 
partijos per trejus metus nesu
gebėjo išlošti vienos vietos 
Seime Kaišiadorių rinkiminėje 
apygardoje, kur LDDP net nepa
siūlė savo kandidato. O pozicinė 
partija i r imui sulaikyti netur i 
jėgų-

Kal tas Brazauskas, Lands
bergis, Šleževičius? Kalti visi, 
kur ie teisybės nesako, kur ie 
va l s tybės t u r to grobs tymą 
maskuoja, į valdžią ropoja t i k 
dėl asmeniškos naudos. 

Reikia laukti , kad išryškės 
t ikr i politikai ir visuomeni
n i n k a i , v is iškai ne sva rbu , 
kokiai partijai jie priklausytų. 
O iki tol — tevyrauja mumyse 
kantrybė, išmintis ir pagarba 
s a v a i t a u t a i . Mes ir b e 
pilietybės esame gimto arba 
tėvų k ra š to žmonės, ir be 
p r i e š i š k u m o , ir be nepa
teis inamo Lietuvos valdžiai 
lankstymosi dirbsime Lietuvos 
ateičiai, š iuo metu rūkuose 
skendėjančiai. 

„Esame įsitikinę, jog neįma
noma nutraukt i penkių dešimt
mečių Tarybų Lietuvos is
torinės raidos. Pagaliau nėra ir 
p a k a n k a m a i pagrįstų argu
mentų, kad ta i daryti būt ina". 
Taip kalbėjo Lietuvos komunis
tams A. Brazauskas („Komunis
tas", 1989 nr. 9). Reikia manyti, 
kad jo nuomonė pasikeitė. Mūsų 
nuomonė visada tarė: komunis
tinę raidą Lietuvoje nutraukt i 
reikėjo, ir j i j au nutrūko. 

Vytautas Volertas 

Danutė Bindokienė 

Ratas vėl apsisuko 

• 1909 m. liepos 30 d. JAV 
vyriausybė nupirko pirmąjį 
lėktuvą už 30,000 dol. Tai buvo 
Orville YVright dviaukščiais 
sparnais lėktuvas. 

..Draugo" sukaktuviniame bankete. įvykusiame rugsėjo 25 d. Martinique pokylių salėje. Čika
goje. Lietuvių fondo pirmininkas Stasys Baras įteikia 8.000 dol. paramos dienraščiui čekį vyriau
siai redaktorei Danutei Bindokienei ir administratoriui Pijui Stončiui. 

Nuotr. J o n o Tamulaičio 

Nuo komunizmo įsigalėjimo 
Amerikos ir Rusijos santykiai 
perėjo daug pasikeitimų: prade
dant draugyste II pas. karo 
metu, kai Stalinas iš Vakarų są
jungininkų galėjo išsiderėti 
viską, ko tik norėjo, įskaitant 
milijonus vergų, iki abipusio 
nepasitikėjimo ir šaltojo karo, 
kuris ne kartą vos vos neįkaito 
iki sprogimo. Per tą laiką išleis
ta bilijonai dolerių ir rublių, 
besiginkluojant baisiausiais 
ginklais, besteigiant tokj platų 
ir raizgytą šnipų tinklą, kad 
tikrai „dešinioji dažnai nežinojo, 
ką kairioji daro", o moderniau
sios propagandos priemonės 
įdiegė tiek amerikiečiams, tiek 
rusams giliausią nepasitikėjimą 
vieni kitais. 

Šių kraštų santykiuose visų 
pasikeitimų ir neišskaičiuosi. 
Vieni įvyko staiga, kiti atėjo be
veik nepastebėti. Čia jau kaip 
toje komplikuotoje dramoje: be 
programos neįmanoma pasaky
ti, kas vyksta scenoje, kurie vei
kėjai teigiami, kurie neigiami. 
Tačiau viena aišku — Amerikos 
vyriausybė jau ne kartą yra 
pasir inkusi kurį sovietų, o 
dabar Rusijos, vadą, kad remtų, 
palaikytų ir jam nuolaidžiautų. 
Neseniai tokiu globotiniu prez. 
George Bush administracijoje 
buvo Gorbačiovas, o prez. Bill 
Clinton palankumas nukreiptas 
į Jelciną, remiantis prielaida, 
kad t ik Jelcinas stovi tarp ko
munizmo anarchijos ir demok
ratinės Rusijos ateities. Tuo 
būdu santykių su Rusija ra tas 
vėl apsisuko, nuolaidžiaujant ir 
prižadant Jelcinui viską, ko tik 
jis pageidauja 'nors ne visuomet 
pažadai ištesimi). 

Šios savaitės trečiadienj tele
vizijos žinių laidose matėme 
savotišką komediją, kai Ame
rikos ir Rusijos prezidentai, atsi
stoję prieš minią žurnalistų, 
pasakojo, kaip jiedu artimai 
susidraugavę, kaip per dvi pasi
tarimų dienas išsprendę kone 
visas pasaulines problemas. Bill 
Clinton laikėsi kiek santūriau, 
bet Jelcino entuziazmas pasi
tarimų pasisekimu nuėjo iki 
kraštutinumo ribų. Jis taip grei
tai bėrė informacijas žurnalis
tams, kad tie vos spėjo viską 
sugaudyti ir užsirekorduoti. 
Jelcino pakili nuotaika iššaukė 

net kai kurių komentator ių 
pašaipą, o bes ik lausant iems 
t a m tikrą nerimą. 

Bent kiek susipažinusių su 
t a r p t a u t i n e p o l i t i k a t a r p e 
visiškų naivuolių j au nėra . Per 
daug pažadų iš valstybių vadų 
esame girdėję, per daug sutarčių 
buvo pasirašyta, bet nepatai
syta. 

Daugiausia vilčių teikia Clin
ton ir Jelcino sus i ta r imas , ne
d e l s i a n t p r a d ė t i n a i k i n t i 
branduolinių ginklų a tsargas , 
iki 2003 m. pasi l iekant t ik po 
3.500. Šiuo metu Amer ika ir 
Rusija turinčios bent po 8,000 
tokių ginklų. Čia pesimistai 
galėtų pastebėti, kad to likučio 
visiškai pakaktų suna ik in t i 
mūsų planetą... Ir k i tas susi
tarimo punktas daug džiaugsmo 
nesuteikia. Tai Jelcino pasiža
dėjimas neparduoti I ranui gink
lų, bet tik po to, kai bus užbaig
t a s , šešeriems me tams pasi
rašytas, t iekimas, kasme t pri
s ta tant Iranui ginklų už vieną 
bilijoną dolerių... Kremlius tvir
t ina , kad to reikalauja jo garbė 
— pažadas turi būt i ištesėtas 
i vadinasi, Rusija j a u pradėjo 
gerbti savo įsipareigojimus!). 

Pranešime žiniasklaidos at
stovams Jelcinas t rumpai pami
nėjo ir Baltijos valstybes: visos 
problemos jų atveju j au išspręs
tos. Tad t a s sprendimas ir kelia 
rūpestį, nes šiuo k laus imu dau
giau nekalbėta. 

Jelcinas jaučiasi šį tą pasiekęs 
savo atvykimu į Vašingtoną. Jo 
gera nuotaika atrodė nuoširdi. 
Bill Clinton, kur i s tą pačią 
savaitę patyrė pralaimėjimą dėl 
sveikatos reformų, t a ip pat 
plačiai šypsojosi, nes j am šiuo 
metu reikia kiekvieno pozi
tyvaus įvykio, kad į t ikintų 
Amerikos gyventojus savo suge
bėjimu eiti prezidento pareigas, 
o ypač kiek praskiestų nepasi
tenkinimą Haiti invazija. Kiek
vienas žingsnis taikos išlaikymo 
l ink yra vertingas. Svarbu ir 
Rusijos ratukus stumtelėti , kad 
j ie lygiau riedėtų demokratijos 
keliu. Tačiau tiek pat svarbu ir 
kaina, kurią Amerikos vyriau
sybė pasiryžusi mokėti už tą 
„bičiulišką taiką". Mums rūpi. 
kad šioje „mainų prekyboje" 
n e b ū t ų paauko tos Bal t i jos 
valstybės. 

RUSIJOS KARINIS 
TRANZITAS 

Anglijos užsienio reikalų mi
nistras Douglas Hogg. kuris 
lydėjo savo premjerą Lietuvoje, 
opozicijos vadui V. Landsbergiui 
išsitaręs: „Jeigu Rusijos karinis 
tranzitas būtų kokiu nors tarp
tautiniu būdu stebimas ir kon
troliuojamas, Lietuvai bū tų 

geriau". Tačiau, jo nuomone, 
Anglija nemananti , kad Lietu
vai būtų kažkokia grėsmė, jei 
Rusijos tranzitas būtų įteisin
tas . (V.R.) 

• 1939 m. rugsėjo 5 d. JAV 
pasiskelbė neutral ia valstybe, 
kad nereikėtų įs ivel t i į II 
pasaulinį karą. Deja, neutrali
t e t a s neilgai tęsėsi. 

BOLŠEVIKINĖ IDEOLOGIJA 
IR LIETUVOS MOKSLAS 

(1940 - 1989 m.) 
ALGIMANTAS LIEKIS 

Už kiekvieną prasprūdusią „nepart inę" mintelę 
visuomet kas nors labai skaudžiai nukentėdavo. Ir ne 
tik už išspausdinimą. 1951 m. rugsėjo 9 d. LTSR MA 
prezidiume, (LKP CK nurodymu), buvo apsvarstytas is
toriko Juozo Jurginio „elgesys". Mat jis Vilniaus vaka
riniame marksizmo-leninizmo universitete, skaitydamas 
paskaitą, pasakęs, kad laimėjimų turi ir Vakarų šalių 
mokslininkai, kad ir t en ne vien tamsa ir smurtas. Už 
tokią „ereziją" J. Jurginis buvo atleistas iš LTSR MA 
Istorijos instituto direktoriaus pavaduotojo pareigų, 
toliau leidus dirbti tik jaunesniuoju moksliniu bendra
darbiu. Ir tokia bausmė, daugelio nuomone, tuo metu 
buvusi pati švelniausia, juk akademijoje, kaip ir kitose 
mokslo ir mokymo įstaigose vyko nuolatiniai „kadrų 
valymai" iki pat 1953 m. Pvz., iš Mokslų akademijos, 
KGB nurodymu, buvo atleidžiama vidutiniškai apie 
15-25 darbuotojai (7-10 proc. visų MA darbuotojų); iš 
Vilniaus ir Kauno universitetų — 20-25 (taip pat 
maždaug 10 proc. visų darb.). Didžioji dal is jų buvo iš
tremiama. Tik po tojau „kol taru" (kolektyvine taryba) 

būdavo apsvarstomas jų elgesys, apgailestaujama, kad 
nebuvo pastebėtas „liaudies priešas" ir pasižadama dar 
labiau padidinti budrumą, būti negailestingiems vi
siems, kurie nepritaria a r bent suabejoja partijos ir tary
bų vyriausybės vykdoma politika. Tad beveik iki 1953 
m., iki J. Stalino mirties, mokslo ir mokymo įstaigos, 
kaip ir visos kitos, tars i lenktyniavo tarpusavyje, 
kur i l ab iau . . a p s i v a l ė " nuo n e t i n k a m ų sovie
t in iam gyvenimui kadrų; kasmet rašydavo ataskaitas 
LKP (b) CK. Pvz.. Kauno u-to vadovybė tokioje savo ata
skaitoje 1948 m. gruodžio 9 d. rašė: „Atliktas didžiulis 
darbas, demaskuojant buržuazinių nacionalistų ideolo
gijos l iekanas (...). Tačiau, nežiūrint to, kai kurių pro
fesorių ir dėstytojų paskaitose jų dar yra. Tai — prof. 
Janulaičio, vyr. dėst. Rimanto, doc. Kairiūkščio ir kt. (...) 

Atliktas didžiulis darbas, demaskuojant keliaklupš 
čiaujančius Vakarams ir reakciniam mokslui. Tarp tokių 
buvo prof. Dalinkevičius, prof. Indriūnas, prof. Gut 
manas, doc. Virbickas ir kt. Kai kurie jų vis dar nesu
geba persitvarkyti . Tai — prof. Sideravičius, prof. 
Janulai t is , vyr. dėst. Kokas, Rimantas. Kučinskas ir kt. 
Jie yra atleisti iš darbo (...) Medicinos fakulteto 
mokslinėje taryboje buvo apsvarstyti ir pasmerkti: prof. 
Gutmanas , doc. Lašienė, nes jie savo paskaitose tebesi
naudojo buržuazinio objektyvizmo metodais (...). 

Atliktą darbą, „valant kadrus", rodo skaičiai, at
spindintys kadrų atleidimą iš u-to dėl žemo darbuotojų 
politinio-idėjinio lygio: 1945 m. buvo atleista — 1 doc.. 
4 dėst. ir asistentai, 5 kt. darbuotojai; 1946 m. — 3 profe 
šoriai, 1 doc. 15 dėst. ir asist., 14 kt. darb.; 1947 m. 

2 d o c , 15 dėst. ir asist., 11 kr. darb.; 1948 m. — 1 prof, 
2 d o c , 24 dėst. ir asist., 26 kt . darbuotojai. Taigi, per 
ketverių metų laikotarpį iš viso buvo atleista: 4 profe
soriai . 6 docentai, 56 dėstytojai ir asistentai. 56 kt. 
darbuotojai. 

Universi tete dedame visas pastangas, kad į mūsų 
ta rpą neprasiskverbtų ir nepasklistų nacionalizmo, 
buržuazinės ideologijos nuodų (...). 

Bijodami arešto, represijų ir trėmimo, nemaža dalis 
mokslininkų, dėstytojų rašydavo ..meiles ir ištikimybes" 
laiškus LKP (b) CK. J. Stalinui. Rašydavo viešus ir 
asmeniškus . Rašė ir t ie . kurie norėjo greičiau padaryti 
karjerą, tapti profesoriais, akademikais, mokslo ir 
mokymo institucijų vadovais Laiškus rašydavo 
kolektyvinius ir pavienius. „Kolektyvinio" pavyzdžiu 
galėtų būti Kauno u-to mokslo tarybos 1947 m. rugsėjo 
19 d. posėdžio rezoliucija, skir ta LKP <b> CK. Joje 
rašoma: Universiteto taryba pažymi, kad tarybinis 
patriotizmas įkvepia visą tarybinę liaudį didvyriškiems 
žygdarbiams nugalėti visas jos kelyje pasitaikančias 
kl iū t is (...). 

Mes didžiuojamės, kad visame pasaulyje nėra 
gražesnės ir didingesnės šalies, nėra gabesnes ir pažan
gesnės liaudies, nėra pažangesnės kultūros už tarybinę, 
vadovaujamą viso pasaulio tautų vado ir mokytojo, 
žmonijos genijaus Josifo Visiorionovičiaus Stalino Mes. 
ka ip ir visas pažangusis pasaulis. Tarybų sąjunga 
matome kaip taikos ir tikrosios demokratijos švyturį. 
civilizacijos žvaigždę, nenuilstančią kovotoją už visos 

žmonijos laimę, laisvę ir gerovę, už komunizmą (...). 
Viešos universiteto tarybos posėdis nutaria: 1. Svar

biausiu ir pagrindiniu universiteto uždaviniu laikyti: 
Skiepyti studentams ir visiems darbuotojams tarybini 
patriotizmą ir atsidavimą TSRS. raginti juos būti pasi
rengusiems ginti TSRS ir VKPibi visomis savo jėgomis, 
visais sugebėjimais prisidėti prie partijos ir draugo 
Stalino nurodymų įgyvendinimo, ginti TSRS interesus, 
garbe, tarybinio mokslo ir kultūros orumą (...). 6. Rei
kalauti iš kiekvieno mokslo darbuotojo, kad jis visur 
įrodinėtu tarybinio mokslo, technikos pranašumą prieš 
kapitalistinj (...). 8. Visus dėstomus dalykus grįsti tik 
marksizmo-leninizmo mokslu, tik Markso-Engelso-Leni-
no-Stalino mokymu, parodant mūsų sistemos prana
šumus prieš baigiančius supūti kapitalistinius, ugdant 
ištikimybės VKP <b) ir TSRS jausmus (...). 9. Kuo 
greičiau baigti i šva ly t i u-to b ib l io teką n u o 
buržuazines-nacionalistinės literatūros, keliančios dalies 
dėstytoju ir studentų masės pakrikimą ir mūsų pažan
giausio mokslo laimėjimu abejojimo mintis f...)". 

