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Rusijos parlamentas 
didina įtampą 

Penktadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, liepos 17 d. (Elta) — 

Lietuvą pasiekia žinios, kad 
Rusijos parlamente iškeltas 
klausimas apie vadinamąją 
žmogaus teisių problemą kai
myninėse, šiuo atveju — Pabal
tijo valstybėse. „Iš to, ką 
praneša masinės informacijos 
priemonės, atrodo, kad šio klau
simo svarstymas atspindi bend
rą reakcijos jėgų stiprėjimą 
Rusijos parlamente", — pasakė 
Vytautas Landsbergis susitiki
me su žurnalistais. Keistu 
dalyku jis pavadino tai, kad Ru
sijos Federacijos Tarprespubli
kinių santykių komitetas ėmė 
kištis į užsienio santykių sritį. 
Tai gali būti traktuojama kaip 
tam tikras nesusipratimas arba 
ir kaip seno imperinio mąstymo 
liekana. Tikrai keistai skamba, 
kai iš Rusijos parlamento kvie
čiama imtis kietų priemonių 
prieš kitas valstybes. Vienas 
Rusijos deputatas net pasiūlė 
denonsuoti sutartis, o tai jau 
verstų galvoti apie Rusijos, kaip 
partnerio, patikimumą apskri
tai. Tokie pasisakymai — tai 
aiškus įtampos didinimas tarp
valstybiniuose santykiuose. 

Atsakydamas į klausimą, ar 
reakcijos jėgų stiprėjimas Ru
sijos parlamente neprives prie 
situacijos, primenančios 1940 
metus, V. Landsbergis pasakė, 
kad 1940-ųjų metų politiką vyk
dė ne Rusija, o stalininė So
vietų Sąjunga. Mes turime bijoti 
Rusijos valdžios pasikeitimų į 
imperinę, reakcingą pusę. Tada 
jau dalykai būtų neprognozuoja
mi, ir ne tik mūsų atžvilgiu, tai 
būtų pavojinga pasaulio taikai. 

Vagnorius iš politinės arenos 
nepas i t rauks 

„Nė kiek nesijaučiu paže
mintas dėl priverstinio atsista
tydinimo, juo labiau, kad tai in-
iciavo kairioji parlamento dau
guma", — pasakė liepos 16 d. 
įvykusioje spaudos konferenci
joje Gediminas Vagnorius. „Sa
vo politinių nuostatų keisti aš 
nesiruošiu", — pabrėžė jis. 

Gediminas Vagnorius pasakė 
neabejojąs jo vadovaujamos vy
riausybės pradėtų reformų bū
tinybe. Jos neišvengiamos, ir 
kuo sparčiau vyks, tuo geriau 
bus Lietuvai. Bet reformoms bu
vo nuolat trukdoma, tuo visą 
laiką pasižymėjo kairysis 
parlamento sparnas; neretai 
reformas blokavo ir vykdomo
sios valdžios atstovai, ypač 
dažnai jos įstrigdavo savival
dybėse. 

Gediminas Vagnorius apgai
lestavo, kad nepavyko pernai 
rugpjūtyje sustiprinti vykdomo
sios valdžios struktūrų. Jis 
prisipažino be reikalo neparodęs 
tuo metu ryžtingumo. O vėliau 
tai padaryti buvo sunku, ypač 
sustiprėjus destruktyviosioms 
jėgoms. „Nors dabar, atsista
tydinęs, negalėsiu taip aktyviai 
dalyvauti ekonominėje reformo
je, tačiau iš politinės kovos 
arenos pasitraukti nežadu", pa
sakė jis. Gediminas Vagnorius 
sieks, kad būtų išrinktas į 
seimą. 

Protestas prieš svetimos 
kariuomenės pratybas 

Vicepremjeras Zigmas 
Vaišvila nusiuntė telegramą 
Rusijos Federacijos Šiaurės 
vakarų kariuomenės grupės 

vado pirmajam pavaduotojui 
generolui lei tenantui F. 
Melničiuk. Telegramoje kate
goriškai protestuojama prieš 
Šiaurės vakarų kariuomenės 
grupės pratybas, numatomas 
Lietuvos respublikos teritorijoje 
š.m. liepos mėnesio antroje 
pusėje. Bet kokios svetimos 
valstybės kariuomenės pratybos 
suverenios Lietuvos respublikos 
teritorijoje — neleistinos. 

Skulptūra Bažnyčios 
jubiliejui 

Daugiau kaip trijų metrų 
aukščio šviesaus granito skulp
tūrą „Šv. Ona ir šv. Marija" 
sukūrė jaunas skulptorius iš 
Panevėžio Alfredas Jurgis Pa
juodis. Ji papuošė Traupio Šv. 
Onos bažnyčios šventorių. 

Ši balta, mūrinė baroko archi
tektūros bažnyčia pastatyta 
prieš 100 metų. Šimtmečio 
jubiliejui, kuris iškilmingai bus 
minimas liepos 26 dieną per šv. 
Onos atlaidus, ir skiriamas 
naujasis skulptoriaus darbas. 
Iš Traupio kilusi ir A. J. Pajuo
džio motina, ir jis pats nuo vai
kystės čia daug laiko praleidžia. 
Bažnyčios klebonas Steponas 
Galvydis prisimena, kad ir po
terių būsimą skulptorių čia yra 
mokęs. 

Traupis yra Anykščių rajone. 
Vilniaus-Panevėžio plentu 
pervažiavus Nevėžio aukštupio 
tiltą, reikia sukti į dešinę. 1515 
metais Traupyje buvo įkurta ka
talikų parapija ir pastatyta pir
moji medinė bažnyčia. 

Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno skrydžio per Atlantą 
59-osios metinės buvo pažymė
tos Lietuvoje. Prie lakūnų kapo 
Kaune, Aukštųjų Šančių kapi-
nėse^monės atnešė gėlių, buvo 
skaitomi lakūnų garbei sudėti 
poezijos posmai. Nuta r ta 
60-osioms „Lituanikos" trium
fo ir žūties metinėms Žalia
kalnio ąžuolyne pastatyti Da
riui ir Girėnui paminklą pagal 
skulptoriaus Broniaus Pun-
dziaus 1937 metais sukurtą pro
jektą. (V.P.) 

Rusijos parlamentas 
apie „nacionalizmą" 

Pabaltijy 
Maskva, liepos 16 d. — Rusi

jos Federacijos Aukščiausioji 
Taryba, priimdama deputato 
Ruslan Chasbulatov pasiūlymą, 
liepos 15 d. ėmė svarstyti padėtį 
Pabaltijo valstybėse. Ypatingai 
buvo iškelta tariama diskri
minacija prieš rusus ar kitus 
slavus, vadinamuosius rusiškai 
kalbančiuosius, Pabaltijo vals
tybių įstatymuose. 

Vladimir Podoprigora, Tarp
respublikinių santykių komisi
jos pirmininkas, tvirtino, kad 
Pabaltijy esanti atmosfera 
atveria duris į „agresyvų 
nacionalizmą", skelbė rusų Itar-
Tass žinių agentūra. Rygos radi
jas šią sesiją pavadino pastan
gomis sukelti viešąją opiniją 
prieš Pabaltijo nepriklausomy
bę ir sukurti aplinkybes pana
šiems konfliktams, kaip Moldo
voje. 

Lietuvos AT pirm. Vytautas 
Landsbergis liepos 16 d. spaudos 
konferencijoje Vilniuje pranešė, 
jog dėl krizės vyriausybėje at
šaukiąs kelionę į Schleswig-

Ross Perot pasitraukė 
iš prezidentinės 

kampanijos 

Ross Perot darbuotojai New Yorke tik prieš porą valandų pradėję peticijų kampaniją, kad galėtų 
įtraukti jo vardą į prezidentinių kandidatų sąrašą New Yorke, nelaimingi nešasi savo peticijų 
dėžę po Perot staigios žinos, kad pasitraukia iš kampanijos. 