..Pavienio" laiško pavyzdžiu gali būti Vilniaus u-to 
visuotines istorijos katedros vedėjo prof. B. Dundulio 
laiškas, rašytas 1949 m liepos 15 d.: Savo darbe 
katedra vadovavosi tik istoriniais VKP 'b) CK 
nutarimais. TSRS vyriausybes nurodymais bei TSRS 
Aukštojo mokslo ministerijos nurodymais bei instrukci
jomis. LKP ib> VT-ojo suvažiavimo nutar imais (...). 

'Bus daugiau' 
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Irena ir Kazimieras Miecevičiai, papuošti juostomis, klausosi sveikinimų savo 
50 metų vedybų sukakties proga. 

GARBINGOS SUKAKTUVĖS 
Vasarai atėjus, nedaug žmo

nių nori kur nors važiuoti iš gra
žiosios Michianos. kurią aukšt i 
ąžuolai deng ia nuo k a r š t ų 
saulės spindulių, kur apstu 
žalumo ir žiedų, kur vėsios Mi-
chigan ežero bangos gaivina pa
ežerės smėlyje įkai tusius kū
nus... O tačiau praeitą vasarą 
gana daug mūsų tėvynainių 
lankėsi savo ar tėvų gimtajame 
kraš te — Lietuvoje. Vieni vyko 
dainuoti ar šokti ten rengiamo
se šventėse, k i t i tik šiaip sau 
pasisvečiuoti. Michianos gyven
tojai Irena ir Kazimieras Miece
vičiai skrido per Atlantą visai 
kitu tikslu: jie norėjo švęsti savo 
auksines vedybų sukaktuves ta
me pačiame mieste ir toje pačio
je bažnyčioje, k u r prieš 50 metų 
buvo su tuok t i . O ta i buvo 
Žemaitijos sostinėje Telšiuose, 
kur 1944 metų pavasarį Irena 
Liutkevičiūtė ir Kaz imieras 
Miecevičius Telšių katedroje 
sumainė aukso žiedelius. Nera
mūs ta i buvo laikai — nakt imis 
per Lietuvą skrisdavo sovieti
niai bombonešiai bombarduoti 
Vokietijos miestų, o rytuose jau 
buvo girdėti pa t r ankų dundėji
mas, nežadąs nieko gero Lietu
vos gyventojams, o ypač jau
niems vyrams.. . Tačiau Aukš
čiausiojo r a n k a juos saugojo: 
nors vėliau ir teko Kazimierui 
paragauti kariškos duonos — at
sidurti vokiečių kariuomenės 
dalinyje, viskas pasibaigė lai
mingai: jaunieji susitiko poka
rinėje Vokietijoje, kur, nors ir 
vargingoje DP padėtyje, galėjo 
pradėti normalų gyvenimą. 

Į Amerika Miecevičiai atvyko 
1949 m. birželio 16 d. Kazimiero 
tėtis buvo gimęs Čikagoje, tai 
apsistojo pas gimines — sene
lius, kur dažnai atsi lankydavo 
ir Čikagoje ar apylinkėse gyve
nantys dėdės bei tetos. Kazimie
ras gavo darbą geležinkelyje, o 
vakara is lankė IIT mokyklą. 
Ne t rukus gavo darbą maisto 
pramonėje ka ip gamybos vado
vas, o vėliau perėjo dirbti į kor
poracijos vadovybę kaip koky 
bės užt ikr inimo vadovas. Irena 
pradžioje augir o šeimą — sūnų 
ir dvi dukter is . J iems paaugus, 
baigė kosmetologijos mokyklą ir 
Čikagoje, 69-je gatvėje, prie 
Marquet te Pa rko buvo atsida 
riusi savo saloną. 

Išėję į pensiją, p a s i s t a t ė 
gražius namus Michiana Sho-
res, Indiana, k u r leidžia savo 
auksines dienas , gražiai bend
raudami su ka imynais ir dirb
dami veikiančiose lietuvių orga
nizacijose. 

Birželio 4 d. popietę, nešini 
meniškai padarytomis sukaktu
vinėmis lazdomis, lydimi gimi
nių, artimųjų ir kitų svečių, gro
jan t iškilmingai vargonų muzi
kai. I rena ir Kazimieras ir vėl 
įžengė į senutę Telšių ka tedra 
atnaujinti prieš 50 metų padą 

rytus vestuvių pažadus ir padė
koti Aukščiausiajam už laimin
gus 50 metu. praleistus kartu. 
Katedro je juos pas i t iko 
klebonas kun. Juozapas Šiurys 
ir nulydėjo prie didžiojo alto
riaus. Tada prasidėjo sukaktu
vinių šv. Mišių celebracija, asis
tuojant Telšių kunigų semina
rijos auklėtiniams. 

Pamokslo metu kun. J. Šiurys 
pasidžiaugė, kad tai esanti reta, 
ypatinga šventė, kada jaunieji 
po penkiasdešimt metų grįžta į 
tą pačią vietą, kur jie buvo su
jungti šeimyniniam gyvenimui. 

Po penkiasdešimties metų 
Jū s nepalūžote nei kūnu, nei 
dvasia, nors daug buvo visokių 
bandymų. Dievo globos ranka 
buvo ištiesta ir lydėjo Jus per vi
sas gyvenimo dienas. Šiandien, 
švęsdami Jūsų šventę, pasimels-
kime ir už Lietuvoje gyvenan
čias šeimas, kad ir jos galėtu 
ištesėti nešti šeimos naštą per 
visą gyvenimą..." Šv. Mišių ei
goje klebonas suteikė sukaktu
vininkams specialų palaimini
mą. 

Sukaktuvinis pokylis vyko 
prie Germano ežero, esančio už 
10 km nuo Telšių buvusioje 
vienos gamyklos poilsiavietėje, 
kur visiems svečiams buvo pa
rūpintos nakvynės, kad nerei
kėtų vėlai vakare gražiais, bet 
klaidžiais Žemaitijos mišku ke
liais važiuoti namo. 

Susėdus už gražiai papuoštų 
stalų ir užkandus, prasidėjo 
sveikinimai. Sukaktuvininkus 
sveikino daug giminių, buvusių 
kaimynų, draugu. Klausant 
sveikinimų, galima buvo jausti, 
kad sukaktuvininkai yra visų 
gerbiami ir mylimi, ne vien tik 
už suteiktą stiprią pagalbą so
vietinės okupacijos metu, bet ir 
kaip asmenys, visada radę pa
guodos ar suraminimo žodį sa
viesiems. Nemažai dalyvavusių 
giminių ir svečių buvo perėję 
tremties nevilti ir kančias Si
bire; kai kurie buvo ten gimė ir 
grįžę Lietuvon. Buvo prisimin
ti ir Sibire žuvę ar dar negrįžę 
artimieji. 

Michiana Shores kaimynų 
vardu sveikinimus perdavė ten 
dalyvavę Angelė ir Albinas Kar-
niai. 

Vėliau skambėjo dainos, gro
jo muzika, šoko poros (jų tarpe 
ir sukaktuvininkai), švęsdami 
šią didžią šventę. Rytojaus die
nos pusryčiai buvo pradėti kas
tiniu, užgenant cibuline. Tai 
tradicinis žemaičių valgis, kurio 
tokia proga neparagavus, nesi
seks gyventi. 

Po pusryčių svečiai išsiskirstė 
i namus, o Irena su Kazimieru 
išvyko į savo kondominiumą 
prie Masčio ežero. J iems grįžus 
į Michiana. jų vaikai ir kiti 
giminės, negalėję išvykti į Lie
tuvą, surengė kita gražų sukak
tuvinį pobūvį 

„Ar jūs abi namuose? At
važiuokite į miestą. Roberto 
filmui reikia ,extras' ", — ragino 
M a r y t ė s dž iugus ba l sa s . 
Padėjusi telefono ragelį, susira
dau Nidą ir taip prasidėjo mūsų 
net ikėta „art isčių" karjera. 
Susitikimai su James Baker, 
Michael Jordan ir net Ivaną 
Trump visai nubluko prieš šią 
nuostabią progą. 

Iš galvos visai išgaravo, kad 
esu rimta keturių vaikų motina, 
kad Nida yra studentė, kuriai 
nereikėtų maišyti smegenis 
Hollyvvoodo svajonėmis... Ir at
siradome prie Cornelia gatvės, 
kur a n t šal igatvio, pr ieky 
valgyklėlės mūsų laukė staliu
kai su kėdutėmis, virš jų egzo
tiškos japoniškos lempos, o visa 
tai supo žaliuojanti augmenija. 
Siame jaukiame kampelyje bu
vo „sukamas" Roberto Pileckio 
filmas „Dear St. Anthony". 
Netrukus paaiškėjo, kad artis
tų gyvenimas ne toks lengvas. 
Nors atvykome pasiruošusios 
savo roles tučtuojau kuo geriau
siai atl ikti , režisierius nutarė 
filmuoti tik saulei leidžiantis. 
Tada būsią tinkamesnis apšvie
timas. Tačiau, negaišom laiko 
laukiant. Repetavom. Kokios 
mudviejų, Danutės ir Albino 
Kurkulių, jų po darbo dienos 
iša lkusio sūnaus Pau l i aus , 
motoc ik lu iš u n i v e r s i t e t o 
atriedėjusio Hario Subačiaus, ir 
pas id idž iav imu švyt inč ios 
Mary tė s Pi leckienės rolės? 
Sėdėti prie stalelių, vaizduoti, 
kad šnekučiuojamės ir užkan-

džiaujam. Prie pirmutinio stalo 
pagrindiniai artistai entuzias
t iškai paskendo savo rolėse, 
vaidybos pasaulyje. L a i k u i 
bėgant atrodė, jog mūsų vaid
muo darėsi žymiai komplikuo-
tesnis. Reikėjo lūpas judinti, lyg 
kalbam, bet neišleisti balso. 
Reikėjo duonelę laikyti pirš
tuose ir vyno taurelę gurkšno
ti, nevalgant ir negeriant . Ir 
t a i p ga l t r e j e t ą v a l a n d ų . 
Nelengva šypsotis, kai sutemus 
uodai puola ir apšvietimo lem
pos akina. Nusidėvėjo mūsų 
gražiai išdažytos lūpos, nuo
vargis nubaidė skruostus, o 
išbadėję, skrandžiai grojo — 
„Pizza, pizza!" Užsimiršę, kad 
mums reikia tylėti, pradėjome 
dalintis įspūdžiais, kai režisie
r ius atleido iš pareigų. Tačiau 
filmui pasirodžius didžiajame 
ekrane, eisim ir žiūrėsim, gal ir 
būsim kokią akimirką įamžinti 
„celiuliozėje". 

Mums buvo ne tik juokai, bet 
t ikrai labai įdomu stebėti, kaip 
sukamas t ikras filmas. Robertas 
Pileckis, University of Illinois 
p r ieš deš imt į metų b a i g ę s 
..Speech ir Communications", 
visą gyvenimą domėjosi tea t ru . 
Jis parašęs 11 veikalų, režisavęs 
6 muzikalinius veikalus. Gavęs 
ge rus k r i t i k ų a t s i l i ep imus . 
Ypač gerai „Pioneer P ress" 
įvertino „On the Tovvn" pasta
tymą . J i s buvo a p r a š y t a s 
„Chicago Tribūne", „Shaum-
bu rg Hera ld" , . .Shaumburg 
Voice" ir „Pioneer P r e s s " . 
Baigęs mokslus, pradėjo dirbti 

Iškilmes Telšių katedroje ir 
pokylį prie Germanto ežero 
tvarkė rūpestingi Irenos gimi
na ič i a i : d u k t e r ė č i a Nijolė 
Tamulionienė su vyru dr. Anta
nu ir sūnėnas Adolfas Liutke
vičius su žmona. 

Šia proga verta paminėti Ire
nos ir Kazimiero didelį įnašą į 
Čikagos lietuvių skautų gyve
nimą. J ie abudu padėjo įsteigti 
jūrų skaučių tuntą ..Nerija", kur 
Irena darbavosi tunto štabe, o 
Kazimieras ėjo tunto tėvūno pa
reigas. Vėliau Irena vadovavo 
vyresnėms jū ros s k a u t ė m s 
gintarėms. būdama laivo vade. 
Miecevičiai yra ir Nerijos tun 
to vėliavos krikšto tėvai. 

Kazimieras kurį laiką skauta-
vo Lituanicos tunto Jūrų budžiu 

įguloje, vadovaudamas Bebrų ir 
Jū rų jaunių laivams Lituanicos 
tun te . 1977 m. vasarą pas ame
rikiečius skautus baigė Gill-
vvellio kursus, o 1980 m. buvo tų 
kursų instruktoriumi. Dvejus 
metus vadovavo Lituanicos tun
tu i , po to metus buvo Brolijos 
Vidurio rajono vadovas, o vėliau 
dar dvejus metus dirbo Brolijos 
štabe skautininkų skyriaus ve
dėju. Prieš užbaigdamas savo 
aktyvų skautavimą. dar dvejus 
metus vadovavo tarpmiestiniam 
jūrų skautininkų „Grandis" vie
netui , eidamas vado pareigas. 

Garbiems sukaktuvininkams 
belieka palinkėti sveikų ir lai
mingų metų — sulaukti deiman
tinio jubiliejaus! 

D-as 

savo srityje ir dabar y r a 
renginių vedėjas bei režisierius 
Shaumburg Prairie Center for 
t h e Arts. 

Robertas ir Raimondas Pilec-
kiai , Marytės ir Jono Pileckių 
sūnūs, gimė Čikagoje, augo 
Čikagos Schaumburg priemies
tyje, bet rado laiko dalyvauti 
lietuviškoje skautijoje. Gal pasi
rodymai prie laužo turėjo įtakos 
Roberto karjerai? 

Filmo „Dear St. Anthony" 
idėjos p r i s t a t y m a s buvo 
pavasarį. Robertas Pileckis y r a 
šios romantiškos komedijos 
autorius, režisierius ir pagrin
dinis artistas. Ekrane vaikšto 
kojos, ieško raktų... Angelas 
kruopščiai dirba šv. Antanui , 
šventasis, kuris padeda surasti 
pamestus daiktus. Šv. Antanas 
nusiunčia angelą į žemę, kur j is 
a tranda meilę ir save. „Hol-
lyvvood Report" ir „Screen" žur
naluose buvo filmo aprašymas 
ir nuotraukos. Fi lmuota Čika
goje ir jos a p y l i n k i ų . Filma
vimas užbaigtas, dabar vyks 
karpymas ir redagavimas, pri
dėjimas įvairių efektų. Baigtas 
filmas rodomas festivaliuose, 
randamos įstaigos, kurios filmą 
pristato visuomenei. 