JAV Kongresas pradės 
svarstyti ekonominę pagalbą 

Rusijai 
\Vashington, DC, liepos 15 d. 

— JAV Atstovų Rūmuose 
ruošiamasi svarstyti Pagalbos 
Rusijai įstatymo projektą — bill 
H.R. 4547, kongresmanams 
sugrįžus iš atostogų ateinančią 
savaitę. Nors už šį projektą 
greičiausiai bus balsuojama tik 
šio mėnes io pabaigoje, jo 
svarstybų taisyklės greičiausiai 
bus nustatomos tuo pat. 

Kongresmano Richard Durbin 
(D-IL) įstaiga praneša, jog kai 
šis projektas bus svarstomas 
JAV Kongrese, jis žada pasiūly
ti jam pataisymą (amendment), 
kad paga lba Rusijai bū tų 
sąlygojama Rusijos dalinių iš
vedimu iš Pabaltijo valstybių. 
Kongr. Durbin savo pataisą mo
tyvuos pereitą gegužės mėnesį 
jo pristatytu bill H.R. 5282, 
kuriam jis dar ieško ko-spon-
sorių. 

Jungtinio Amerikos Pabaltie-
čių komiteto aplinkraštyje ra

šoma, jog nežiūrint Rusijos prez. 
Boris Jelcino pažado pereitą 
savaitę, kad iki 1993 m. vidurio 
išves rusų dalinius iš Pabaltijo, 
būtina užtikrinti, kad ekono
minė paga\ba R įr.xi būtų sąly
gota rusų dalinių išvedimu, nes 
Rusija jau žinoma už daromus 
ir laužomus pažadus. Jei Jelci
nas tikrai žada pradėti tarimąsi 
dėl dalinių išvedimo, kongr. 
Durbin siūlysima pataisa jam 
nepakenks, o priešingai, viešai 
parodys JAV paramą jo pažadų 
vykdymui, kai JAV prezidentas 
JAV Kongresą užtikrins, kad 
Rusija savo pažadus vykdo. 
Kongr. Durbino pataisa užtik
rins, kad tie, kurie Rusijoje 
priešinasi rusų dalinių išve
dimui iš Pabaltijo, žinos, kaip 
svarbu JAV-ėms, kad daliniai 
būtų išvesti. 

Atstovų Rūmuose bus svarsto
ma Rusijos pašalpos projektą 
H.R. 4547 svarstyti po vadina

mąja „uždarumo taisykle" (clos-
ed rule). Jei jie taip nutartų, 
nebūtų leidžiama daryti jokių 
pataisų tam įstatymo projektui. 
Kongr. Durbin yra parašęs laiš
kus Rūmų spykeriui Thomas 
Foley ir Taisyklių komiteto pir
mininkui John Moakley, išaiš
kindamas jo siūlysimos pataisos 
svarbą ir prašydamas, kad Ats
tovų Rūmams bent būtų leidžia
ma jo pataisą pasvarstyti. Šis 
laiškas taip pat kursuoja Kongr. 
Durbin pristatyto H.R. 5282 
kosponsorių tarpe, prašant jų 
parašų (jų sąrašas buvo 
paskelbtas „Drauge", VH.7. 1 
psl.), bet svarbu, kad daug 
kongresmanų jį pasirašytų, kad 
į Kongr. Richard Durbino pra
šymą būtų atkreiptas reikiamas 
dėmesys. 

JBANC praneša, kad ypač 
šiuo metu yra svarbu išgauti 
kuo daugiau kongresmanų pa
ramos, tiek kongr. Durbin 
laiškui, tiek ir jo projektui HR. 
5282, kad galima būtų reikia
mai sąlygoti ekonominę pagalbą 
Rusijai. Visų JAV kongresma
nų įstaigas galima pasiekti, 
skambinant į Atstovų Rūmų 
centrinę (202) 224-3121. 

Dalias, liepos 16 d. — Bi-
lijonierius Ross Perot, kuris 
žadėjo įvykdyti „revoliuciją", 
išstatydamas savo kandidatūrą 
be jokios politinės partijos pa
ramos, kapituliavo JAV dvipar-
tinei rinkiminei sistemai, pra
nešdamas spaudos konferencijo
je, kad nutarė oficialios kandi
datūros nebesiekti. 

Penkis mėnesius jo prieš-kan-
didatinė kampanija baugino 
JAV politinės sistemos vadovus 
ir iššaukė pranašystes, kad jis 
pradėsiąs naują politinę erą, 
kurioje bus apsieinama be ilgo, 
politinių partijų tarpininkystės 
ir kamapnijos proceso, kuriuo 
kandidatai normaliai parodo 
savo pajėgumą sutelkti balsuo
tojus bei jų koalicijas. 

Atgrasino Demokratų 
atgijimas 

Ross Perot, kuris dažnai 
kalbėjo, jog politinės kalbos 
užsiiminėjančios mitais, nu
traukdamas savo kampaniją 
pastebėjo, jog jo sprendimas 
pagrįstas „politine realybe": 
„Dabar, kai Demokratų partija 
atsinaujino, aš priėjau išvados, 
kad mes nepajėgsime laimėti 
lapkričio mėnesį". Pranešda
mas, kad nutraukia kampaniją, 
Perot tačiau nepareiškė para
mos nei respublikonams, nei de
mokratams. . 

Supyko jo rėmėjai 

Ši žinia ne tik nuvylė, bet ir 
supykino daugelį jo kampanijos 
darbuotojų. Jo kampanijos cent
rinėje Dalias daugelis darbuo
tojų net verkė. Jo raštinės 
telefonu centrinėje kiti parei
gingai priiminėjo nesiliaujan
čius skambinimus, vildamiesi, 
kad pamatęs reakcijos gausumą 
Perot persigalvos. Kai kurie ki
tuose miestuose žada imtis pra
vesti jo pavardės įrašymo kam
paniją, nes jie jį laikė pasku
tine viltimi kaip nors įveikti 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Rusi jos centrinis bankas 
išleido naujus 5,000 rublių 
banknotus, pirmus be Lenino 
atvaizdo, taip pat be kūjo ir 
pjautuvo. Šie sovietiniai simbo
liai pakeisti rusiškais — Krem
liaus ir Šv. Vasyliaus cerkvės 
vaizdais. Šio 5,000 rublių bank
noto vertą — 38 doleriai. 

— Rusijos prez. Boris Jelcinas 
užtikrino rusus, kad šį rugpjūčio 
mėnesį perversmo nebus ir kad 
„dėl visa ko" jis nenumato iš
vykt i vasaros atostogoms. 
„Noriu būti čia rugpjūčio mėne
sį", — jis pasakė. 

Holstein Vokietijoje, kur turėjo 
priimti premiją. Kalbėdamas 
apie Rusijos parlamente mini
mus rusakalbių mažumų teisių 
pažeidimus Pabaltijy ir net šau-
kimąsi atšaukti sutartis su Pa
baltijo valstybėmis, jis juos 
pavadino „reakcionieriškais pa
reiškimais". Tačiau Landsber
gis taip pat pastebėjo, jog par
lamente dar neatsisakyta rusų 
dalinių išvedimo tvarkaraščio, 
kuriame reikalaujama jų išsi
kraustymo per keturis mėne
sius. 

— Pietų Afrikos užsienio 
ministras Roelof Botha liepos 16 
kalbėjo Jungtinių Tautų Sau
gumo taryboje, stengdamasis 
atsakyti į vakarykščias Nelson 
Mandela padarytus kaltinimus 
Pietų Afrikos vyriausybei. Jis 
taip pat pareiškė, jog JT atstovų 
atvykimas Pietų Afrikon ištirti 
padėties yra mielai laukiamas 
ir iš valdžios pusės. 