Su Robertu Pileckių dirba 
profesionalų grupė. J o kinema
tografe dirbusi su Steven Spiel-
berg. Pagrindinė ar t is tė yra da
bartinė Miss Illinois Sara Mar
t in , baigianti balso ir dramos 
studijas Northwestern universi
te te . Filmas privačiai finan
suojamas. Draugai, taip p a t 
norėdami p r i s idė t i , sudėjo 
t ū k s t a n t i n ę ir įstojo akci
ninkais. Nelengva teatro ir 
filmų profesija. Robertas lai
mingas, pasirinkęs savo mėgs
tamą sritį ir eina į gyvenimą su 
džiaugsmu širdyje. 

Indrė Tijūnėlienė 

atlantaiE,inc. 
antė^ucC *%&/ėdutuf <UUM£U€U{ metui, 

ttua i.m. rupfrjMJčta f 6et. &u6a ttauįOA, 
keuMOA, įtuMttttccuHA tauta t4 &j6a&&& į sietuva 

$0.49 už svarą iki 100 svarų 

$0.39 už svarą virš 100 svarų 

2719 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629 

Tel. (312)434-2121 1-800-775-SEND 

Po „Dear St. Anthony" filmo filmavimo autorius, režisierius, o taip pat 
vaidinęs pagrindinį vaidmenį, Robertas Pileckis dėkoja Nidai Tijūnėlytei, ku
ri gerai atliko savo pagalbinę (extra) rolę. Nuotr. I. Tijūnelienės 

Sara H. Martin ir Robertas Pileckis, filmuojant R. Pileckio filmą „Dear St. 
Anthony" Čikagoje. Jiedu atliko ir pagrindines roles. 

Telšių katedros klebonas kun. Juozapas Šiurys suteikia specialų palaiminimą 
sukaktuvininkams, švenčiantiems 50 metų vedybų jubiliejų. Irenai ir 
Kazimierui Miecevičiams. 

• P a d o v a n o k i t e savo ge 
r iausiam draugui kelionę į 
Lie tuvą — užsakyk i t e a r 
timiesiems tėvynėje „Draugą". 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 

Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui į 
rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą. 
Mažiausia pristatoma suma $200. 
* Pristatymas bet kur Lietuvoje $12 + procentas už siųstą 
sumą. 
* 4 % iki $2,000 ir 3 % virš $2,000. Siunčiant didesnes sumas 
ir yra nuolaidų. 
* Palikimus galime nuvežti į Lietuvą ir sutvarkyti reikalus pas 
notarą. 
* Atsiųskite gavėjo ir siuntėjo vardus, pavardes, adresus, 
telefono numerius, jei yra. 
* Taip pat mes pristatome ir Lietuvoje sudarytus maisto 
paketus. Rašykite, atsiųsim kainoraštį. 
* Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite: 

Kairys Baltic Expeditlng 
517 Fruitland Rd. 

Stoney Creok, Ont. 
Canada 18E 5A6 

Tel . 905-643-3334 / Fax. 905-643-8980 
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CITY CENTER GT — INTERNATIONAL 

DĖKOJAME VISIEMS KLIENTAMS, KELIAVUSIEMS SU G.T. INTL. 
Į LIETUVOS DAINŲ • TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTE. BUVO MALONU 
JUMS PATARNAUTI. TEPASILIEKA ILGAI SU JUMIS GRAŽŪS 
KELIONĖS PRISIMINIMAI! SAKOME — IKI PASIMATYMO VĖL! 

RUGPJŪČIO 10 IKI 22 — Kelionės išparduotos. 

PRIMENAME, kad organizuojame keliones pagal kliento pagei
davimus su pilnu turistiniu aptarnavimu. 

KVIEČIAME KELIAUTI SU MUMIS Į VOKIETIJĄ... LAN
KYSIME PASAULYJE PAGARSĖJUSIAS KALĖDINES 
MUGES PENKIUOSE MIESTUOSE... KELIONĖ GRUO
DŽIO 2 IKI 13... BUS DAUGIAU INFORMACIJŲ VĖLIAU. 

TURISTINIS PATARNAVIMAS: 

* Automobilių nuomavimas 
* Viešbučių užsakymas Įvairiuose Lietuvos miestuose 
* Pasitikimas aerouoste 
* Tarpmiestiniai pervažiavimai 

IR VISATAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS 

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms! 

KELIONĖMS IŠ LIETUVOS: rašome savo raštinėje Vilniuje kompiuterine sistema bilietus į visus 
pasaulio kraštus Bilietų apmokėjimas gali būti Lietuvoje arba Amerikoje — kaina nesiskiria Rašome 
LUFTHANSA, SAS, FINNAIR bilietus ir netrukus galėsime pasiūlyti bilietus amerikietiškomis 
aviakompanijomis. 

Mūsų personalas Vilniuje greitai sutvarko tranzitines Vokietijos vizas keliautojams ir padeda pasi
ruošti Amerikos vizos dokumentų pndavimui. organizuoja ekskursijas į Ameriką bei Meksiką, konsul
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsienyje 

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO PUSĖSE. 

0. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS. ILLINOIS 
•0457 

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

Memner 

ASTA 
American Society 
of Trovei Agents 

'\d Ctty C«m«r OT- Infmttonl 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

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

TELEFAK (370) 2-223-140 

i 



Susipažinkime 

Kun. Donald Petraitis, MIC. 

DIDŽIUOJUOSI, BŪDAMAS 
LIETUVIŲ TAUTOS NARYS 

Nuo praėjusių (1993) metų 
rugpjūčio mėn. lietuvių mari
jonų Šv. Kazimiero provincija 
turi naują provinciolą, kun. 
Donald S. Petraitį. Kadangi jis 
daug metų praleido, eidama* 
įvairias pareigas marijonų 
kongregacijoje, ypač Mariana-
polyje ir Romoje, daugeliui 
lietuvių kun. Petraitis yra 
mažai pažįstamas. ,.Draugo7' 85 
m. sukakties proga norime jį 
supažindinti su savo skai
tytojais, nes marijonai beveik 
nuo pat ..Draugo" įsikūrimo 
rūpinosi ir tebesirūpina jo 
leidimu, o ant Šv. Kazimiero 
provincijos vadovo-provinciolo 
pečių ir krinta didžiausia šio 
darbo našta. 

Kun. Donald Petraitis malo 
niai sutiko atsakyti į mūsų 
klausimus. 

— Papasakokite apie savo 
šeimą ir mokslo dienas. Kas 
J u s paska t ino pasir inkt i 
kunigo luomą, o ypač mari
jonų vienuoliją? 

— Gimiau Čikagoje. Mano tė
vai, Stanley ir Bernice (Gri-
melytė) Petraičiai taip pat čia 
gimę. Kai mano tėvas išėjo į 
pensiją, jie persikėlė į Burbank. 
EL. Tėvas mirė 1993 m. gruodžio 
mėn. 

Mano seneliai atvyko į JAV iš 
Tauragės apskr. Turiu vieną 
seserį Diane, kuri ištekėjusi ir 
taip pat gyvena Burbank. Savo 
mokslus pradėjau Čikagos va
karinėje dalyje lietuviškosios 
Aušros Vartų parapijos pradžios 
mokykloje. Įdomu pastebėti, 
kad mano tėvai, kaip ir aš, ir 
mano sesuo, baigė pradžios mo
kyklą toje parapijoje. 

Baigęs pradžios mokyklą, aš 
kurį laiką lankiau St. Ignatius 
aukštesniąją mokyklą Čikagoje, 
vėliau persikėliau į Mariana-
polio parengiamąją mokyklą 
Thompson, CT. Per ten praleis
tus trejus metus aš tvirtai nu
sprendžiau tapti kunigu 

Marijonų vienuoliją pasi
rinkau galbūt labiausiai dėl to, 
kad marijonai buvo kunigai, ku 
riuos aš geriausiai pažinojau, 
lankydamas jų administruoja
mos parapijos pradžios mokyklą 
ir vėliau parengiamąją mokyk 
lą. Savo ankstyvojoje jaunystėje 
aš susipažinau su kunigais ma
rijonais ir jų misija Katalikų 
Bažnyčioje. Nors buvo laikas, 
kai aš svajojau apie misionie 
riavimą Afrikoje, mano širdis vi
suomet traukė prie marijonų. 

Bakalauro laipsnis man buvo 
suteiktas iš teologijos Illinois 
Benedictine College. Lisle, IL; 
vėliau teologines studijas gili
nau St. Procopius seminarijoje 

taip pat Lisle, IL. Kunigu buvau 
įšventintas 1964 m. gegužės 9 d. 
Marian Hills seminarijoje, Cla-
rendon Hills, IL. Šventimus su
teikė vysk. Vincentas Brizgys. 
Studijas baigiau Assumption 
kolegijoje VVorcester, MA, ir ga
vau magistro laipsnį iš klini
kinės psichologijos ir švietimo 
srities. 

— Malonėkite papasakot i 
apie savo darbą Marianapo-

— Mano pirmasis paskyrimas 
buvo į Marianapolio pa
rengiamąją mokyklą, kur aš 
dėsčiau anglų kalbą, taip pat 
Amerikos, Anglijos ir pasaulio 
literatūros kursą. Kai kuriais 
metais dar dėsčiau teologiją ir 
lotynų kalbą. Laikui bėgant, 
ėjau studentų dekano pareigas, 
buvau mokyklos laikraštėlio 
moderatorium. 1967 m. buvau 
paskirtas mokyklos direkto
riaus pavaduotoju, o 1969 m. 
tapau direktorium, kartu ir Pro
vincijos patarėjų nariu. 

Darbo mokykloje metais aš 
taip pat dirbau Nonvich diece
zijos Liturgijos komitete, dvi ka
dencijas priklausiau Kunigų 
Senatui ir buvau valstijos polici
jos kapelionu. 

Lankydamasis marijonų vie
nuolijos suvažiavime Romoje 
1975 m., buvau iš r inktas 
generaliniu vikaru, o 1984 m. 
pradėjau eiti vyresniojo gene
rolo pareigas, kurias ėjau iki 
1993 m. birželio mėn. 

— Žinome, kad J ū s keletą 
metų praleidote Romoje. Pa
pasakokite apie sa,T t darbus 
ir pareigas tame mžinajame 
mieste. 

— Romoje praleidau 18 metų, 
pradėjęs kaip generalinis vika
ras ir baigęs juos kaip generolas 
vyresnysis. Mano darbas buvo 
daugiausia administracinis. 
Turėjau progą aplankyti įvai
rias vietoves, kuriose darbavosi 
tėvai marijonai; turėjau galimy
bę susipažinti su beveik jais 
visais oficialiųjų apsilankymų 
metu. Mano pareigos suteikė 
progas nukeliauti į Angliją. 
Vokietiją, Portugaliją, Lietuvą. 
Latviją, Estiją, Gudiją, Lenkiją. 
Ukrainą. Slovakiją, Pietų 
Ameriką, Centrinę Aziją. Ru 
andą ir kitas valstybes. Visur 
reikėjo susitikti su vyskupais ir 
vyriausybės atstovais, dažniau
siai ryšium su marijonų kongre
gacijos darbais bei reikalais. 

Gyvendamas Romoje, aš taip 
pat buvau Lietuvių popiežiško
sios kolegijos Romoje vadovybės 
narys. Pasitaikė daug progų 
susitikti su Šventuoju Tėvu, 
kuris visuomet parodė nepa 

prastą dėmesį Lietuvai ir jos 
žmonėms. 

— Išrinkus Jus marijonų' 
provinciolu, tikriausiai susi
darė daug naujų darbų bei 
rūpesčių. Kokios Jūsų parei
gos, susietos su šiuo titulu? 

— Provinciolo pareigos iš da
lies panašios į generolo vyres
niojo, tik galbūt mažesniame lygy
je: gen. vyresniojo darbai apima 
tarptautinę plotmę, o provin
ciolo yra daugiau vietinio po
būdžio, nors mano vadovybė 
apima ir Argentiną, kur Šv. 
I 'azimiero provincijos tėvai dar
buojasi Avellanedoje, netoli 
Buenos Aires, ir Rosario mieste. 

Rūpesčių ir darbų niekad ne
trūksta. Svarbiausia problema, 
ne vien marijonų kongrega
cijoje, bet visuose vienuolynuose, 
yra pašaukimų stoka, kuri jau
čiama visoje Katalikų Bažny
čioje. Nepaisant įvairių 
pasiūlymų ir studijų, atliktų 
šiuo reikalu, jokios išeities kol 
kas nerasta. Netrukus įvyks
tantis Vyskupų sinodas taip pat 
pasiruošęs šias problemas 
nagrinėti. 

Žinoma, pašaukimų trūku
mas visų kunigų darbą dar pa
sunkina. Kone kasdien girdime 
apie katalikiškas mokyklas ir 
parapijas, kurios uždaromos, o 
vienuolijų nariai yra priversti 
siaurinti savo apaštalavimo ra
tą. Yra būtina kokiu nors būdu 
skatinti jaunuolius, kad jie 
sektų Kristų ir stotų į vienuo
lynus, pasirinktų dvasininko 
luomą. Aš tvirtai tikiu, kad pa
šaukimo sėkla yra pasėjama na
muose. Aš taip pat tikiu, kad 
jaunuoliams reikia kilnių pa
vyzdžių, kuriuos turi rodyti 
kunigai ir vienuoliai, sužavė
dami jaunuolius savo pašau
kimo kilnumu ir tuo paska
tindami juos sekti Kristumi. Jis 
neapleis savo Bažnyčios, bet tai 
nereiškia, kad mes galime neat
likti savo dalies. Būdamas mari
jonas, aš dažnai prisimenu 
palaimintojo Jurgio Matulaičio, 
marijonų įkūrėjo, žodžius: „Ri
kiuokitės ir aukokitės!" Mums 
reikia išmokti tai atlikti. 

Lietuviškoji visuomenė taip 
pat turi suprasti, kad lietuvių 
kunigų, vienuolių — broliukų ir 
seselių — trūkumas atsiliepia ir 
į krikščioniškų patarnavimų 
siaurinimą. Geras čia pavyzdys 
yra lietuviškų parapijų uždary
mas. Mes neturime tikėtis, kad 
Lietuva užpildys šią tuštumą, 
nes Bažnyčia Lietuvoje taip pat 
neįstengia užpildyti spragas, 
padarytas sovietų okupacijos 
metais. 

Aš žvelgiu į Provincijos ateitį, 
žinodamas, kad mes visomis iš
galėmis stengsimės tarnauti 
žmonėms ir nuolat ieškoti 
pašaukimų, kurie papildytų mū
sų gretas. Pats Kristus man 
duoda patarimą: „Pjūtis didelė, 
bet darbininkų maža. Melskite 
pjūties Viešpatį, kad atsiųstų 
darbininkų savo derliui". Šiam 
tikslui aš darbuojuosi ir 
meldžiuosi. 

— Jūs kelis kartus lankėtės 
Lietuvoje. Kokie Jūsų įspū
džiai, apsi lankius savo 
senelių gimtinėje? 

— Lietuvoje lankiausi 4 kar
tus, nors esu mėginęs ir anks
čiau į Lietuvą nuvažiuoti, dar 
gyvendamas Romoje, bet nebu
vau įleistas. Pirmą kartą nuvy
kau 1989 m. Tai buvo labai 
jausminga ir nepakartojama 
kelionė. Po karo tai buvo pirmas 
kartas, kai Lietuvą aplankė 
marijonų vyresnysis generolas. 
Ta pačia proga lankiausi Latvi
joje ir Gudijoje. 

Savo akimis mačiau sovietų 
atneštos sistemos žalą lietuvių 
tautai ir jos žmonėms. Lietuvių 
akyse, jų žodžiuose galėjau jaus
ti geresnio rytojaus viltį. 

Vėlesnių apsilankymų metu 
Lietuva jau buvo išsivadavusi iš 
Sovietų sąjungos glėbio. Atrodė, 
kad net oras buvo kitoks, o vien
ingumas — labai stiprus. Tuo 
metu buvo daug sunkumų, bet 
žmonės suprato tų vargų laiki
numą ir ryžosi pakentėti. 