— NATO pasiuntė karo laivus 
į Adrijos jūrą patrul iuot i 
Jugoslavijos laivų judėjimą. 
NATO laivų nestabdys, bet 
kiekvieną užtinkamą laivą per 
radiją apklausinės kur plaukia 
ir ką veža — gal tai sumažins 
ginklų vežimą j Serbiją. 

— Lietuvos bankas yra pir
masis užsienio bankas, pradėjęs 
keisti Estijos Kroną. Litimpex 
bankas perka Kroną už 8 rub
lius ir parduoda už 11 rb. Tai 
šiek tiek žemesnė ratą, negu ofi
cialioji Estijos banko ratą. 

— Rygoje jau yra priimama 
Eurocard/Mastercard kredito 
kortelė geresniuose viešbu
čiuose ir 15-je parduotuvių-įstai-
jų. Korteles naudoja norintieji 
sąskaitas sumokėti konvertuo
jama valiuta. 

Konferencijoje apie Rytų 
Europos atomines elektrines 

Lietuvos interesams atstovavo 
amb. A. Venskus 

Briuselis, 1992 liepos 17 d. — 
Lietuvos Respublikos Misija 
prie Europos Bendrijos praneša, 
kad vakar Briuselyje įvyko 24 
labiausiai išsivysčiusių pasau
lio valstybių (G-24) darbo grupės 
dėl branduolinio saugumo Rytų 
ir Vidurio Europoje bei Nepri
klausomų Valstybių Sąjungoje 
posėdis. G-24 valstybių, Rytų ir 
Vidurio Europos šalių, kuriose 
yra atominės elektrinės, ir 
NVS atstovai diskutavo dėl Va
karų teikiamos pagalbos koor
dinavimo užtikrinant Bulgari
jos, Vengrijos, Čekijos ir Slo
vakijos, Lietuvos, Ukrainos ir 
Rusijos atominės energetikos 
objektų saugų veikimą. 

Lietuvos Respublikai atstova
vęs ambasadorius Adolfas Ven
skus akcentavo susirinkusiems 
Ignalinos atominės elektrinės 

— Bosnijos prezidentas pap
rašė Jungtinu Tautų atskrai
dinti maisto Bosnijos badau
jantiems gyventojams. 

svarbą Lietuvai bei kaimyni
nėms valstybėms elektros ener
gijos tiek'mo bei saugumo už
tikrinimo srityse. Ambasado
rius Adolfas Venskus paprašė, 
kad ruošiamuose G-24 ir G-7 
dokumentuose būtų minimas 
Lietuvos Respublikos, kaip 
savarankiško atominės ener
getikos subjekto vardas. 

G-24 išplatintuose dokumen
tuose numatyta teikti įviaria-
pusišką techninę pagalbą atomi
nėms elektrinėms, kuriose vei
kia RBMK ar W E R 440/230 
tipo reaktoriai. 

Tą pačią dieną Ambasadorius 
Adolfas Venskus ir Misijos prie 
EB patarėjas Vygaudas Ušac-
kas susisitiko su Jungtinių 
Amerikos Valstijų, Kanados, 
Švedijos atominės energetikos 
specialistais. G-24 valstybių 
atstovai supažindino su jų 
vyriausybių paruoštais tech
ninės pagalbos projektais Igna
linos atominėje elektrinėje. 
Techninę pagalbą numatoma 
pradėti tiekti artimiausiu metu. 

visą valdžios sistemą, kurią jie 
laikė nebepataisoma Kiti jo 
rėmėjai sakė pristatysią jo pa
vardę balsavimui 24-iose valsti
jose, nežiūrint, kad jis yra pa
sitraukęs. 

Bet jo komiteto Arizonoje pir
mininkas pareiškė, jog Perot 
esąs „ąuitter" — toks, kuris 
lengvai pameta sunkesnius da
lykus. 

Savo pasitraukimą iš kampa
nijos Perot motyvavo patrio
tiniu rūpesčiu. Jis pamatė, jog 
jo kandidatavimas rinkimų 
galutinio rezultato sprendimą 
įstumtų į Atstovų Rūmų darbo
tvarkę, tuo suparalyžuojant 
krašto valdymą nuo lapkričio 
iki sausio mėnesio. „Mes neno
rime pakenkti šiam kraštui", jis 
pareiškė lygiu, jausmų nero
dančiu balsu. „Aš esu absoliu
čiai įsitikinęs, kad leidimas 
šiam reikalui nueiti į Atstovų 
Rūmus būtų negatyvus, ardan
tis dalykas ir to neturime 
daryti". 

Problemos jo kamapanijoje 

Ross Perot paneigė, kad jo 
pasitraukimas turėjęs ką bend
ro su nesutarimais jo kampa
nijos organizavimo centriniame 
štabe, gandais ar liapsusais (kai 
pvz. kalbėdamas afroamerikie-
čių organizacijos NAACP suva
žiavime jis į juos kreipėsi Jūsų 
žmonės", lyg išskirdamas juos iš 
amerikiečių visumos), ar jo 
diktatūrišku atleidinėjimu kitų 
tarnautojų. 

Ne visi tiki jo pateiktomis 
priežastimis pasitraukimui. 
Statistinė galimybė trečiam 
kandidatui būti išrinktam yra 
maža, nes 6 iš 10 pasisakiusių 
už trečią kandidatą, rinkimų 
dieną persimeta j kitą kurią 
nors partiją. 

Prieš kelis mėnesius Perot 
buvo sakęs, kad jis buvo pa
siruošęs išleisti 100,000 dol. 
savų pinigų tam, kad „grąžintų 
prezidentūrą Amerikos žmo
nėms". Šiandien Perot pranešė, 
kad iki šiol išleido jau 10 
milijonų. Bet kai kurie jo sava
noriai darbuotojai mano, kad jis 
išleido tik 2 milijonus dol. 

Prof. W. Gormley Georgetown 
universitete mano, kad tikroji jo 
pasitraukimo priežastis buvojo 
augantis supratimas, kaip kom
plikuotos yra Ameriką kamuo
jančios problemos ir nemokėji
mas kitiems patikėti pareigų — 
pilnai jais pasitikėti. 

KALENDORIUS 

Liepos 18 d.: Frederikas, Ar
noldas, Tautvilas, Astutė. 

Liepos 19 d.: Šv. Vincentas 
Paulietis, Aurėja, Darsūnas. 
Tanga. 

L iepos 20 d.: Česlovas, 
Jeronimas, Elijas, Alvydas, 
Aukštuolė. 

Liepos 21 dL: Šv. Laurynas iš 
Brindisio, Danielius, Lionginas, 
Rimvydas, Lasota 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:30, leidžiasi 8:22. 
Temperatūra dieną 78 F. (25 

C), naktį 53 f. (12 (C), saulėta, 
galimybė lietaus. Sekmadienį ir 
pirmadienį saulėta, pirmadienį 
galimybė lietaus, panaši tem
peratūra kaip šeštadienį. 

t 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. liepos mėn. 18 d. 

REDAGUOJA Jonas 2adeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti 404S W. 91st PI.. Oak Lawn, IL 60453. Tel. 708-424-4150 

VISUOMENINĖ VEIKLA 
MAŽINA CHOLESTEROLĮ 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Prieš porą mėnesių šiame sky
riuje skaitėme Moksleivių atei
tininkų sąjungos centro valdy
bos pranešimą, kuriame atšau
kiami ,.kalakursai" Dainavoje, 
nes neatsirado nei minimalaus 
dalyvių skaičiaus. Jų steigėjas 
ir daugelio metų pravedėjas a.a. 
kun Stasys Yla mirė prieš 
keletą metų. Nejaugi jau mirs 
ir prasminga tradicija tapę 
ideologiniai kursai? Iš kitų šal
tinių teko patirti , kad tą patį 
kalakutinių savaitgalį Chica-
goje rengti šokiai nukunkuravo 
ramesnius, bet ir prasmin-
gesnius. kursus Dainavoje. 