ŠV. MARIJOS STATUT OS 
LOS ANGELES 

LIETUVIŲ PARAPIJOJE 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

DRAUGAS, šeit-.dienis, 1994 m spalio mėn. 1 d. 

v ^ T L ^ P l l ? , p a S a u l i s - l i e t u v i u bažnyčią ir dviejų 
Valstybes už nusikaltimus ne- gražių palmių gatvių san 
beudžia daugiau rankos ar bent 
PL'štų nukirtimu, kaip būdavo 
senovėje. Teismų sprendimai už 
ai įkaitimui, prisitaikė prie mo-
ieraiškų laikų. Įstatymų ir jų 

IU nes yra skirtingos nuo 
uevy tiolikto šimtmečio pra
džios. Dažnai nusikaltėliai bau
džiami švelniomis bausmėmis, 
po trumpo laiko grįžta į 
gyvenimą ir tęsia toliau 
nusikaltimus. 

Šiuo metu Kalifornijoje jau 
pradėjo veikti įstatymas, kad po 
trijų nusikaltimų, ketvirtą 
kartą jį įvykdžius, iš kalėjimo 
jau nebus galima taip greit 
i.šeiti. Neseniai Amerikos mili
joninio tiražo dienraštis „Los 
Angeles Times" aprašė apie 
imarmurinę Šv. Marijos statulą, 
ikuri ilgus metus kaip taikos 
simbolis stovėjo Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoje. 

Sakoma, kad kartais laimę 
atneša stebuklas, tačiau tą 
laimę gali atnešti ir geras 
detektyvų veikimas. 

Kiekvienu atveju, laimė 
lydėjo 700 svarų marmuro Šv. 
Marijos statulą, kuri vėl buvo 
grąžinta ant pjedestalo prie 
lietuvių Šv. Kazimiero 
bažnyčios, Los Angelėje. 

Tas įvyko po trijų mėnesių, 
kada vagys ją nusitempė vieną 
vidurnaktį. 

Policija surado 40 metų am
žiaus marmuro statulą viename 
name, maždaug mylios atstume 
nuo bažnyčios. 

Sakoma, kad bažnyčios durys 
visuomet yra atviros. Dabar rei
kia užrakinti bažnyčią ilgesnes 
valandas šiokiadieniais ir pri
rakinti lauke esančias statulas. 

Lietuvių parapijos bažnyčia su 
sale ir mokykla yra susibūrimo 
centras visų miesto ir apylinkių 
lietuviams. Parapijos klebonas, 
prelatas Algirdas Olšauskas jau 
buvo praradęs viltį matyti 
grįžtančią puikaus marmuro 
baltąją statulą. Jis jau pradėjo 
ieškoti pirkti kitą pigesnę, 
pagamintą iš cemento. Vagims 
būtų mažesnis išskaičiavimas ją 
vogti. 

Dabar ši parapija švenčia Šv. 
Marijos statulos grįžimą į savo 
namus. Ji ir toliau puošia 

kryžą, kaip taikos karalienės 
simbolis. Tačiau šį kartą penkių 
pėdų statula yra prirakinta ir 
pritvirtinta virbais bei kitomis 
priemonėmis prie didelio ir 
sunkaus cemento pjedestalo. 
kad vagys prarastų viltį ją vėl 
nusinešti. 

Ka imynin i s bažnyčios ir 
klebonijos gyventojas suteikė 
policijai žinias, kad statula yra 
netoliese esančiame Atwaterio 
rajone. 

Pagal jo suteiktus duomenis, 
policijos pareigūnai atrado su
purvintą statulą, tačiau ji buvo 
nesugadinta. Šiuo metu dar 
nėra areštuotų nusikaltėlių. 
Tačiau viena moteris prisi
pažino, kad ji šią statulą gavo 
kaip užstatą už paskolintus 25 
dolerius. Ji žino tik vyro vardą 
Ranis. Policija ieško Ranio, 
jeigu jis iš viso egzistuoja. 

Bažnyčios vadovybė įkainavo 
s t a tu los ver tę apie 5,000 
dolerių. Parapijos vadovybė ir 
policija mano, kad šis įvykis 
n e t u r i poli t inių motyvų. 
Greičiausia kas nors turėjo 
t ikslą s tatulą įsigyti kaip 
senovišką istorinį dalyką. 

Šv. Kazimiero bažnyčia yra 
l ie tuviškumo tvir tovė. Čia 
dažnai vykdavo protestai, jau 
nuo 1940 metų, kada Sovietų 
sąjunga okupavo Lietuvą. Čia 
susirenka tūkstančiai lietuvių 
įvairių švenčių proga. 

Šv. Marijos s ta tu la buvo 
pavogta š.m. gegužės 13 dienos 
naktį. 

Kaimynai negirdėjo jokio 
triukšmo. Išvada yra, kad vagys 
s t a t u l ą nutempė savomis 
jėgomis. 

Kada policija rado statulą, 
reikėjo keturių žmonių ją per
vežti atgal prie bažnyčios. 

Pabaigoje parapijos klebonas 
paklausė policijos pareigūnų, 
kaip jis gali jiems atsidėkoti u i 
šį gerą darbą. 

Policijos pareigūnai pareiškė 
klebonui, kad geriausias atlygi
nimas jiems bus, jeigu jis pa
šventins jų policijos žvaigždes, 
prisegtas prie uniformų. 

Šį jų prašymą parapijos klebo
nas Algirdas Olšauskas mielai 
išpildė. 

Laikui bėgant, žmonės ėmė 
nekantrauti. Jiems nusibodo 
laukti geresnių dienų. Nors aš 
galėjau matyti pažangą, bet mes 
— vakariečiai - turėtume per
duoti kantrybės reikalingumą, 
neprimesdami lietuviams savo 
idėjų ar gyvenimo būdo. Lietu
vos vyriausybės nariai turėtų 
padėti į šalį savo nesutikimus ir 
parodyti vienybės pavyzdį 
kraštui. 
Lietuva yra graži šalis. Mane 

sužavėjo krašto natūralus grožis 
ir aš meldžiuosi, kad Lietuva 
visuomet stengtųsi * jo nepra
rasti. Žmonės yra labai vaišingi 
ir draugiški. Aš su jais labai pa
togiai jaučiausi ir didžiavausi, 
kad esu jų dalis, tarytum jų 
šeimos narys. 

Tikėkite, Vakarai nuolat stebi 
Baltijos valstybių gyvenimą. 
Turime prisiminti, kad Lietuva 
pirmoji išsilaisvino iš okupacijos 
grandinių. Lietuva ir kaimy 
ninės Baltijos valstybės parodė 
pasauliui, kad jos yra pasiruo
šusios užimti savo teisėtą vietą 
tarp laisvųjų pasaulio valstybių. 
Tos teisės jos niekuomet 
neatsakys. 

Aš į Lietuvą viliuosi dar daug 
kartų nuvykti ir praturtinti 
savo žinias apie savo kilmę, kuri 
visuomet buvo mano sielos 
dalis. 

Šv. Tėvo apsilankymo metu 
Lietuvoje aš taip pat buvau 
oficialus svečias. Visi lietuviai 
turėtų pasiskaityti Šv. Tėvo žo

džius, kuriuose aidi gili prasmė 
ir iššūkis visiems. Jo tėviška 
mei lė ir rūpes t i s visais 
žmonėmis paliko įspūdį, kurio 
neįmanoma užmiršti. 

— Kaip J u m s ž i n o m a , 
„Draugas" švenčia 85 gimta
dieni . Ką J ū s pa l inkė tumėte 
mūsų dienraščiui? 

— Man buvo labai malonu 
dalyvauti „Draugo" sukaktu
viniame bankete ir pamatyti 
tiek daug žmonių, kurie ne vien 
remia savo dienraštį, bet taip 
pat įvertina jo svarbą. Nėra 
lengva leisti laikraštį, o juo la 
biau dienraštį. „Draugo" įstei
gėjų svajonė tebėra gyva: yra 
b ū t i n a tęsti šio sva rbaus 
informacijų šaltinio leidimą. 
Mano karščiausias noras yra, 
kad „Draugas" augtų ir visuo
met būtų tikrosios tiesos šal
tinis. Aš raginau visą „Draugo" 
vadovybę dėti pastangas, atras
ti kelius, kuriais ..Draugas" 
galėtų tapti ne vien vieninteliu 
užsienio lietuvių dienraščiu, bet 
svarbiausiu ir įtakingiausiu 
lietuvių dienraščiu pasaulyje. 

Su didžiausiu dėkingumu mi
niu visus tuos, kurie darbavosi 
prie ,,Draugo" leidimo praeity
je, ir tuos. kurie šiuo metu 
priėmė iššūki informuoti lietu
viškąją visuomenę, leidžiant 
dienraštį „Draugą". Ilgiausių 
metų! 

Dėkojame gerb. marijonų 
provinciolui. kun. Donald 
Petraičiui, už pokalbi. 

A P . 

PALAIMINTOJO 
PĖDOMIS 

Po ilgų religinio varžymo 
metų vėl atgimė Lietuvos 
marijonų vienuolija. Šalia pra
dėjusių veikti Panevėžio, 
Vilniaus ir Kauno, kur reziduo
ja provinciolas kun. Pranas 
Račiūnas, praėjusį rugsėjį 
iškilmingai atšventinti didžiau
sieji krašte Marijampolės mari
jonų namai. Tie patys, kur 
kadaise palaimintasis Jurgis 
Matulai t is atgaivino vie
nuolyną, carinių prispaudėjų 
numatytą visiškai sunaikinti. 
Dievo malonei padedant, šiems 
namams sėkmingai vadovauja 
kunigas dr. Leonas Lešinskas. 

Dalis ankstesniojo pastato po 
remonto priglaudė būrį mari
jonų kunigų, kurie uoliai dar
buojasi Kristaus vynuogyne. 
Prie jų spėjo pritapti ir du no-
vicijai. 

Gražūs vietinių marijonų 
sumanymai ateičiai. Jau restau
ruotoje pastato dalyje įsikurs 
muziejus bei parapijos raštinė. 
Kruopštaus remonto laukia kita 
to paties pastato dalis. Ten 
numatoma atidaryti Vilkaviš
kio vyskupijos kunigų semina
riją. Apvaizdai laiminant, čia 
turėtų atsikurti vienuolyno bib
lioteka (prieš karą ji pri
skaičiavo apie 150,000 tomų 
knygų ar leidinių). Buvusioje 
marijonų spaustuvėje jau veikla 
šeimos centras. Šv. Arkangelo 
Mykolo parapijos salė, Šv. 
Šeimos seselių naujokynas. 
Atgautame marijonų gimnazi

jos pastate, kur tebėra mokyk 
la-internatas, išaugtų katalikiš
ka vidurinė mokykla. 

Nusistovėjo vietos marijonų 
veiklos kryptys: religinis švie
timas, pastoracija, socialinis-ka-
ritatyvinis darbas. Klebono 
kun. Kęstučio Briliaus rūpesčiu, 
šią veiklą padeda stiprinti kata
likiškosios organizacijos: para
pijos, „Caritas", vysk. M. Va
lančiaus blaivystės sąjūdis, 
Maltos ordino pagalbos tarnyba, 
besikuriantis Marijos legionas, 
ateitininkai, skautai. 

Ypač kunigai marijonai kar
tu su aktyviausiais parapijos 
katalikais suorganizavo parapi
jos senelių prieglaudą, valgyklą 
vargingiems suaugusiems ir 
vaikams, kurioje 150 šių ne
laimingųjų skirtingomis valan
domis maitinasi tris kartus per 
savaitę nelyginėmis dienomis. 
Stiprėja parapijos psichologinės 
pagalbos taryba. Šeimos centre 
reguliariai rengiamos paskaitos 
ir konsultacijos medicinos bei 
auklėjimo klausimais. Parapijos 
laidojimo patalpose pirmenybės 
teise šarvojami nepasiturinčių 
šeimų mirusieji ar vieniši žmo
nės. Giesmėmis Aukščiausiąjį 
šlovina vaikų, jaunimo ir du su
augusiųjų bažnytiniai chorai. 

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio, kurio garbingi palaikai il
sisi Šv. Arka*ngelo Mykolo 
prokatedroje, pėdomis eina ir 
vienuoliai, ir tikintieji, steng
damiesi žengti į dvasinį paki
limą. 

Jeronimas Šalčiūnas 

Kai nėra pakankamai darbo rankų ir lėšų, pats parapijos klebonas, kun. 
Alionidas Budrius padeda remontuoti Žygaičių bažnyčia. 

First In Travel To Lithuania 
American Travel Service 

Dabartinės Kainos Skrydžiams 
Iš Sekančių, JAV 1 

Atlanta 
Boston 
Chicago 
Cleveland 
Dalias 
Detroit 
Houston 
Los Angeles 
Miami 
New York 
San Francisro * 
Seattle 
Tampa 
VVashington 

liestų l Vilnių. 

S 763.00 
S 718.00 
S 640.00 
$ 808.00 
S 826.00 
$ 763.00 
S 826 00 
S 916.00 
S 781.00 
$ oSO.OO 
$9^6.00 
$916 00 
$781.00 
$ 745.00 

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. Bilietai tun būti 
išpirkti iki spalio 14 d.. 1994 m. Dėl smulkesnės informacijos 
ir skrydžių iš kitų miestų prašome kreiptis \ mūsi4 raštines. 
Siūlome bilietus iš VILNIAUS į įvairius JAV ir KA.NADOS mies-> 
tus. Informaciją dėl bilietų kainų bei kitų kelionių ir turistinių 
patarnavimų maloniai suteiks mūsų raštinių tarnautoiai. 

Ameriran Travel Service American Travel Servfce/Dajana 
9439 S. Kedzie Gedimino prospektas 46-1 

Kvergrrcn Tark. IL 60642 2001 Vilnius * 
Ptt 708 422-3000 Ph 22-39-39 
Ph. 800 422-3190 K U 22-27-64 
HM 708 422-3163 



6 DRAUGAS, šeštadienis. 1994 m. spalio mėn. 1 d 

JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

2 7 U West 7 l s t Street, Ch icago . I l l inois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909 

KADA IŠEITI Į PENSIJA? 
Pagal statistiką sakoma, kad 

kiekvienais metais apie vienas 
milijonas žmonių išeina į pen
siją — pradeda imti užtarnautos 
..Sočiai S e c u r i t y " pensijos 
pinigus. Prieš išeinant į pensiją, 
daug žmonių galvoja — suka 
galvą, kada pradėti imti pensiją: 
a r tada, kai pradeda duoti 
sumažintą pensiją, ar laukti 
visų pensijos metų ir visos užsi
tarnautos pensijos? Ar pradėti 
..auksines atostogas", sulaukus 
62 metų, ar palaukti 65 metų 

ir gauti didesnę pensiją? Jei 
p a l a u k s i , gaus i d i d e s n i u s 
mėnesinius pensijos čekius! Bet 
ar apsimoka laukti tos didesnės 
pinigų sumos? 

Vyksta ginčai ir diskusijos — 
vieni ekspertai ragina imti 
..Soc. sec." pensiją kaip galima 
anksčiau, kiti gi sako. kad, atsi
žvelgiant į šių laikų žmogaus 
ilgą amžių, geriau palaukti . 

Tad koks yra teisingas at
sakymas. 

Abu. Geriau sakant, abu at
sakymai gali būti lygiai geri. 
atsižvelgiant i specifines to ar 
kito pensininko aplinkybes. Tai 
yra dėl to. kad ,.Soc. sec." yra 
labai komplikuotas dalykas ir 
įvairūs veiksniai gali nuspręsti, 
kas geriausiai jums tinka, kaip 
te igia ,,Soc. sec . " į s ta igos 
specialistai. 

Kokie yra tie veksniai. kur ie 
nulemia jūsų ..Soc. sec." pensi
jos mokėjimų dydį? Apžvelkime 
juos: 

1. Ka ip y r a apska ič iuo jami 
„Soc . s ec . " pensijų m o k ė 
j ima i? 

J u m s re ik ia t u r ė t i 40 
vadinamųjų . .quartersofwork" 
arba 40 ..Soc. sec." užskai-
tymų. kad galėtumėte gaut i 
pensiją. Tada pensijos dydis yra 
apskaičiuojamas pagal jūsų 
gyvenimo uždarbio vidurkį . 
Paskutinių metų uždarbis daug 
reiškia, apskaičiuojant pensijos 
didumą, nes infliacija yra 
iškėlusi jūsų uždarbį ir jūs 
dabar daugiau mokate į ,,Soc. 
sec . " pensijų fondą, n e g u 
mokėjote prieš keliasdešimt 
metų. Pvz.. 1953 metais didžiau
sias metinis ,,Soc. sec." mokes
tis buvo 54 dol.. šiandien — 
daugiau negu 5.500 dol. 

..Soc. sec." pensijos dydis įvai
ruoja, žiūrint laiko, kada pra
dedate imti: 62. ar 65 metų. ar 
vėliau. Trumpai — juo ilgiau 
laukiate, tuo daugiau gaunate 
per mėnesį. Bet kol jūs laukia
te, jūs negaunate nemažai ,.Soc. 
sec." čekių. 
2. Kiek mažesni y r a mokėji
m a i , i š e i n a n t į p e n s i j ą 
a n k s č i a u ? 

Jūsų pensija yra sumažinama 
5 W kiekvienam mėnesiui, ku
rio t rūksta , iki jums sueis 65 
metai. Pavyzdžiui: pensininkas 
Kazys gautu 1,000 dolerių į 
mėnesį, jei išeitų į pensija, 
sulaukęs 65 metų. Jeigu jis 
išeitų j pensiją, sulaukęs 64 
metų. jis gautų 933 dolerius, jei 
išeitų 63 metų, gautų 866 
dolerius Jei jis sugalvotų išeiti 
į pensiją vieną mėnesi po jo 62 
gimtadienio, jis gautų 805 dol. 
į mėnesi. 

3. Ar „Soc. s e c . " pens i ja 
p a d i d ė s iki 1,000 dol., kai 
Kaziui sue i s 65 meta i? 

Ne. ..Soc. s e c . " pensi jos 
sumažinamos, išėjus i ankstyvą 
pensiją visam laikui. Taigi 
Kazys gaus po 805 dolerius kas 
mėnesį pensijos, kol j is bus 
gyvas. 

4. A r v e d u s i o j o ( ž m o 
nos vyrol „Soc. s ec . " pens i ja 
irgi y ra sumaž in t a , ka i pa
gr indinis šeimos d a r b i n i n k a s 
išeina i anks tyvą pensi ją? 

Ne, žmonos gali gaut i 5 0 ^ 
vyro visos nesumažin tos „Soc. 
sec." pensijos, jei žmona pra
deda imti pensiją, sulaukusi 
normalaus pensijos amžiaus , 
šiuo metu — 65 metų. Bet jei 
žmona n u t a r t ų irgi anksčiau 
išeiti į pensiją, jos pensija ikaip 
žmonos), yra sumažinama 25 36 
už kiekvieną mėnesį pr ieš 65 
metus. Ki ta i s žodžiais t a r i an t , 
jei minėto Kazio žmona Elena 
išeitų į pensiją, su l aukus 62 
metų, jos 500 dol. ,.Soc. sec." 
būtų sumaž in ta 25"^, a rba 125 
dol. ir ji gautų t ik 375 dol. pen
sijos per mėnesį. 

5. J e i E l e n o s „Soc . s e c . " 
b ū t ų d i d e s n ė n e g u 500 dol . 
( žmonos pens i jos )? 

Tada ji gali imti savo pačios 
,.Soc. sec." pensiją, bet ne vyro. 
Ir jei ji išeitų į pensiją anksti , jos 
,,Soc. sec." pensija būtų su
m a ž i n t a 5 9 ^ k i e k v i e n a m 
mėnesiui prieš 65 m. Ir ta i būtų 
geriau, negu 25/36 kaip žmonos 
,,Soc. sec." pensijos sumažini
mas. 

6. J e i j ū s g a u s i t e 20% a r 25% 
d a u g i a u v i są g y v e n i m ą , pa
l a u k ę t ik k e l e t ą m e t ų , a r ne
b ū t ų i š m i n t i n g a p a l a u k t i ? 

Ne. Neben t jūs gyventumėte 
labai ilgai, sako David Hem-
street, finansinis planuotojas iš 
Pasadena , Calif. 

Grįžkime prie Kazio, kad būtų 
l engv iau s u p r a s t i . J i s ima 
sumažintą .,Soc. sec." pensiją, 
805 dol. mėnes iu i , ir gauna 35 
papildomus mėnesius. Sulaukęs 
65 metų, j is jau būtų gavęs iš 
„Soc. sec." 28,175 dol. J o visa 
..Soc. sec." pensija būtų buvusi 
195 dol. daug iau per mėnesį. 
Bet re ikė tų daugiau ka ip 12 
metų, a rba 144 mėnesių, kad jis 
s u r i n k t ų tą pačią sumą — 
28.175 dol.. sako ..Soc. sec." 
pensijų apskaičiavimų specialis
tai . Sakyk im, kad Kazys inves
tuoja tuos 805 dol.. gaudamas 
89c me tams . J i s būtų 83 metų, 
kol iš lygintų nuostolį, susida
riusį j a m n e i m a n t „Soc. sec." 
pensijos, kol nesulaukė 65 metų. 

Taigi k iekvienas tur i labai 
apsigalvoti , a r j a m apsimoka 
laukti ir dirbti, ar išeiti į pensiją 
anksč i au i r dž i aug t i s užsi
tarnautomis atostogomis. Lietu
viai y ra da rbš tūs ir taupūs , dir 
ba, taupo, kol suserga a r nu
mirš ta , ir nespėja savo darbo 
vaisiais pas inaudot i , nespėja 
u ž s i t a r n a u t u po i l s iu pasi 
dž iaug t i . Y r a posakis , kad 
reikia mokėt i ne t ik uždirbti ir 
taupyt i , bet ta ip pat reikia 
mokėti ir p in igus išleisti, ir 
džiaugtis gyvenimu. 

Naudotas i medžiaga iš „Chi
cago T r i b ū n e " . Your money. 
Choosing t h e best t ime to claim 
..Soc. s e c " . by Kathy M. Kris-
tof. (Los A n g e l e s T i m e s 
Syndicate). 

A l d o n a Š m u l k š t i e n ė ir Bi
r u t ė J a s a i t i e n ė . 
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LIETUVOS PREZIDENTAS 
VASARIO 16-OSIOS 

GIMNAZIJOJ 
Vasario 16-osios gimnazija jau 

an t rą kar tą gali pasidžiaugti 
valstybės galvos apsilankymu. 
P r i e š dvejus me tus lankėsi 
Aukščiausios tarybos pirmi 
ninkas Vytautas Landsbergis, o 
dabar prezidentas Algirdas Bra
z a u s k a s . Vokiet i jos LB ir 
Vasario 16-osios gimnazijos 
vadovybės kvietimu, savo vizi
to Vokietijoje metu aplankė šią 
mokykla Prezidentas atvyko i 
Vokietiją rugsėjo 19 d., atsaky
damas į Vokietijos prezidento 
Richard von Weizsaecker vizitą 
:>raeitais metais. Bonoje jį su 
garbės paradu pasit iko jau 
naujasis Vokietijos prezidentas 
Romanas Herzogas. Vyriausy
bės rajonas buvo papuoštas 
Lietuvos tr ispalvėmis. 

Po pokalbių su Herzogu ir 
užsienio reikalų ministru Klaus 
Kinkei Brazauskas ir jo dėle 
gacija ka r tu su vokiečiais paly
dovais buvo m a l ū n s p a r n i u 
nuskraidintas į ar t i gimnazijos 
esantį Hepenheimo sportini 
aerodromą, kur jį pasitiko He-
seno vyr iausybės protokolo 
vadovas su Vokietijos LB pirmi 
ninku A. Lipsiu. Kuratorijo? 
pirmininku V. Damijonaičiu ir 
gimnazijos direktorium A. Šmi 
t u . Po šeštos vai. vak. policijos 
lydimas kor težas a tvyko i 
gimnaziją. Čia prie bendrabučio 
laukė apie 300 žmonių. Atsi 
t ik t inai gimnazijoj viešinti 
Užvenčio kaimo kapela užgrojo 
maršą, o grupė moksleivių, pasi
puošusi taut in ia is rūbais juos 
tomis padarė garbės vartus, pro 
kuriuos svečias turėjo praeiti. 

Visi susirinko bendrabučio 
salėjp. k u r grojo gimnazijos 
mokinių orkestras. Cia pinruau 
s ia kalbėjo gimnazijos direk
torius, kur is labai trumpai 
nušvietė gimnazijos istoriją ir 
darbą. Po to Vokietijos lietuviu 
bendruomenės valdybos pirmi 
ninkas Arminas Lipšys sveikina 
svečią ir iteikė j am dovaną — 
Vokietijos LB valdybos informa 
cijų komplektą, iš viso 6 tomus. 
Vokietijos lietuvių jaunimo są 
jungos vardu kalbėjo pirmi 
ninkė Ankė Lepaif ė. Visų susi 
rinkusiu vokiečiu vardu prezi 
dentą pasveikino Lamperthei 
mo meras dr. Jūrgen Dieter. Jis 
pabrėžė, jog jo miestui tai labai 
didelis įvykis, kad apsilanko 
valstybės prezidentas. Lamper 
t.heimas džiaugiasi, kad čia yra 
lietuvių gimnazija, pagyrė ją. 
pasveikino Lietuvą atgauta 

nep r ik l ausomybe ir d ide le 
pažanga, kuri Lietuvoj per pa
skut in ius 5 metus padaryta. 

Po to kalbėjo pats prezidentas. 
J i s pasidžiaugė, kad gali aplan- [ 
kyti tą gimnaziją, apie kurią 
Lietuvoje tiek daug gero yra gir
dėjęs. Sakė, kad čia tikėjosi su
t ikt i daugiau gimnazistus ir 
todėl labai nustebės, kad jo pasi
tikti atvyko nemažai Vokietijos 
lietuvių. J is pasidžiaugė at
g a u t a n e p r i k l a u s o m y b e ir 
laisve. Jo nuomoiif pergyve
nome sunkius laikus. Daug kam 
teko kentėti, į Sibirą išvežtiems, 
bet ir tiems, kurie liko Lietuvoje 
ir išlaikė lietuviu kalba. Tiek 
metų buvome atskirti. Reikia 
džiaugtis, kad dabar galime 
vieni pas kitu apsilankyti ir 
bendraut i . TocVl dabar reikia 
jungtis bendram darbui. Padėtis 
Lietuvoj stabili. Yra opozicija, 
k a i p visose d e m o k r a t i n ė s e 
šalyse. Baigdamas A. Brazaus
k a s palinkėjo mokykla i i r 
mokiniams sėkmės, o jos absol
ventus kvietė su savo įgytom 
žiniom, ypač kalbų mokėjimu 
vykti į Lietuvą dirbti, kur jie la
bai reikalingi. 

Po kalbu mergaitės pašok 
..Sadutę'J ir šokį baigdamos gė
les įteikė svečiui. Po to preziden
t a s apžiūrėjo gimnazijos patal
pas, aplanke mokyklos koph -
ir Kultūros institutą, gimnazi 
jos bibliotekoj pasisveikino su 
mokytojais atskirai, įsirašė i 
svečių knygą ir po to keletą mi 
nučių pasižmonėjo pilies salėje, 
kur svečių priėmimu ir vaišini 
mu rūpinosi Eugenija Lucienė. 

Po pusantros valandos vizito 
susirinkę žmonės išlydėjo pre
zidentą, kuris malūnsparniu 
išskubėjo į Wiesbaden. Čia 
H e s e n " pa r l amen to p i rmi 
ninkas. didelis lietuvių draugas 
Kari Starzacher, laukė su vaka
riene. Kita rytįj A. Brazauskas 
susitiko su Heseno ministru 
pirmininku Hans Eichel. Po to 
išvyko į Diuseldorfą, Ksantena 
(Xanten), Hamburgą ir pabaigai 
l Kyli. susitiko su žemių vyriau
sybių vadovais Johannes Rau. 
Henning Voscherau ir Heide Ši
monis, Vokietijos verslo atsto 
vais ir bankininkais. Kylyje jis 
atidarė Lietuvos garbės konsu 
latą. Iš viso prezidentas Vokie 
tijoje lankės- 1 dienas. J i lydėjo 
jo patarėjas .Justas Paleckis ir 
Lietuvos banko valdybos pirmi 
ninkas Kazvs Ratkevičius. 

A.Š. 

H E R B A L I F E 
tai gera priemonė išvalyti organiz
mą nuc šlakų, sureguliuoti kraujo 
spaudimą, sumažinti svorĮ, nervinę 
(tampą. Vėl busite energingas ir 
žvalus! 

Skambin t i : (718) 847-7452 
Kviesti: ELVIS 

Ii 
& * ! 
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REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski. 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja Įvairių nuosavybių 

pirKime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
8us.:312-585-6100, res.: 312-778-3971 

W K A L T H I & I 
V I D M A N T A S 

G A R L A U S K A S 

312-778-1305 I » 
• Finansinis Planavimas 
• Akcijos ir bonai 
• Mutual Funds 
• Fixed & Variable Annuities 
• Gyvybės ir sveikatos draudimas 
• Finansinė informacija 

Centui 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danute Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

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

Licensed. Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai. fCeramikos 
plytelės Karšto vandens tankai, 
pompos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 

BEN SERAPINAS 708-636-2960 

M I S C E L L A N E O U S 

lOP^o—20°/o—3C°/o pigiau mokė
sit už apdraudą r.uo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 V? West 95th Street 

Te l . — (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 

PARDAVIMAS 'R TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E . H C A A T S T O V Y B Ė 

2346 W 6 9 t h Street 
Te l . : 312-776-1486 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje Didelis 
pasirinkimas įvairiausių kepinių ir 
namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. A rcher Ave. 
Ch icago, IL 60638 

Tel. 581-8500 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedaį 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULAT0RS 
5610 S. Pu lask i Rd. 

P j i one (312) 581-4111 

VVENSEL S G A R D E N & 
C E M E T A R Y O E C O R A T I O N S 
Didžiausias gaminto jas vainikų 
ir įvairių papuoš imų kapams 
Viskas rankg darbo. Ilgų metų 
verslo patirt is. 

7 3 4 6 W . 6 3 St . 
S u m m i t , I L 6 0 5 0 1 
T e l . 7 0 8 - 4 5 8 - 4 9 1 7 

Dr. Albina Prunskiene Lietuvos 
Našlaičių globos komiteto, veikiančio 
prie LB .Socialinių reikalu tarybos, 
pirm . rugsėjo 4 d. Lemonto PLC 
kalba apie našlaičiu Lietuvoje var 
gus. 