Kovo 14 dienos skyriuje vėl ki
tas sukrėtimas. Ten skaitėme, 
kad nuo pernai metų kovo 9 d. 
visuotinio Chicagos atei t i 
ninkų sendraugių narių susi
rinkimo nepavyko sudaryti 
naują skyriaus valdybą, o „ne
ribotos kadencijos" (dešimties 
metų! i nariams atsisakius to
liau eiti pareigas, neišspręsta 
padėtis „pakibo ore ir kybojo iš
tisus metus". Po metų „senoji" 
skyriaus valdyba sutarė savo 
kadenciją „..pratęsti dar ...bet 
ribotam vienerių metų laikui". 
Prisimena studentiškos dainos 
žodžiai: „Kur dingo tie, kurie 
kadais prieš nieką nedrebėjo?" 

Tai tik pora pavyzdėlių, ro
dančių mūsų išsekimą, orga
nizacinį nykimą. Tačiau būtų 
netikslu teigti, kad praeityje 
visad ir visur buvo ir kandida
tuojančių ir dirbančiųjų. Vienas 
pavyzdėlis. Ką tik gavęs ma 
bistro laipsnį. 1962 m. likau 
gyventi Kankakee miestelyje, 
šešiasdešimt mylių i pietus nuo 
Chicagos. Iki tada niekada 
nebuvau dalyvavęs sendraugių 
susirinkime kaip narys ar 
svečias. Tačiau mane tų metų 
rudenį išrinko skyriaus pirmi
ninku, nes nebuvo kito toms pa
reigoms. Tai įvyko prieš tris
dešimt metų! Po metų tačiau 
nereikėjo pareigose likti, nes 
atsirado kas pakeičia. Anais 
laikais tai buvo reta išimtis... 

Pravartu nors trumpai pana

grinėti šių nerangumo ar net 
merdėjimo simptomų priežastis. 
Su l a iku ke ič ias i m a d o s , 
politika, technologija, o ka ip su 
vertybėmis ir jų supra t imu bei 
praktikavimu? Galima būtų 
prileisti, kad vertybės y ra ab
soliučios ir amžinos, tačiau dar 
drąsiau galima teigti , kad ver
tyb ių p a s i s a v i n i m a s i r jų 
reliatyvi svarba asmens ar 
grupes gyvenime vystosi ir kei
čiasi laiko tėkmėje. Negalvo
jame, kad mūsų senelių, mūsų 
pačių ir mūsų vaikų vertybės, 
nors ir būtų panašios, yra tokios 
pačios ir ta ip pa t p r a k t i 
kuojamos kasdienybėje. Prieš 
kiek metų „Aiduose" 11987, Nr. 
1) rašiau apie studentų atei
tininkų vertybes laiko tėkmėje, 
pateikdamas mažos empirinės 
studijos rezultatus. Išvadose 
teko teigti, kad lietuviai 
studentai per penkiolika metų 
labai apčiuopiamai pasistūmėjo 
ekonominiu vertybių srityje. 
P e r tą pat laiką re l ia tyvi 
socialinių vertybių svarą buvo 
p a s t ū m ė t a žemyn. P a n a š ū s 
r e z u l t a t a i ir ana l i zė y r a 
ta ikoma ir amerikiečių studen 
t ams , kuriems socialinės pro
blemos ir jautrumas joms buvo 
pakeisti ekonominės gerovės ir 
karjerizmo siekimu ir troš
kimu". Jau tada teigiau, kad 
lietuvių studentų ir studenčių 
vertybių supratimas ir jų prak 
t i k a v i m a s . . daug iau ar 
mažiau... plaukia pasroviui". 
Tai buvo išvada, paremta 1969 
ir 1984 metais sutelktais rezul 
ta ta i s . Po 1984-jų metų praėjo 
aš tuoner i metai. Tie studentai 
a tei t ininkai turėtų būti sen 
draugių gretose, jos veikloje. 
valdybose, globėjų kadruose. 
Kur jie? Skaitytojas šioje vietoje 
gali sau pagalvoti apie ant 
r ankų pirštų suskaičiuojamus 
mūsų šaunuolius, kurie yra 
mūsų visų pasididžiavimas. Jie 
ta ip pat yra mus šiek tiek rami
nančios išimtys. 

Michael Josephson. Josephson 
Etikos instituto steigėjas ir jo 

Studen tų Atei t ininkų sąjungos ruoštos kelionės baidarėmis rekolekcijų gamtoje metu s tuden
t a m s ka lba kun. A n t a n a s Saula i t i s , S.J. Nuotr. L i n o D a u k š o s 

SAS keliones baidarėmis rekolekcijų me tu pavasario gamta gėrisi 
Grajauskaite, Ona Žukauskai tė , Darius Ross ir Rimas Prakapas . 

Nuotr L i n o D a u k š o s 

prezidentas, teigia, kad da
bartinei 18-30 metų amžiaus 
generacijai charakterizuoti te
reikia vos poros sąvokų: ši 
amerikiečių generacija yra įsi
mylėjusi pinigus ir stokoja 
atsakomybės. „Yra faktas, stip
r ū s įrodymai, kad niekada 
nematytai šių laikų jaunosios 
ka r tos d a u g u m a i svet imos 
e t inės ver tybės , kaip sąži
n ingumas, pagarba kitiems, 
asmeninė atsakomybė ir bend
ruomenine veikla. Jo išvados 
ypač bauginančios: jaunosios 
amerikiečių kar tos elgsena 
charakterizuotina sukčiavimu, 
smurtu, lytišku ištvirkavimu ir 
visišku nesidomėjimu politika 
bei visuomenine gerove. 

Įdomią, bet ne džiuginančią 
statistiką pateikia Californijos 
universiteto Aukštojo švietimo 
tyrimų institutas. Rezultatai su
r ink t i iš 240,000 beprade-
dančiųjų studentų, pasklidusių 
po visą Ameriką. Prieš tris
dešimt metų jų dvi svarbiausios 
vertybės buvo altruizmas (arti
mo meilė) ir ekologija. Dvi
dešimčiai metų praslinkus, dvi 
svarbiausios vertybės ribojosi 
pinigais ir asmenine karjera. 
Todėl ar reikia stebėtis, kad ir 
mūsų jaunoji kar ta , nors ir su 
gražiomis išimtimis, pasroviui 
plaukia. Plaukia gal ne tiek 
greitai kaip kiti, bet plaukia ta 
pačia kryptimi. Bergždžia būtu 
apeliuoti į pareigos jausmą, 
kuris dar neišsivystė, ar atsako 
mybę prieš organizaciją, kurion 
jie niekada neistojo arba nuo 
kurios studijuodami nubyrėjo. 

Apeliuotina į jaunus ir ilgiau 
pagyvenusius ne pareigos ir at
sakomybės, bet asmeninio pasi
tenkinimo, asmeninės naudos ir 
sveikatos motyvais. „Ateityje" 
(1956 m.) buvo atspausdintas 
mano straipsnis — „Visuome
ninio veikimo nauda individui". 
Ten dėsčiau, kad žmogus be 
visuomeninio kontakto nebūtų 
pilnai atbaigtas, nes be kon
takto nepajėgtų išsiskleisti jo 
prigimties sugebėjimai. Dar 
tada užsiminiau apie visuo
meninės veiklos pareigas, stato
mas krikščionims, lietuviams ir 
a t e i t i n inkams . Tačiau dau
giausia rašiau apie tos veiklos 
naudą studentui . Aišku, kad ta 
nauda nesiriboja vien studen
tais, bet t inka ir jau pagyvenu
siems. 

„Tapk savanoriu visuomenei, 
kad būtum laimingesnis ir il
giau gyventum už tuos, kurie 
savanoriais nėra". Viena Michi-
gano studija sekė vyrų sveika
tos stovį per dešimtį metų. Tie, 
kurie vengė savanoriškos visuo
meninės veiklos, padvigubino 
savo mirties galimumą, paly
ginus su visuomeninio darbo 
aktyvistais. Palinkusiems į šir
dies sutr ik imus įsijungimas į 
visuomeninį bei artimo meilės 
darbą tą riziką sumažina. Dr. 
Dean Ornish. Californijos uni
versiteto medicinos mokyklos 
(San Francisco)profesorius, savo 
širdininkus pacientus tiesiog 
skatina įsitraukti į visuomenine 
veiklą. Tokia veikla aptramdo 
p r i e š ingumą ir savęs per-

TORONTO 
STUDENTŲ 

REKOLEKCIJOS 
ALGONQUIN 

PARKE 
Turėjau progos dalyvauti To

ronto ateit ininkų studentų re
kolekcijose gegužės 15-18 die
nomis. Rekolekcijos vyko gražio
je Kanados gamtoje, Algonąuin 
parke. Savaitgalio dvasios va
das buvo kun. Antanas Saulai
t is iš Chicagos. Susirinko penk
tadienio vakare 17 studentų, 
dauguma ir Toronto, o aš iš to
limos Chicagos. Penktadienio 
vakare niekur nekeliavome, o 
vieni su kitais susipažinome. 

Anksti šeštadienio rytą, apie 
6 valandą atsikėlėme, pavalgė
me ir susiruošėme keliauti bai
darėmis. Apie 10 valandą pra
dėjome mūsų kelionę baidarė
mis. Po du vienoje baidarėje 
šešias valandas irklavome. Sau
lutė labai gražiai švietė, buvo 
t ikrai puikus oras kelionei. 
Irklavome trijuose ežeruose, tai 
reikėjo savo daiktus bei bai
dares perkelti nuo vieno ežero 
į kitą. Studentų irklavimo patir
tys buvo skirtingos, tai kelios 
baidarės labai greitai keliavo. 
Bet visi vieni kitiems padėjome, 
tai sėkmingai pasiekėme vietas, 
kur nusprendėm statyti palapi
nes. Algonąuin parke tą savait 
galį buvo daug žmonių, nes ka
nadiečiai šventė „Victoria die-
ną". 

Visą savaitgalį kepėm maistą 
ant laužo. Visi vienaip ar kitaip 
padėjome su ruoša. Gražioje 
gamtoje daug diskutavome tar
pusavy. Šeštadienį ir sekmadie
nį kun. Saulaitis atnašavo šv. 
Mišias Taip pat gavome lape
lius su Šv. Rašto ištraukomis ir 
klausimais, tai savaitgalį buvo 
laiko Šv. Raštą paskaityti ir pa
diskutuoti. 

Sekmadienį lijo, tai nuspren
dėm neieškoti naujos stovykla
vietės. Sekmadienį turėjome po 
pietų truputį laisvalaikio, tai 
nemažas būrys savaitgalio daly
vių nuirklavo į sekantį ežerą. 
Keturi mūsų žvejai pateko į 
didelę audrą, bet saugiai grįžo, 
net su dviem žuvim. Tą vakarą 
skaniai valgėm šviežiai pagau
t a s žuvis. Pirmadienis per grei
ta i išaušo, ir buvo laikas grįžti 
atgal. Vėl buvo graži diena. Ke
lionė atgal buvo greitesnė. Stu
dentai jau >uvo patyrę irkluoto
ja i . Vidury irklavimo kelionės 
sustojome pavalgyti pietus ir 
Dievui padėkoti už sėkmingą 
savaitgalį. Gale kelionės stu
dentų organizatoriams: Onutei 
Žukauskaitei, Tadui Slivinskui, 
Leonui Ehlers , ir Dovydui 

vertinimą, kurie paprastai kelia 
cholesterolio lygį ir iššaukia 
anginą. 

Trumpa išvada: vengti kraštu
tinumų. Nereikia nei persikrau
ti nei nuo visuomeninės veiklos 
atsiriboti. Skatintinas vidurio 
kelias. J is yra platus ir visiems 
vietos užteks. 

Geniui bei kunigui Saula ič iu i 
buvo įteikti diplomai, ku r iuose 
pareikšta padėka už tokį gražų 
savaitgalį. 

Garbė Kr i s tu i , 
Asta Tijūnėlytė 

DR. ARVYDAS J. DAIL IDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy (Hwy. 30) 
Olympla Flelds. I I I . 
Tol. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 
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DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDAUEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tai. (312) 735-5550 

507 S. Ollbert LaGrange, IL. 
T a i . (700) 352-4407 

DR. LINAS J . BARTUŠKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Praktika su Dr. P. Toussalnt 
1 0 8 3 5 S. VVestern Avenue 

C h i c a g o , I L 6 0 6 4 3 
T e l . ( 3 1 2 ) 2 3 8 - 1 1 3 3 

Valandos p a g a l susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
5441 S. Pulaakl Rd.. Chicago, IL 

Rez. (1-312) 778-7675 
Kab. (1 312) 582-0221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M D 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravlnta PI. 
Orland Park, IL 

Tol. 708-349-0887 
Priklauso Christ ir Patos Comm. ligoninėms 
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DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass Ave.. St*. B, tel. (708) 512-0084 
VVestmont. IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 

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

ligos ir chirurgija 
Holy Croee, 2701 W 68 St.. Chicago 

Tel (312) 471-5573 
9830 S RkJgeland. Chicago Ridge. IL 

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

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tai . 312-735-7709 

217 E 127st St 
Lemom IL 60439 

Tol. 815-7230353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
Hlckory Hllls 

To l . (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FamNy Medtcel Cllnlc 
217 E. 127 St. — Lemont. IL 00439 
Priklauso Patos Community Hospital << 

Siiver C'oss Hospital 
vaianaos pagal susitarimą 

Tel. (708) 257-2245 

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

SPECIALYBĖ — Širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog į Medicare 
priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Stroot, Chicago 
T o l . (1-312) 434-6049 (veikia 24 vai.) 

JPirm. antr , ketv.. penkt. nuo 12 iki 6 v.v 

•r 

Kab . (1-312) 736-4477; 
(700)288 0067; arba (700)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MBDICAL BUILDING 

6440 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

6132 8 . Kedzle Ava . , Chicago 
|(1-312) 776-O0O0 arba (1-312) 469-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGUA 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312) 767-7575 
5780 Archer Avo. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero A v e ) 
Valandos pagal susitarimą 

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

Gydytojai ir chirurgai 
Anastazuos ar i 

gydymo i 
Sherman ligoninė. Elgin. IL 

Tol. 706-666-6976 

DR. DANA M. S A U K U S 
DANTŲ G Y D Y T O J A 

1 0 4 4 2 W. C e r m a k R d . 
VVesIchester, IL 6 0 1 5 3 

T o l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal sus i ta r imą 

U N A S A . S I D R Y S , M . D . 
OphthalmotogasMkių Chirurgas 

2636 W. 71at St 
312 436 6666 

4148 W 6 3 r d S * . 
312-736-7709 

». H. 