Nuotr V. Jas inev i^ iaus 

N A U J O S P A S K O L O S Ž E M I A U S I A I S N U O Š I M Č I A I S 

• Perfinansavim.i ' i su „cash o u t " 

• J% prad in is [mokėj imas 1-4 b u t ų 
namui I5EEKG8EB 

PATARNAVIMAI VELTUI 
PROFESIONALUS 
PATARNAVIMAS 

4427VV. HARRISONST. 
HILLSIDF, IL 60162 

• Be pajamų pa t i k r i n imo 

• Be „poin ts" 

U N A S K L I A R S K I S 
Offk C 708-449-1245 
Pager: 312-289-4806 

Illinois Re-stdentiai Mocgage Licer^e of lBino<s Savmgs K Resideniia' L>an Commissioner Fumls 
Are P'ovidcd Dy Anot*>er Enmy VVhich May Alect The Ava t f l h o' FtwdB 

Keliaukite su mūsų grupe! 

FLORIDA A M E R I C A N -
L I T H U A N I A N CLUB 

7 dienos laivu Karibų jūroje iš 
Tampa, FL gruodžio 3 d. 

SPECIAL IOS KAINOS 
G R U P Ė M S ' 

PIGOS L Ė K T U V O BILIETAI IŠ 
J Ū S Ų M I E S T O Į TAMPA 

Kreipki tės 

TRAVEL & TRADE 
\ r . is Miežel is • Bette Gaskey 

50 Corey Ave. 
St. Pete Beach, FL 33706 

813-360-5200 
FJX 813-360-1957 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite pykdami čia ;ų 
reikmėm'?. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pa?--nnktus reiv 

mems ypat.noa1 progai Pilna* 
užbaiga/ foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta psrma&enj n 
ketv.rtadieni vakarais iki 8 valan
da s Antrarf.ir trečiad susikalbesit 
fiptuviska' 

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

REAL ESTAT^. 

t*J '4r-

GREIT 
PARDUODA 

F 
RE/MAX 

REALTORS 
(312) 5 8 6 - 5 9 5 9 

(708)425-7161 

R I M A S L. S T A N K U S 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS komp;uteriųir FAX pagalba 
• Nuosavyb: | įkainavimas ve l tu i 
• Pi 'kame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemę 
1 f'•.-i'sininkams nuolaida 

j;. Qntui£ '21 
ACCENT REALTY, INC 

5265 VVest 95th Street m 
OaK Lawn, Illinois 60453 f 

Bus. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUMAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja Įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose 

F O R R E N T 

Išnuomojamas 3Vt k a m b . b u t a s 
Bnghton Park apyl vyr. amžiaus porai 
arba vienam asmeniui: šiluma ir karš
tas vanduo: S350 į mėn + . .Sec.de-
posit". Kreiotis 312-376-4993. 

Išnuomojamas 3 kamb. apši ldomas b u 
tas, apyl. 71 St. ir Washtenaw Ave., vienam 
arba dviem suaugusiem asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta S325 Į mėn. + 
.security dep." Kreiptis į Almą nuo 8 v . r . 
i k i 3 v. p.p. , te l . 312-476-8727. 

I š n u o m o j a m a s 4 k a m b . b u t a s 
73 St. ir Sacramento Ave. 

Tel 3 1 2 - 4 7 1 - 2 1 5 0 

FOR RENT 
Brighten Park 6 room apt . ; s tove , 
refrigerator. security deposi t . N o 

pets. $575 . Call after 5 P.M. 
1 -708-448-7097 

I š n u o m o j a m a s 4 k a m b . b u t a s . 
S k a m b i n t i p o 5 v a i . p . p . 

t e l . 3 1 2 - 9 2 5 - 6 0 9 5 

I š n u o m o j a m a s a p š i l d o m a s 4 
k a m b . 1 mieg. butas 67 & Kedz ie 
apyl. S355 Į mėn . + . . secu r i t y " . 
Tel 312 -779 -6193 . K a l b ė t i a n g 
l i š ka i . 

I E Š K O D A R B O 

Med . s e s u o iš L i e t u v o s , mokan 
ti daryt i masažus, ieško d a r b o 
prižiūrėti senelius, l igonius a r b a 
vaikus T e l . 7 0 8 - 4 2 4 - 2 4 9 0 . 

L i e t u v i s 60 m . a m ž i a u s , legal ia i 
atvykęs gyventi į JAV. ieško bet 
kokio pastovaus darbo. S k a m b i n 
ti - tel 1 -708-868-0446 

M I S C E L L A N E O U S 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS., 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

D e n g i a m i s t o g a i , kalamas 
, .s id ing" , bei atl iekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti S i g i t u i : 3 1 2 - 7 6 7 - 1 9 2 9 . 

J .M.Z. Construct ion Co. 
Custom carpeting, rec rm addi-

tions; kitchen, bathrm.. basement 
& deck construction. dry-wall hang-
mg & tapmg. alummum siding, sof-
fit, facia & seamless gutters. 
replacement glass block windows. 
shingle hot tar & modified rubber 
and roll roofs Expert at tearoffs: 
complete tuckpointmg; all colors: 
chimneys rebuilt. T e l . 
708-620-9942. 

http://Sec.de-


JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

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

ERT REIKALAI IS LB 
TARYBOS SESIJOS 

LB Tarybos sesijoje rugsėjo 
17-18 d., Washingtone, DC, 
Ekonominių reikalų tarybos 
(ERT) p i rmin inkas A n t a n a s 
Dambriūnas davė pasiūlymus 
dėl tolimesnės veiklos. Nuo 
įsteigimo prieš dvejus metus 
ERT veikė kaip laikina Taryba 
prie JAV LB Kiaš to valdybos, 
bet šioje sesijoje LB Taryba 
įtvirtino ERT kaip nuolat inę 
Tarybą, tuo pabrėždama, kad 
Lietuvos ekonomika yra svarbi 
Lietuvių Bendruomenei ir jos 
n a r i a m s . Keli L B Tarybos 
nar ia i ir kiti savanoriai sudarė 
komisiją, kuri sustatė ERT atei
ties veiklos gaires: komisijos pir
mininkas Kęstutis Miklas, sek
retorė Ingrida Bublienė, An
t a n a s Dambriūnas, Vytautas 
Daugirdas, Juozas Karmūza, 
Edmundas Kulikauskas, Brute-
nis Veitas, Romas Veitas ir 
Vytautas Vidugiris. Vartojant 
Antano Dambriūno tolimesnės 
veiklos pasiūlymus kaip pagrin
dą, komisija sudarė ERT šias 
gaires, kurios buvo priimtos LB 
Tarybos: 

1. informuoti per lietuvių 
spaudą apie ekonominę padėtį 
Lietuvoje; 

2. ieškoti būdų įsteigti Ameri
kos lietuvių investicijų fondą, 
sudaran t galimybes investuoti 
Lietuvoje; 

3. r inkti ir skelbti gal imas 
paslaugas iš JAV valdinių ins
titucijų Lietuvos ekonomikos 
srityje; 

4. registruoti JAV lietuvius — 
verslo srities profesionalus ir 
paruošti jų kompiuterizuotą są
rašą naudojimui ekonomikos in
teresų veikloje; 

5. t a rp in inkau t i Lie tuvos 
versl ininkams, susipažinti su 
Amerikos verslininkais, gami
niais ir r inka; 

6. dalyvauti įvairiuose tarp
taut iniuose suvažiavimuose ir 
ruošti savo suvažiavimus, kon
ferencijas, seminarus bei kursus 
Lietuvos ekonominio vystymo 
reikalais; 

7. plėsti ERT veiklą per JAV 
LB apylinkes, skat inant steigi
mą ekonomikos būrelių. 

ERT narys Edmundas Kuli
kauskas pranešė apie Amerikos 
Lietuvių investicijų fondo stei
gimo studijos rezultatus (apie 
tai buvo rašyta ,.Drauge' ' rug

pjūčio 20 d.). Studijos išvada: 
šiuo metu investavimai į Lie
tuvos ekonomiką ir fondo stei
gimui nėra plataus pritarimo, 
nes neaišku, kur yra saugu in
vestuoti. Tai yra kaip tik už
davinys, kurį spręstų veikiančio 
fondo specialistai. Rekomenduo
j a m a s t e n g t i s s u d a r y t i 
fondo steigėjų komitetą, kuria
me dalyvautų finansų, teisės, 
fondo operavimo specialistai ir 
taip pat JAV LB, Lietuvių fon
do ir Tautos fondo atstovai. Ko
mitetas spręs konkrečius fondo 
steigimo uždavinius ir tuomet 
sieks gauti fondo steigimui LB 
Tarybos ir kitų pritarimą. Rei
kia pripažinti , kad yra en
tuziastų fondo steigimui ir 
aplamai verslui, kurių buvo su
tikta ir LB tarybos sesijoje. 
LDDP atstovas, Seimo narys 
Ged iminas K i r k i l a s norėjo 
žinoti, kuo gali padėti Lietuvos 
vyriausybė, steigiant šį fondą. 
Bet kokius pageidavimus nusta
tytų fondo steigėjų komitetas. 
Fondas investuotų į perspekty
vias privačias bendroves, kurios 
didintų darbo vietas, gamintų į 
Vakarus eksportuojamas prekes 
ir vystytų Lietuvos žmonių 
in te lektua l in ius resursus — 
išradimus (intellectual proper-
ty). Fondas nesiektų dalyvauti 
valstybės infrastruktūros pro
jektuose, nes jie reikalauja ypač 
didelių sumų ir, be to, jiems fi
nansuoti yra Pasaulio Bankas 

bei kiti šal t iniai . 

E . K u l i k a u s k a s 

LB tarybos sesijoje Vašingtone 
Amerikos Lietuvių investicijų fondo 
steigimo studija aptaria Ekonominių 
reikalų tarybos narys Edmundas Ku
likauskas. 

EKONOMIKOS ŽVILGSNIS 
IŠ LIETUVOS 

S P A R Č I A I M A Ž Ė J A 
P A L Ū K A N O S UŽ 

I N D Ė L I U S 

Rugpjdčio pabaigoje ir rugsėjo 
pradžioje bankai smarkiai su
mažino palūkanas už terminuo
tus indėlius. Šioje srityje pir-

las su didelėmis palūkanomis. 
Pasak G. Bareikos, „Vilniaus 
banko" politika yra mažinti pa
lūkanų normą už indėlius ir 
kartu piginti paskolas. Kita 
priežastis— „Vilniaus bankas*' 
pakankamai gauna paskolų iš 
užsienio bankų su nedidelėmis 

mauja „Vilniaus bankas", kuris palūkanomis ir iš šių paskolų 
nuo rugsėjo pradžios už indėlius gali kredituoti savo klientus. 
l i tais moka tik nuo 15 iki 20 
proc. metinių palūkanų. Už in 
dėlius JAV doleriais - iki 5000. 
metinės palūkanos t ik 4-6 proc. 
Ir t ik tur int iems didesnius nei 
10,000 dolerių indėlius bus 
išmokamos 12-15 proc. metinės 
palūkanos. Kaip šių eilučių 
autorei paaiškino „Vi ln iaus 
banko" valdybos pirmininko pa
vaduotojas Gintautas Bareika, 
yra t rys pagrindinės priežastys, 
dėl kurių mažinamos palūka
nos . P i r m i a u s i a , sumažė jo 
galimybės finansuoti rizikingus 
projektus. Lietuvoje nebėra 
verslo, kuris atneštų didžiulį 
pelną. Bankai susiduria su 
skolininkų nemokumu. Versli 
n inkai nebegali grąžinti pa 
skolų, paimtų t ikint is gaut i 
didelį pelną, tuo pačiu jie ne
bepajėgūs iš bankų imti pasko-

Vietiniai kredit iniai ištekliai 
jau nebeužima dominuojančios 
vietos. Ir trečia priežastis — 
subyrėjo įvairios firmos, priimi
nėjusios iš žmonių pinigus. Da
bar, pasak G. Bareikos, žmonės 
savo santaupas už mažesnes pa 
lūkanas neša į bankus, norėda
mi turėti garantijas, kad atgaus 
savo pinigus. Kaip sakė G. 
Bareika, mažos palūkanos neat
baido klientų, jiems dabar svar
bu banko pat ik imumas. „Vil
niaus banke" pinigus laiko 
nemažai užsieniečių ir kaip 
sakė G. Bareika, ,Jie labai nor
maliai vertina, kad mes maži-
nam palūkanas" . Kartu banko 
valdybos pirmininko pavaduo
tojas pastebėjo, kad yra savo
tiškas paradoksas: infliacija 
šalyje didėja, kainos kyla, o 
bankas maž ina pa lūkanas . 

„Mūsų yra kita bankinė poli
t ika, — sakė G. Bareika, — 
mums reikia pr i t raukt i labai 
rimtų klientų, kuriems šiandien 
reikalingi kreditai . Tai pir
miausia gamybininkai, kuriems 
trūksta apyvartinių lėšų, kad jie 
galėtų vystyti gamybą, užimti 
žmones, todėl mes šiandien 
einam į mažesnį banko pelną, 
tikėdamiesi po 3-4 metų turė t i 
stiprius klientus. 

G. Bareika mano, kad spalio 
pradžioje p a l ū k a n ų n o r m a 
„Vilniaus banke" vėl sumažės 
8-10 punktų. 

AUTOMOBILIŲ KAINAS 
NUSTATO MUITININKAI 

Lina Pečeliūnienė „Lietuvos 
aide" rašo: „Praradę darbą 
Lietuvos žmonės ryžosi tokiam 
verslui — pirkdavo automobi
lius Vokietijoje, Olandijoje ir 
veždavo parduoti į Lietuvą. 
Nebuvo tvarkos ir anksčiau. 
Dažnai Vokietijoje a r kitur buvo 
sudaroma fiktyvi pirkimo sutar
tis. Sakysime, mūsų muitinin
kui pasirodo nereal i pirkto 
au tomobi l io k a i n a — 500 
Vokietijos markių. Duodi jam j 
kišenę, ir pasidaro reali. Pridė
tosios vertės mokestį 18 proc. 
muit ininkas apskaičiuoja nuo 
tokios kainos. 

Rugpjūčio 23 d. susirinkę mui
tinės pamainų vadai nusprendė 
„padaryti tvarką". Pridėtosios 
vertės mokestį nusprendė skai
čiuoti nuo tos kainos, kurią 
nustato pats muit ininkas pagal 
automobilio pagaminimo me
tus. Sakysime, 1984 m. „Opelis" 
negali kainuoti pigiau, negu 
2,000 markių. Juo automobilis 
naujesnis, tuo ka ina didesnė — 
pridedama po tūks tant į me
tams. Netur i reikšmės, kaip 
atrodo pats automobilis, a r jis 
netgi tur i variklį". „Lietuvos 
aido" redakciją aplankęs Jur
barko žemės ūkio bendrovės 
„Drąsa" direktorius A. Karalius 
papasakojo apie pasipiktinusius 
verslininkus, ki lometrinėmis 
eilėmis stovinčius prie Lietuvos 
sienos Lenkijos pusėje. Pasak jo, 
žmonės nusiperka mašiną užsie
nyje, apsiskaičiuoja muitą, pri
deda pridėtosios vertės mokestį. 
Atvažiuoja prie Lietuvos sienos 
ir — kaip elektra nukrečia nau
ja tvarka. Daugelis net neturi 
pinigų sumokėti mokesčiui, nu
statytam pagal muit ininko su
galvotą automobi l io ka iną . 
Valstybė, siekdama iš mokesčių 
tapti milijoniere, susilauks prie
šingų rezultatų, mano A. Kara
lius. Niekas automobilių nebe
veš. Kai kas nebeteks vieninte
lio pragyvenimo šaltinio, j u k iš 
automobilių verslo atsigavo 
daugelis vals tybių . Kur ias i 
automobilių priežiūros i r re
monto įmonės, tiesiami geriau 
prižiūrimi keliai. Skelbiama, 
kad valstybė nori apsiginti nuo 

senų rinką užplūstančių auto
mobilių. Bet tokia tvarka kaip 
tik skatina vežti senus. Nau
jiems muitininkai kainą „už
augina" geometrine progresija. 