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

3*00 W. 05 St. Tel. (700) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v. p.p -7 v v., antrd 12.30-3 v p p 
trecd uždarytaa. ketvd. 1-3 v.p.p.. penktd 

ir šeštd. 9 v r -12 v.p.p 

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

ir hemoroidų gydymas 
5640 8 . Pulaakl Road. 
Tol. (1-312) 566-2602 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr., penki l2-3v.p.p . ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Kab. tol. (1-312) 686-0346; 
Ros. (1-312) 776-6633 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4266 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

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

K a b . t a i . ( 1 - 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7722 S. Kadzla Avo., 
Chicago, III. 60652 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

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

Namų (706) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 8 . Kodzlo, Chicago. IN. 
Tol. (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Avo., Elgin, III. 60120 
Tol. (706) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8. Roberte Rd. , Hlckory Hl'la, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol. (706) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tol . kabineto k buto: (700)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50tti Avo . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč šeš i 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2616 W 71 st 8t. 

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

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

Tol. (700) 446-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
168 N. M I c M f n Avo., SuNa 324 Ir 

8638 8 . Pulaakl Rd., Chicago. IL 
S I St. k Kean Avo., Justlce. IL 

T a i . (1-312) 866-2860 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12. Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. M C B J B Į O H k Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 
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AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
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. 
Po švenčių 

RŪPESTIS VEIKLA 
Praėjo Tautinių šokių šventė 

ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimas. Rūpesčio ir 
galvos kvaršinimo buvo daug, 
bet daugelis patenkinti. Pasi
rodo, kad išeivija, nors pasikei
tus kartoms ir amžiui, dar yra 
gyva, kūrybinga, jautri ir judri. 
Tautinių šokių junginys su
traukė Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Kanados, Pietų 
Amerikos, Europos šokėjus — 
jaunuolius, kurie dar nori pasi
reikšti lietuviškomis tradi
cijomis. Nors PLB seimas 
nebuvo gausus, nes buvo reng
tas didelio miesto — Chicagos 
pašonėje, bet jame dalyvavo 
lietuvių atstovai beveik iš viso 
pasaulio, net iš buvusios Sovie
tų Sąjungos vergijos, o dabar 
laisvų kraštų. Tai šventės, 
kurios turės palikti įtakos 
veiklos pagerinimui, patrioti
niam užsidegimui. 

Visuomet galima pasisakyti 
kritiškai apie įvairių švenčių ir 
subuvimų rengimą, bet tai 
nepadeda išvystyti veiklos, kuri 
dar yra reikalinga ir svarbi. 
Pasikeitė ryšys su Lietuva, bet 
nepasikeitė iš esmės išeivijos 
uždaviniai tiek savu reikalu, 
tiek nepriklausomos Lietuvos 
atžvilgiu. 

Iš Lietuvos jau laisvai gali at
vykti pavieniai giminės, net an
sambliai ar verslo junginiai. Bet 
tai nepakeičia vienų ir kitų san
tykių ir ateities planų. Išeivija 
gali ir turi būti pagalbininkė 
laisvai tėvynei, bet negali būti 
jos dalis, sprendėja ir vidaus 
gyvenimo tvarkytoja. Ji turi 
jausti savo uždavinius tėvynei, 
bet palikti ten esantiems vals
tybininkams ii* kuriantiems 
valstybe. 

Šokių surengimas nėra lais
vos Lietuvos dalis. Ši šventė turi 
jungtis su nepriklausomybės 
plėtimu, demokratijos įgyvendi
nimu, žmogaus teisių pripaži
nimu. Ne amžius, o darbai 
lemia gerus ir blogus siekimus, 
šiuo atveju šokėjai tarnauja tau
tinėms tradicijoms. Lietuvos 
atstovai yra tik paskata išeivijos 
jaunimui. 

* * * 

Jei Lietuvių Tautinių šokių 
šventė buvo tik meninis pasi
rodymas ir tautinių tradicijų 
gaivinimas, tai Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimas 
turėjo nubrėžti gaires, paduoti 
planus ir išmąstyti veiklos bū
dus, kad jie būtų skirtingi, kaip 
ligi šiol, ir tie patys, ko reikia 
dabar Lietuvai laisvę ir nepri-
klausomybę bent dalinai 
atgavus. 

Iki šiol visos lietuviškos in
stitucijos, visos draugijos ir 
visuomeniniai vienetai kovojo 
už laisvę. Dabar turi veikti, net 
kovoti, kad ta laisvė greičiau 
būtų įgyvendinta tėvynėje, pus
šimtį metų laikytoje svetimųjų 
vergijoje. Laisvė negali būti tik 
laisvė deputatams, darantiems 
„pranešimus", bet valstybinė ir 
tautinė laisvė, kurioje kuriama 
demokratinė valdžia ir demok
ratinis galvojimas. 

Seimas buvo pasiryžęs spręs
ti išeivijai ir tėvynei svarbius ir 
gyvybinius klausimus. Bet to 
negalėjo išspręsti, nes reikalai 
yra platūs, uždaviniai dideli, 
tikslai tiek išeivijoje, tiek 
tėvynėje jungiasi su pasaulio 
reikalais. Žvilgsnio nukreipi-

PASIKALBĖJIMAS SU JAUNOM RUnties valandėlei 
S T U D E N T Ė M IŠ LIETUVOS MORTA, MORTA... 

mas iš Rytų į Vakarus nėra nei 
skubus, nei aiškus, kad jį būtų 
galima išspręsti per kelias die
nas. 

Tai gyvenimo, susidariusių 
sąlygų ir aplinkos, pasaulio poli
tikos ir pasaulinių sprendimų 
reikalai. Tuos klausimus buvo 
galima seime tik apgraibomis 
paliesti, bet jie turi turėti 
aiškesnes perspektyvas ateities 
veiklai. Veiklos būdai turi keis
tis pagal pasikeitusias sąlygas. 
Dabar matoma, kad tos sąlygos 
kasdien keičiasi. Tai turi matyti 
ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės nauja valdyba. 

PLB niekada neapėmė visos 
veiklos. Išeivijos veikla rūpinasi 
kraštų valdybos ar paskiri 
veiklesni asmenys. Valdyba, 
kaip ir ligi šiol, turi būti tikras 
koordinatorius, tarpininkas 
tarp išeivijos veiklos ir nepri
klausomos Lietuvos. Ji neturi 
užimti kitų vietos. Savų darbų 
ir norų padėti jai niekada ne
stokos, tik reikia jėgų tai 
veiklai. 

* * * 

Po didelių švenčių ir su
buvimų prasideda atostogos, 
kurios daugeliui tikrai reikalin
gos. Veikla nesustoja, nors šven
tėms pasiruošimas ištraukė 
daug jėgų, kai kam paskutines 
aukas ir reikalingą rūpestį. 
Lietuviškas gyvenimas išeivi
joje ne tik nepasikeitė, bet dar 
labiau pajudėjo — reikia veikti 
vietoje, išeivijos draugijose ar 
sambūriuose, reikia veikti ir 
laisvoje tėvynėje. 

Ten vyksta jaunimas ir net 
vyresnieji dirbti. Daugiausia 
vyksta turistiniais reikalais, ap
lankyti savųjų ar pamatyti 
pasikeitusias savo jaunystės 
pėdas. 

Iš tikrųjų jų nė žymių jau ne
beliko. Pusšimtis metų padarė 
savo įtaką ne tik gamtoje, bet ir 
žmonėse, ypač jaunojoje karto
je. Reikės didelių pastangų ten 
vykstančiuose ir ten gyvenan
čiuose kelių kartų tautą iš ver
gijos pakeisti į laisvą gyvenimą. 

Tai rūpesčiai, kurie tebeliko 
po šokių šventės ir PLB seimo. 
Tik dabar tie rūpesčiai pasida
rė dvigubi. Reikia rūpintis 
veikla ir pastangomis neužsnūs-
ti išeivijoje. Reikia labiau 
judėti išsilaisvinusioje ir laisvo 
demokratiško gyvenimo belau
kiančioje tėvynėje Lietuvoje. Ji 
turi būti ne tik vardu, bet ir 
savo dvasia, savo gyvenimu ir 
savo siekimais tikra Lietuva. 
Jos praeitis susijungia su da
bartimi ir eina į ateitį. 

Sis rūpestis neapleidžia nei 
šokėjų, kurie dar perjauni sta
tyti planus, nei seimo atstovų, 
kurie kartais perseni spręsti 
iškylančius būtinus reikalus. 
PLB valdyboje yra ir jaunosios 
kartos atstovų, kurie turės 
rūpintis pasikeitusiomis sąly
gomis ir matyti išeiviją ir pažan
gos keliu einančią tėvynę. 

Veiklos rūpesčiai ir jėgų auko
jimas nė kiek nesumažėjo po 
seimo ir švenčių. Dabar reikės 
stoti ant dviejų stulpų ir žiūrėti, 
kad jie padėtų statyti išeivijos 
ir tėvynės veiklą. Išeivija yra 
patarėja tėvynei, tėvynė paska
ta išeivijai. Bet visi turi žinoti, 
kad tėra tik viena tauta ir visų 
tie patys tautiniai siekimai. 

Pr . Gr. 

(Pabaiga) 
— Ar dar y ra Lietuvoje ak

tyvių ateizmo skelbėjų? 
Elona: Mano manymu, ateiz

mas yra padaręs daug žalos mū
sų sąmonei ir elgesiui. Pavyz
džių yra daug, bet mane labiau
siai jaudina nepakantumas ki
taip galvojančiam. Juk, anot J. 
Girniaus, „gilesnis savo idėjinių 
priešininkų pažinimas neleidžia 
jų aklai niekinti ir laikyti savo 
priešais kasdienine to žodžio 
prasme". Gatvinių politikierių 
riksmas, draskymasis su nepa
tinkamais parlamentarais, net
gi grasinimas jų šeimoms — visa 
tai labai baisu. Nesakau, kad 
turim aklai palaikyti kitų 
nuomonę. Ne. Gal jo nuomonė 
visiškai klaidinga. Tačiau pagal 
J. Girnių, „Kiekvienas turi teisę 
lygiai jaustis teisus pagal savo 
pasirinktą ,vertybių sielą' ". 

Ramunė: Aktyvių ateistų 
nėra, bet, manau, yra pasyvių, 
kurie, kaip ir čia Amerikoje, 
propaguos prabangą, gyvenimą 
be rūpesčių ir problemų. 

— Kiek dėmesio susilaukia 
charizmatikai, fokuliarai, ki
tos grupės? 

Dalia: Domimasi charizma-
tikais ir fokuliarais, bet tik 
maža jaunimo dalelė joms pri
klauso. Manau, kad šis susido
mėjimas yra tik laikinas. 

Laima: Vis daugiau dėmesio 
susilaukia charizmatikai („Gy
vieji akmenys"). Jie dažnai or
ganizuoja evangelizacijos dienas 
Lietuvoje, kviečiasi svečių iš 
užsienio, gieda, tarpusavy dali
nasi dvasine patirtimi. 

Ramunė: Lietuvoje stiprios 
charizmatikų bendruomenės. 
Jie gieda tikrai šaunias gies
mes, kurios patinka jaunimui. 
Daug dėmesio susilaukia eku
meninės bendruomenės. Jauni
mas intensyviai ieško aukštes
nių vertybių, meilės, dėmesio, 
bendruomenių, kur jie galėtų 
pasireikšti. Pagyvenusiems sun
kiau įsijungti į bendruomenę. 

— Ar tie, kuriems rūpi tikė
jimas, labiausiai domisi apei
gomis, pamaldomis ar tikėji
mo morale ir gyvenimo doro
ve, asmeninio dvasingumo 
ugdymu? • 

Dalia: Žmonės suinteresuoti, 
kad gyvenimas atitiktų tikėji
mą. Apeigos neturi didelės 
reikšmės. 

Laima: Žmones, kuriems rūpi 
tikėjimas, suskirstyčiau į dvi 
grupes: sekmadieninius ir kas
dieninius katalikus. Pirmie
siems, kuriems priklauso kai 
kurie neseniai atradę tikrąjį 
Dievą ir taip pat dauguma tra-

PAVOGĖ VISĄ PELNĄ 

St. Bedė katalikų parapijoje, 
esančioje pietinėje miesto daly
je, vykęs karnavalas davė 
nemažai pelno, net 67 tūkstan
čius dolerių. Pinigai buvo numa
tyti mokyklos išlaikymui, kai 
kuriems remontams ir apylin
kės vargšų šalpai. Tačiau visas 

DR. Č. MASAITIS 

dicinių Lietuvos katalikų, lan
kančių šv. Mišias tik sekmadie
niais, manau, daugiau svarbos 
turi apeigos, pamaldos. Antra
jai katalikų grupei, giliau ieš
kančiai amžinojo gyvenimo 
versmių, labai rūpi suderinti 
tikėjimo principus su kasdieni
nio gyvenimo dorove, rūpi pa
stangos kas dieną nors truputį 
pakelti save dvasinio ugdymo 
kelyje. 

R a m u n ė : Apeigos nėra svar
biausias dalykas. Labiausiai 
žmonėms rūpi vidinis tikėjimas, 
narių dvasingumas, gerumas. 

— Kaip ieškoma tikėjimo 
normose priemonių pašalinti 
iš gyvenimo sovietinės siste
mos ugdytą pataikavimą vir
š in inkams bei įžūlumą ki
tiems ir pakeist i juos asmens 
orumu, kuklumu bei art imo 
meile? 

Dalia: Keliama meilė, pa
sitikėjimas, atsakomybė, darbš
tumas. Tam skiriamos paskai
tos, vakarai, šventės, stovyklos, 
susitikimai. 

Laima: Sovietinės sistemos 
ugdytam pataikavimui, įžūlu
mui, netgi brutalumui tarpusa
vio santykiuose mes katalikai 
galime prieš pastatyti artimo 
meilę, atlaidumą. Katalikui 
daug lengviau taip elgtis, nes jo 
yra meilės religija. 

— Kodėl rytietiški kul ta i ir 
naujoviškos sektos tur i pasi
sekimo jaunimo ta rpe? 

Dal ia : Sektos betarpiškai 
eina į žmones —jos priima žmo
nes, kokie jie yra. 

T^aima: Jaunimas yra pasime
tęs šiandieniniame technikos 
pasaulyje, kuris dvasingumui 
skiria taip mažai vietos. Tačiau 
jauna širdis vis tiek veržiasi į 
gėrį, grožį. Todėl jaunimas, 
nepažįstantis Kristaus, bet 
ieškantis dvasingumo, patenka 
į įvairias sektas, tikėjimo suro
gatus, pritaikančius religiją prie 
žmogaus ir jo poreikių, bet ne 
atvirkščiai - žmogų prie tikėji
mo tiesų. Jaunimas dažnai kri
tikuoja katalikybę, vadindamas 
ją „sunkia" religija, reika
laujančia paklusnumo Dievui, 
savęs išsižadėjimo. 

— Kokią įtaką jaunimui tur i 
ateit ininkų ir skau tų organi
zacijos? 

Dalia: Ateitininkai pagilina 
vaikų religines žinias, jų jaut
rumą. Skautai išmoko darbštu
mo, išradingumo, meilės gam
tai, savarankiškumo. 

Laima: Šios organizacijos pa
deda vaikams ir jaunuoliams 
susitelkti, kurti mažas bendruo

menes, rodančias gerą pavyzdį 
indiferentiškai jaunimo daliai. 

Ramunė: Lietuvoje labai at
sargiai žiūrima į organizacijas, 
kadangi dar neužmirštos pionie
rių ir komjaunimo organizaci
jos. Bijoma įžadais ir priesaikom 
kam nors įsipareigoti. Man atro
do ateitininkai ir skautai ugdo 
atsakingumą, kurio dabar labai 
trūksta. 