G R Y B Ų K A R A S 

Jo esmė — leisti prekiauti 
grybais ar uždrausti . Mat Bota
nikos insti tuto mokslininkai — 
mikologai dar vasarą premjerui, 
ministrams ir ki t iems valdžios 
žmonėms pranešė apie gresiant) 
pavojų grybams ir uogoms. 
Sukles tė jus grybų ir uogų 
verslui, mokslininkų pranaša
vimu, po 2-3 metų grybai ir 
uogos išnyks iš Lietuvos miškų. 
Dabar grybus superka ir ekspor
tuoja nemažai firmų. Varėnos, 
Druskininkų, Kapčiamiesčio 
pušynuose anksčiau vien vove
raičių ir baravykų užaugdavo 
po 2-3 tūkstančius tonų. Vien 
šių grybų buvo galima parduoti 
už 20-30 mil. litų. Pasirodžius 
tokioms mokslininkų progno
zėms, reikalaujama nuo gruo
džio mėn. uždrausti firmos ,,Va-
rėngrybas" veiklą, uždrausti 
prekiauti konservuotomis, sūdy
tomis, marinuotomis voverai
tėmis ir baravykais. „Respub-

PAMINĖTA ALFONSO 
JURSKIO 100 M. GIMIMO 

SUKAKTIS 

DRAUGAS, šeš tadienis , 1994 m. spalio mėn. 1 <. 

Alfonsas Jurskis. 

Š.m. rugpjūčio 6 d., per 140 
J u r s k i ų genties atstovų su 
svečiais suvažiavo prisiminti 
Alfonsą Jurskj — inžinierių, 
visuomenininką, Vytauto Di
džiojo universiteto docentą, 
e l e k t r o t e c h n i k o s k a t e d r o s 
vedėją ir technikos fakulteto 
prodekaną, pirmosios Lietuvos 
radijo stoties įrengėją (1926) ra-
fiofono organizatorių, radio
technikos pradininką Lietuvoje 
ir pirmojo tos srities vadovėlio 
autorių, Lietuvos kariuomenės 
pulkininką leitenantą, Temple 
universiteto lektorių. Tos dienos 
rytą visi rinkosi Pumpėnų 
p a r a p i j o s bažnyčion, k u r 
Pasvalio dekanas kun. Jonas 
Balčiūnas aukojo šv. Mišias. Po 
Mišių šventoriuje buvo aplan
kyti bei papuošti A. Jurskio 
tėvų, senelių ir prosenių kapai. 
Minėjimo programa vyko A. 
Ju r sk io tėviškėje, buvusiam 
A k m e n y t ė s vienkiemyje, po 
išlikusiu ąžuolu, prie koplyt
stulpio, jo atminimui kraštotyri
ninkų pastatyto prieš penkerius 
metus . Kalbėjo šeimos nariai , 
Kauno Technologijos universi
te to atstovas doc. dr. Stasys 
Mickūnas, kraštotyrininkė dr. 
J a n i n a Kumpienė, koplytstul
pio iniciatorius Benediktas 

Striska, radijo-televizijos muzie
jaus Šiauliuose vedėja Geno
vaitė Žukauskienė. Muzikinę 
dalį at l iko Panevėžio t au 
tosakinis ansamblis. Koplyt
stulpis buvo papuoštas ąžuolo 
vainiku ir gėlėmis. Pasivai-
šinimui minėjimo dalyviai vyko 
į Panevėžį , į profsąjungos 
menes, kur teko maloniai pa
bendraut i , a tnauj in t i gimi
nystės ryšius, pasidalinti įspū
džiais. Ten po trumpų sveiki
nimų Kauno Technologijos uni
versiteto atstovai, doc. dr. St. 
Mickūnas, doc. dr. J. Sveikata 
ir prof. dr. R. Krivickas, A. Jur
skio sūnums Liūtui ir Juozui ir 
dukrai Snieguolei įteikė radis
tų ir ryšininkų globėjo šv. 
Gabrieliaus medalius. Rytojaus 
dieną, rugpjūčio 7 d., Kauno 
Technologijos u n i v e r s i t e t o 
patalpose įvyko Lietuvos radijo 
mėgėjų Alfonso Jurskio vardo 
konkurso pabaigtuvių iškilmės. 
Laimėtojams premijas išdalino 
A. Jurskio vaikai. Taip pat tą 
dieną buvo surašytas aktas ir 
įsteigta A. Jurskio gimimo 
jubiliejaus proga išleistas bio
grafinis leidinėlis ir išspausdinti 
aprašymai keliuose Lietuvos 
la ik rašč iuose („Panevėž io 
balsas", nr. 149; „Panevėžio 
rytas", nr. 149; „Kalba Vil
nius", nr. 31; „Lietuvos aidas", 
nr. 147; „Vakarinis Kaunas" , 
nr. 151 ir žurnale „Mokslas ir 
gyvenimas", nr. 7). Radijo-tele
vizijos muziejuje Šiauliuose ir 
„Žemkalnio" vidurinėje mokyk
loje Panevėžyje s u r e n g t o s 
parodėlės radiotechnikos pirm
tako inž. Alfonso J u r s k i o 
100-mečiui paminėti. 

Alfonsas Jurskis mirė 1966 m. 
liepos 31 d., Philadelphijoje. 
Nuo pat atvykimo Amerikon 
(1949) nepailstamai dirbęs lietu
viškoje veikloje, paliko reikš
mingą įnašą užsienio lietuvių 
gyvenime. 

Snieguolė J u r s k y t ė 

G E R I A U Ž V I R B L I S 
R A N K O J , NEI . . . 

Vilniaus centre , p r ie darbo 
biržos, kiekvieną rytą galima 
pamatyti būrelį vyrų. Ieškantys 
padienio darbo čia sus i renka 
apie pusę devynių ryto. Darb
daviai nevertina nekvalifikuoto 
darbo. Nešiojant baldus ar ka

liką" aprašo pagrindinių miško 
gėrybes eksportuojančių firmų 
— „Varėngrybas", „Edelvei
sas" , „Ekortas", „Ūlė" ir kitų 
atstovų susitikimą. Pasak „Va-
rėngrybo" generalinio direk
tor iaus Rolando Groserio, ne
tiesa, kad šios firmos nesuin
teresuotos išsaugoti grybus ir 
uogas. Atvirkščiai, nes jos nori 
čia dirbti ir ateityje. Todėl prašo 
mikologu paramos bendrai pro
paguo t i kul tūr ingo elgesio 
miškuose normas. Tuo tarpu vy
r iausybės nutarimo projekte 
numaty ta 3 metams uždrausti 
verslinį grybų rinkimą, supir
kimą ir eksportą, leidžiantį 
r inkt i grybus asmeniniam var
tojimui. Todėl firmų atstovams 
kilo klausimai, kas ir kaip kon
troliuos grybautojus, renkan
č i u s grybus „ s a u " . Miško 
gėrybėmis prekiaujančios fir
mos, beje, samdo nemažai žmo
nių. Vien firmoje ..Hesona" 
sezono metu dirba apie 150 
vietos gyventojų. Firma turi 
apie 100 supirkimo punktų, su 
kiekvienu jų bendrauja šimtai 
grybautojų, per sezoną uždir
bančių po keletą tūkstančių 
litų. 

Svarbiausias argumentas už
draust i grybų verslą buvo tas . 
jog grybautojai plėšo miško 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
PETRAS BURKAUSKAS 

Minint mūsų mylimo Vyro. Tėvo ir Senelio, kurio ne
tekome 1989 m spalio men. 4 d., mirties sukaktį, šv. Mišios 
už velionj bus aukojamos s.m. spalio mėn. 4 d. Švč. M Mari 
jos Gimimo bažnyčioje. 

Prašome gimines, draugus ir pažjstamus tą dieną 
prisiminti velionį Petrą savo maldoje. 

Nuliūdę: žmona ir vaikai. 

sant griovius, teuždirbama tik 
10-15 litų per dieną. Mūrininkui 
ar dailidei mokama ne mažiau 
50 litų per dieną. 

Laukiantieji darbo tv i r t ina , 
kad geriau čia ieškoti uždarbio, 
negu dirbti valstybinėse gamyk
lose. 

'AGEP, 08.19i 

patalus. „Su visureigiu džipu 
išmaišėme ne vieną Varėnos ir 
Druskininkų miškų kvartalą. — 
rašo Julius Lenčiauskas „Res
publikoje". — Taip, matėme 
išdraskytas samanas. Bet tai 
buvo šernų darbas, todėl vargu 
ar jie, kol nebus pavaišinti 
švinu, supras žmonių reikala
vimus. Taip, matėme prie kelių 
išplėštas ir nusivežtas samanas. 
Bet tai ir vėl ne grybautojų nuo
dėmė. Mat „racionalūs" dzūkai 

jas plėšia, veža ir mėto karvėms 
po kojų. Taip, matėme daug gry
bautojų. Tačiau su grėbliu — nė 
vieno". 

Toliau „Respublika" rašo: 
„Vyriausybės planuose — ištirti 
grybų eksporto į Europos rinką 
galimybes. Ponai , pabuskit! 
Šias galimybes verslininkai 
seniai ištyrę ir keleri metai 

jomis naudojasi. Žinoma, pel
ningiau būtų parduoti produk
ciją nei žal iavas. Kol kas 
Lietuvos verslininkai į Vakarus 
parduoda tik perrinktas, sušal
dytas, sūdytas ar kitaip konser
vuotas žaliavas. Todėl racionali 
..Hesonos" vadovų mintis — ne
toli Druskininkų įsteigti miško 
gerybių perdirbimo punktus. 
Tačiau tam reikia palankios 
muitų politikos". 

R i m a J a k u t y t e 

A. t A. 
ANTANAS BRAŽDYS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1994 m. rugsėjo 29 d., 10 vai. vakaro, sulaukęs 87 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Nuliūdę liko: žmona Leokadija, dukros Giedra Žemaitienė, 

žentas Algis, Konstancija Braždytė; sūnūs — Antanas, marti 
Sally, Saulius; anūkai — Rima, Vytautas, Kęstutis, Karina, 
Darius, Antanas ir Emilija; proanūkės — Kristina ir Melissa. 
Lietuvoje sesuo Emilija Janulienė su šeima ir kiti giminės. 

Spalio 4 d., antradienį. 9:30 vai. ryto bus atnašaujamos 
gedulingos šv. Mišios už velionį Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje. 

Velionio palaikai bus palaidoti Lietuvoje 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose Mišiose ir pasimelsti ui a.a. Antaną. 

Nuliūdę žmona, dukros, sūnūs, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

Mano b r a n g i a i d rauge i 

LIUSEI EITMINAVIČIŪTEI 

po ilgos ir sunk ios ligos. Glendale , AZ mirus, reiškiu 
gilią užuojautą j o s seserėnui PETRUI VAŠKIUI. 
Philadelphijoje ir Lietuvoje gyvenant iems a.a. brolio 
S T A S I O v a i k a m s ir j ų š e i m o m s : J Ū R A T E I . 
DORYTEI, J O N U I ir ANDRIUI . 

Negalė jau būti šalia Liusės Jos didžiose bandymo 
dienose, J a i ke l iaujant Amžinybėn. Iš gilumos širdies 
dėkoju savo bičiuliams ONUTEI ir VYTAUTUI ADO-
MAIČIAMS, k u r i e paskut ines šešias savai tes Ją 
l a n k ė kiekvieną dieną klausės i Jos , meldėsi kar tu ir 
giedojo jai . .Jėzau p a s m a n e ateiki""... ir ta ip tapo jos 
a r t i m i a u s i a i s draugais . . . 

Brangi, Lius inka . Onutei giedant ..teikis m a n silp
na i padėt i . Danguj duok save regė t i " , Tu atsikvėpei 
pasku t in į kar tą . T ik iu , kad giesmės žodžiai T a u jau 
t apo dž i augsminga realybe. 

O mes, d a r čia žemėje pasi l ikę, dėkojame už tas 
džiaugsmo v a l a n d a s , ku r i a s Tu m a n ir mūsų šeimai 
padovanojai . 

Ligi Didžiojo P a s i m a t y m o — 

Aldona ir visa Prapuolenių šeima. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

a n d E U D E I K I S F U N E R A L H O M E 

B R I G H T O N P A R K 4330 5 . C A L I F O R M A AVE. 
TOVVN O F LAKE 4605 S. HERMITAGE AVE. 

1-312-523-O440 O R 1-312-927-1741 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS H1LLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHV\A\ 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVT£. 

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQLETTE PARK 2533 VV 71st STREET 
CICERO 5940 W. 35 St. 

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMONT 1240: S ARCHER AVT (& DFRB> RD ) 
LEMOM" LOCATION OPEMNG IA\*L AR> 1<*»4 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345 

CHICAGO & SUBURBS l-SOO-994-7600 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Vytau to Kasniūno straips

nyje apie Joniškį ir Angelų 
Sargų šventės tradicijas („Jo
niški, mylimiausias"...), iš
spausdintame „Drauge" rugsėjo 
29 d. laidoje, yra netikslus šv. 
Mišių pradžios laikas 
joniškiečių Angelų Sargų 
Šventėje spalio 2 d. Jėzuitų 
koplyčioje Čikagoje. Šv. Mišios 
bus aukojamos 10 vai. r., o ne 
11, kaip straipsnyje parašyta. 
Autorius atitaiso. 

„Chicago Sun-Times" rug 
sėjo 30 d. laidoje rašo apie Mar-
ąuette Parko apylinkės gyven
tojų nepasitenkinimą ir protes
tus dėl ilgai delsiamo saugumo 
sistemos įvedimo. Beveik prieš 
dvejus metus gyventojai patys 
nubalsavo mokėti didesnius 
nuosavybės mokesčius, kad 
susidarytų lėšų pasamdyti 
apsaugą apylinkei, bet iki šiol 
nieko nepadaryta. Marąuette 
Parko Lietuvių namų savininkų 
organizacijos vicepirm. Joe 
Kulys korespondentui Art 
Golab pareiškė, kad buvo tikė
tasi kontrakto nuo š.m. sausio 
1 d., bet meras Richard M. 
Daley nepaskyrė apylinkės 
komisijos iki liepos mėnesio. 
Nuo to laiko komisija posė
džiavo keturis kartus, bet net 
nepradėjo ieškoti apsaugos. Pra
ėjusį ketvirtadienį „Seklyčioje" 
vykusiame komisijos posėdyje 
pirm. Genevieve Harris kalbėjo 
apie numatytus planus ir tvir
tino, kad apsauga gatvėse 
turėtų pasirodyti greičiausiai 
gruodžio mėnesį. Kai Marąuette 
Parko Lietuvių namų savininkų 
draugijos nariai pradėjo susi
rinkime klausti klausimus, 
jiems liepta palaukti iki pabai
gos. Po tolimesnių pasikeitimų 
žodžiais, šios organizacijos 
nariai protestuodami išėjo iš 
susirinkimo, o komisija toliau 
diskutavo, kaip geriausiai 
panaudoti 155,000 dol. metinį 
biudžetą apsaugos reikalams. 

x BALPo 50 m. Jubiliejinis 
banke t a s įvyksta š.m. spalio 
23 d., sekmadienį, 2:30 vai. 
p.p., Oak Lawn Hilton vieš
butyje, Cicero Ave. & 94th St. 
Bilietus galima įsigyti BALF'o 
įstaigoje 2558 W. 69th St., dar
bo vai. pirm. - penkt. 9-4, tel. 
312-776-7582, arba pas balfi-
ninkus. Bilietų kaina labai pri
einama — $25.00 asmeniui. Ma
loniai kviečiame lietuvių vi
suomenę dalyvauti šioje 
BALF'o šventėje. 

(sk) 

x SAGIL'S res toranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patieka
lų. Neatsilankę nežinosite, kaip 
gausiai, gardžiai ir nebrangiai 
galite pas mus papietauti. Sav. 
I. Nau jok i enė . „Sagi l ' s" , 
6814 Y. 87 St., Burbank, IL 
60459, tel. 708-598-0685. 

(sk) 

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

Tel. (1-312). 77&-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Gibait is 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Kriminalinė Teisė 

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

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

„Draugo" renginių komi
teto susirinkimas šaukiamas 
trečiadieni, spalio 5 d., 5 vai. 
p.p., marijonų vienuolyno patal
pose (prie „Draugo"). Kviečiami 
visi komiteto nariai, o taip pat 
ir kiti, norintieji prisidėti prie 
mūsų būrio, ruošiant įvairius 
renginius savo dienraščio para
mai. Jau vien iš pasisekusio 
sukaktuvinio banketo, įvykusio 
praėjusį sekmadienį Martinique 
salėje, galima matyti, kad ren 
ginių komiteto darbai publikos 
įvertinami, o suruoštieji ren
giniai yra labai sėkmingi. Jau
čiant tokį lietuviškos publikos 
pritarimą, yra lengviau atlikti 
ir visus gausius darbus. 

Lietuvių fondas „Draugo" 
85-jo gimtadienio pokylyje rug
sėjo 25 d. įteikė 2,000 dolerių 
nario įnašą Draugo fondui. 
Įteikimą atliko LF valdybos 
pirmininkas Stasys Baras Drau
go fondo direktoriui, tarybos 
pirmininkui ir iždin inkui 
Broniui Juodeliui ir valdybos 
pirmininkui Jurgiui Riškui. Už 
stambią didžiojo brolio — Lietu
vių fondo paramą, mažasis bro
liukas — Draugo fondas nuošir
džiai dėkoja. 

SVEIKINAME „DRAUGĄ"! 
Garbingos 85-erių metų sukakties proga sveikiname „Draugo" 

redakciją ir bendradarbius! Linkime nepavargti ir toliau tęsti la
bai reikšmingą bei reikalingą lietuviškos spaudos darbą! 

Vilniaus Krašto Lietuvių sąjungos 
Čikagos skyriaus Valdyba ir nariai 

yt SVEIKINIMAS „DRAUGUI 
Nuoširdžiai sveikiname „Draugą" 85-erių metų gimtadienio 

proga' Linkime ištvermės dar ilgus metus gyvuoti ir lankyti artimų 
bei tolimų lietuvių telkinius. 

Union Pier Lietuvių draugija 
Vytautas Gutauskas — iždininkas 

Dr. Leonardas ir Zita Šimu
čiai „Draugo" 85-jo gimtadienio 
pokylyje Draugo fondui įteikė 
1,000 dolerių rudens vajaus pro
ga. Pirmąją tūkstantinę p. 
Šimučiai įteikė prieš metus, tik 
pradėjus Draugo fondą. Už taip 
didelę paramą jiems Draugo 
fondas nuoširdžiai dėkoja. 

R a i m u n d a s Grigal iūnas, 
Forest Park, IL, užprenume
ruodamas „Draugą" į Lietuvą, 
pridėjo 100 dol. auką laikraščio 
išlaidoms sumažinti. Džiaugia
mės, turėdami tokių rėmėjų, 
kurie sudaro galimybes mūsų 
spaudos žodžiams prabilti ir 
Tėvynėje, o už dosnią auką 
tariame nuoširdų ačiū. 

Micky Petronienė, vadovavusi „Draugo" sukaktuvinio banketo programai, 
švenčiant mūsų dienraščio 85-ąjį gimtadieni rugsėjo 25 d. Čikagoje. 

Nuotr. J o n o Tamulaičio 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual FederaJ Savings, 
2212 West Cermak Road — 
Tel. (312) 847-7747. 

(sk> 
x TRANSPAK TALPIN-

TUVAI į Lietuvą su siuntiniais 
siunčiami kas sava i t ę . 
Skubiems siuntiniams — a i r 
cargo. Pervedami pinigai dole
riais. Pasirinkimas maisto siun
tinių nuo $29 iki $98. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 
x Prieš užsisakydami pa

minklą , ap lankyki te S t . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime dideli pasi
rinkimą: matysite g ran i to 
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. Li
lija ir Vilimas Nelsonai. Tel. 
312-233-6335. 

(sk) 
x Baltic Monuments, Inc., 

2621 W. 71 Street, Chicago, II 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(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. -1 v. p.p. Pi rmad. ir antrd. 
uždaryta . 

(sk) 

x Juozas Bacevičius pa
tarnaus Income Tax, namų ir 
apdraudų reikalais, 6529 S. Ke
dzie Ave., Chicago, (312) 
778-2233 - Casa Blanca. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Noreda-
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos j amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE , CHICAGO, IL 
60609. Tel. 312-927-9091. Sav. 
P e t r a s Bernotas. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus , tel. (312) 586-5969 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk; 

MIRĖ ANTHONETTE 
DERASKY 

Rugsėjo 16 d., sulaukusi 90 
metų, mirė a.a. Anthonette 
Derasky (Deraškienė). Velionė 
gimusi 1904 m. gegužės 24 d. 
Telšių apskrityje, Lietuvoje. I 
Ameriką atvyko 1922 metais. 
Gyveno Wulworth, Wisconsin. 
Mirus vyrui Antanui Derasky, 
1979 metais persikėlė gyventi į 
Čikagą, kur išgyveno iki >avo 
amžiaus pabaigos. 

Liko nuliūdę brolis Kostas 
Lingys irjo vaikai Lietuvoje bei 
kiti giminės. A.a. Anthonette 
Derasky buvo pašarvota Mar
ąuette laidotuvių namuose. 
Laidotuvės įvyko pirmadienį, 
rugsėjo 19 dieną. Religines 
apeigas atliko kan. Vaclovas 
Zakarauskas, po to velionė buvo 
palydėta į Lietuvių tautines 
kapines, kuriose taip pat ilsisi 
ir jos tėveliai, Eva ir Leonas 
Lingiai. 

I.V. 

P r i s i m e n a n t k las t ingą 
mūsų sostinės Vilniaus užgro
bimą, spalio 9 d., sekmadienį, 
11:15 vai. ryte, Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje bus aukojamos šv. 
Mišios už visus kovojusius ir žu
vusius dėl Vilniaus. 

Šv. Mišias a tna šaus ir 
pamokslą sakys kun. Anicetas 
Tamošaitis, giedos sol. Algi
mantas Barniškis, akompa
nuojant muz. M. Motiekaičiui. 

Lietuviškoji visuomenė ir 
skyriaus nariai prašomi gausiai 
dalyvauti. Savo dalyvavimu 
pagerbsime okupanto kankin
tus ir nužudytus brolius ir seses. 
Skyriaus nariams primename, 
kad tą pačią dieną, 2 vai. p.p., 
yra šaukiamas V.K.L. s-gos 
Čikagos skyriaus narių susi
rinkimas, „Laisvosios Lietuvos" 
redakcijos patalpose 2618 W. 71 
gatvėje. 

x Programa i r šokiai vai
kams! Kviečiame tėvus ir 
vaikus į „Derliaus šventę" Pa
saulio lietuvių centre, spalio 8 
d. Vaikų programa ir šokiai 
6:30 v.v. apatinėje salėje, tė
vams, suaugusiems 7 v.v. didžio
joje salėje. įėjimas 5 dol. asme
niui. Vaikams iki 14 m. veltui. 

(sk) 

x Pasaulio Lietuvių dainų 
šventė Vilniuje! Tris aukštos 
kokybės vaizdajuostes „An
samblių vakaras Kalnų parke" 
(liepos 8 d., trukmė 2 vai.), 
„Šokių diena „Žalgirio stadio
ne" (liepos 9 d., trukmė 2 vai.), 
„Pasaulio lietuvių dainų šventė 
Vingio parke" (liepos 10 d., 

trukmė 4 vai.) jau dabar galite 
užsisakyti pas International 
Historic Films, Inc. , telefonu 
312-927-2900, raštu, arba asme
niškai atvykdami į mūsų raš
tinę, 3533 S. Archer Ave., 
Chicago, IL 60609. Vienos 
vaizdajuostės kaina tik $20, ar
ba visų trijų $50 ir $6 už per
siuntimą. Mes priimame Čekius 
ir Visa/Mastercard kredito kor
teles. Sav. Petras Bernotas. 

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, II 
60609 Tel. 1-312-523-9191. m 

„Draugo" darbuotojai, iškviesti j sceną sukaktuvinio br.nketo metu, rugsėjo 25 d., Martinique 
salėje (juos sukvietė linksmi kupletai, dainuoti Daivos Guzelytės). Iš kairės: Aldona Zailskaitė, 
Irena Regienė, Aušrelė Liulevičienė, Draugo fondo ižd. ir fondo direktorių tarybos pirm. Bronius 
Juodelis, Dalia Sokienė, administratorius Pijus Stončius, moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, 
MIC, ir Danutė Bindokienė. 

Nuotr. J o n o Tamula ič io 

„Lietuvos aido" metinė pre
numerata JAV oro paštu dabar 
yra 130 dolerių, daugiau negu 
dvigubai pakėlus persiuntimą iš 
Lietuvos oro paštu. Prenumera
tas pakėlė ir kiti Lietuvos 
dienraščiai dėl pašto išlaidų. 
„Lietuvos aido" prenumerata 
yra žemesnė negu „Respub
likos" — 185 doleriai ir „Lietu
vos ryto" — 199 doleriai metams 
oro paštu JAV. „Lietuvos aido" 
įgaliotinis JAV yra Bronius 
Juodelis, 239 Brookside Lane, 
Willowbrook, IL 60514. Tel. 
(708) 986-1613. 

RUDENS VAJUS DRAUGO FONDE 

Robert A. Martin, Jr., 81-ojo Vyčių 
seimo kopirmininkas, sveikina dele
gatus, vyčius ir svečius, banketo 
metu š.m. rugpjūčio 6 d. 

Union Pier Lietuvių drau
gija per savo valdybos iždininką 
Vytautą Gutauską atsiuntė 
mūsų dienraščiui sveikinimą ir 
linkėjimus dar ilgai gyvuoti. 
Kad jų linkėjimai tikrai išsi
pildytų, įstojo į Draugo fondą su 
200 dol. Labai ačiū. 

Vilniaus Krašto lietuvių są
jungos Čikagos skyrius at
siuntė malonų sveikinimą 
„Draugo" 85-rių metų sukak
ties proga ir pridėjo 100 dol. 
auką. Esame labai dėkingi už 
gerus žodžius ir paramą. 

Vyresniųjų lietuvių centre, 
„Seklyčioje", spalio 5 d., trečia
dienį, 2 vai. popiet bus muzikos 
popietė, dalyvaujant solistei 
Genovaitei Bigenytei ir muz. 
Ričardui Šokui. Po programos 
bus bendri pietūs ir pabendra
vimas. Visi kviečiami ir 
laukiami. Atvykite! 

x Giedrė Lilienė, dailininkė 
iš Lietuvos, atidaro personalinę 
piešinių parodą „Dešimt būdų, 
kaip supinti plaukus" „Artemi-
sia" galerijoje, 700 N. Carpen-
ter, Chicago, IL 60622. Atidary 
mas: spalio 7 d. 5 v.v. - 8 v.v. 

(sk) 

x Kazė Suvaizdienė, iš Ci
cero EL, paskyrė $2,000 Lietuvos 
našlaičių gerovei ir prašė juos 
persiųsti : $1,000 Viduklės 
klebonui kun. Viktorui Aukšta
kalniui, $500 Kaltinėnų kle
bonui kun. Petrui Linkevičiui, 
ir $500 Krakių klebonui kun. 
Romualdui Ramašauskui. Lie
tuvos našlaičių vardu dėkojame 
tokiai gerai ir dosniai poniai 
Kazei Suvaizdienei už didelę 
auką. Žiema tikrai bus leng
vesnė Lietuvos našlaičiams. 
„Lietuvos Našlaičių Globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629. 

(sk) 

Draugo fondo lankstinukai ir 
rudens vajaus lėšų telkimo 
laiškai su vokeliais jau pasiekė 
„Draugo" skaitytojus JAV ir 
Kanadoje. Jau iškeliavo Drau
go fondo rudens vajaus laiškai 
mūsų organizacijoms, LB apy
linkėms ir mecenatams. 

Jau atskrido ir pirmosios 
rudens vajaus kregždės — nau
ji nariai, rėmėjai ir DF narių 
nauji rudens vajaus įnašai. Jie 
neša fondui dvigubą dovaną — 
30,000 dolerių „Matching 
Fund". Jų laukia ir rudens va
jaus laimėjimai: 1995 metais 
lėktuvo kelionė į Lietuvą, 
kurios mecenatai yra SAS ir 
Vytas ir Aleksas Lauraičiai, 
American Travel Service 
kelionių biuro savininkai . 
Laukia ir 5 maisto siuntiniai (po 
100 dolerių) į Lietuvą, kuriuos 
paskyrė Romas Pūkštys, „Tran-
spak" siuntinių įstaigos savi
ninkas. 

Rudens vajaus Draugo fondo 
nariams ir rėmėjams fondo iždas 
reiškia didelę padėką ir laukia 
visų DF la iškus gavusių 
atsiliepimo. 

RUDENS VAJAUS 
DALYVIAI 

Su 2,000 dolerių: 
Lietuvių fondas, Lemont, IL. 

Su 1,000 dolerių: 
Zita ir dr. Leonardas Šimutis. 

Evergreen Park, IL. 
Dr. V. Dubinskas, Chicago, 

IL. 

Su 200 dolerių: 
JAV LB Philadelphia apy

linkė (per įgaliotinę Juliją 
Dantienę). 

Dr. Ona ir Albinas Garūnai. 
Willowbrook, IL. 

Angelė ir Jonas Puodžiūnai, 
a.a. Anelės Puodžiūnienės atmi
nimui, Philadelphia, PA (per 
įgaliotinę J. Dantienę). 

Feliksas Valaitis, Lemont, IL. 
Vanda ir Vaclovas Mažeika, 

Park Ridge, IL. 
Laimutė M. Tornau, Chicago, 

IL. 
Izolina ir Jonas Gylys, 

Southington, CT 06489. 
Irena ir Eugenijus Vilkas, 

Valencia, CA. 
Motekienės L. A. Skautų fon

das, Valencia, Ca. 
Raimundas Grigal iūnas , 

Forest Park, IL. 
Daytona Beach Lietuvių 

klubas, Florida. 
Julija Puodžiukaitienė, Wa-

terbury, Conn. 
Genovatė ir Vincas Ankus, 

Oak Lawn, IL. 
Antanas Urbonas ($214.80), 

Toronto, Canada. 
Raimundas Paškus ($240.00), 

Darien, IL. 
Gaida Zarkis, Downers Grove, 

IL. 
Theodora Kuzas, Orland 

Park, IL. 
Union Pier lietuvių draugija, 

MI (per V. Gutauską). 
Vanda Žolynienė, Chicago, EL. 

IL. 

Su 100 dolerių: 
Venceslovas Tumasonis , 

Orland Park, IL. 
Beverly Shores Lietuvių klu

bas. Indiana. 
Bronius Andrašiūnas. Orland 

Park, IL. 

Su 60 dolerių: 
Zita ir Juozas Petkus, Kirk-

land, WA. 

Su 50 dolerių: 
Praurimė Murinienė, Melrose 

Park, IL. 
Fondo iždininkas 

„Draugo" redakcijos tarnautoja Daiva Guzelytė, atlikusi programą 85-rių 
metu uuk,iktuvumime bankete r.iusejo 2r> d Martinique salėje 

Nuotr. Jono Tamulaičio 
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