— Iš kur tikintysis jaunimas 
susi laukia daugiausia para
mos? 

Dalia: Iš draugų, dvasios 
vadų, mokytojų. 

Laima: Daugiausia dvasinės 
patirties įgyjama iš gero draugo, 
dvasios tėvo. Daug gyvenimiš
kų patarimų išgirstama sekma
dienio pamoksluose. 

Ramunė: Sunku surasti, kas 
galėtų tau padėti. Čia dažniau
siai padeda išmintingas drau
gas. Tačiau dažnai jaunimas 
neturi į ką kreiptis. Naudingos 
pagalbos susilaukiama fokui ia-
rų, Taizė ir kitų bendruomenių 
mintyse bei idėjose. Šių bend
ruomenių atstovai dažnai lan
kosi Lietuvoje. 

— Kokios Jūsų viltys Lie
t u v o s moral iniam atgimi
mui? 

Dalia: Lietuva morališkai at
gims, katalikų Balnyčiai akty
viai veikiant. Tam reikia katali
kiškų mokyklų, darželių, religi
nių organizacijų. Didelį įnašą 
turėtų įnešti ir kitų krikš
čioniškų bendruomenių atstovai 
- liuteronai, provoslavai ir k. 
Svarbus yra ir lietuvių išeivių 
vaidmuo: jų stiprus lietuvybės 
jausmas, orumas, paprastumas 
ir vaišingumas. Amerikos lietu
viai, perėję didelę gyvenimo 
mokyklą, yra mums didelė atra
ma. Svarbi vieta Lietuvoje teks 
ir lietuviam, gyvenantiems Ru
sijos platybėje arba iš ten sugrįž-
tantiems. Jų ryžtas, iškentėtos 
kančios įkvėps ne vieną abejo
jantį. Lietuviai turi viską pa
daryti, kad prie Lietuvos vairo 
stovėtų dori ir teisingi žmonės. 

Laima: Lietuva atgims per 
Bažnyčią, nes šiuo metu ji — vie
nintelė tvirtos katalikiškos mo
ralės statytoja mūsų jaunimo 
širdyse. Savo tyliu, nuoširdžiu 
darbu ji kuria dvasinį ir tautinį 
atgimimą. 

Ramunė: Bus sunku. Bendra 
nelaimė visus jungė, o dabar 
kiekvienas pradėjo kovoti už 
savo būvį. Daugelio žvilgsniai 
nukreipti į Vakarus. Stengia
masi perimti viską, dažnai neat
skiriant, kas gera ir kas bolga. 
Tačiau aš tvirtai tikiu, kad 
Dievas padės mums kovoje už 
moralinį atgimimą. 

Vaikščiodamas po kaimus, Jė
zus užėjo ir pas Mortą su Mari
ja, kurios jam buvo pažįstamos. 
Ką jis ten kalbėjo, Evangelija 
nesako, tik kalba apie Mortą, 
kuri stengėsi svečią pavaišinti, 
ir apie Mariją, kuri, ant žemės 
atsisėdus prie Viešpaties kojų, 
klausėsi jo žodžių. Ir iš tikrųjų 
keista, kai Morta priekaištauja 
Jėzui, kad jos sesuo jai nepadeda 
namų ruošoje. Ji nori greičiau 
savo svečią pavaišinti, reiškia 
jam pagarbą, meilę, ištikimybę. 

Evangelija kalba: „Morta 
turėjo daug visokio darbo su pa
tarnavimu. Ji sustojo ir tarė: 
Viešpatie, tau nerūpi, kad mano 
sesuo palieka tarnauti mane 
vieną? Sakyk jai, kad ji man 
padėtų. Viešpats atsakydamas 
jai tarė: Morta, Morta, sielojie
si ir esi susirūpinusi daugeliu 
dalykų, o reikia tik vieno. Mari
ja pasirinko geriausią dalią, ku
ri nebus iš jos atimta" (Lk. 10, 
40-42). Iš tikrųjų keistai skam
ba Jėzaus pasakymas, nes Mor
ta tikrai norėjo jam patarnauti, 
jam surengti vaišes, jį priimti 
savo namuose kaip brangų 
svečią ir keleivį. Bet Jėzus, 
priėmęs jos priekaištus, padaro 
rimtą priekaištą jai pačiai, 
sakydamas: Morta, Morta... 

Čia įsikiša šv. Augustinas, ku
riuo remiasi Antanas Maceina 
(Ora et Labora, 89) ir aiškina 
Mortos triūsą ir Marijos die
viško balso klausymą. „Abi šios 
moterys yra Viešpačiui mielos, 
sako Augustinas, abi jos yra jo 
mokinės. Tik jos vaizduoja du 
gyvenimus: dabartinį ir bū
simąjį, sielvartų pilną ir 
nuramintąjį, vargingą ir 
palaimintąjį, laikinąjį ir 
amžinąjį. Abu gyvenimai yra be 
kaltės, abu girtini, bet vienas 
yra triūso gyvenimas, kitas — 
ramybės... Taigi Mortos namuo
se susitiko du gyvenimai ir pa
ties gyvenimo šaltinis (Kristus, 
Mc). Mortoje atsispindėjo da
bartinio gyvenimo atvaizdas, 
Marijoje — būsimojo. Ką Morta 
triūsė, tuo mes esame; ką Mari
ja veikė, to mes laukiame". 

Kitaip tariant, čia prie Vieš
paties Jėzaus susitiko kasdiena 
ir noras pajusti, kad jis yra 
Žodis — Dievas, kad jis atėjo 
žmonių išgelbėti. Kristus čia 
nėra pasidalinęs, vienoks Mor
tai, kitoks Marijai, bet tikras 
žmogus, kuris valgo pas savo 
draugus ir priešus, jis buvo ir 
Dievas, kurio žodis Marijai 
reiškė amžinybę, dangų, palai
mintą būseną. Abu šie gyve
nimai geri Jėzui, bet jis Mortai 
sako, kad ji nesirūpintų tik 

žemiškais reikalais, o bent 
dalinai pasektų savo seserimi 
Marija, kuri klauso dieviško 
žodžio. 

Apaštalas šv. Paulius ir pa
tvirtina, rašydamas kolosie-
čiams, kad jis yra panašus į savo 
Mokytoją Kristų ir seka jo gyve
nimu ir kančia. „Dabar aš 
džiaugiuos kentėjimais už jus, 
ir, ko Kristaus kančioms neten
ka, tai aš papildau savo kūne jo 
kūnui, tai yra, Bažnyčiai. Jos 
tarnu aš pasidariau Dievo man 
duotoju dėl Jūsų paskyrimu, 
kad pilnai paskelbčiau Dievo 
žodį, tą paslaptį, kuri buvo 
uždengta amžiais ir kartų kar
toms, o dabar apreikšta jo šven
tiesiems" (Kl. 1, 24-26). Taigi 
Mortai ir Marijai, nors labai 
skirtingai ir nelygiai — vienai 
darbus dirbant, kitai klausant 
tik Dievo žodžio. 

Tos Kristaus kančios, gyve
nimo, mirties, prisikėlimo pa
slaptys buvo atskleistos ne tik 
šv. Pauliaus ir kitų apaštalų, 
bet ir visų tikinčiųjų, visų laikų 
Jėzų sekančių, už jį kančias 
apsiėmusiems, jo kūną savo kū
nais pridengusiems, tai yra tar
navusiems Jėzaus įsteigtai ir 
tvarkomai Bažnyčiai iki šio 
meto. 

Šiandien Jėzų sutinkame 
žemiškame kelyje, kaip tie 
keliai šiuo metu atrodo. 
Manoma ir kai kas tvirtina, kad 
evangelijose nėra parašyta Jėzų 
juokiantis, Jėzų linksmą su 
žmonėmis, bet parayšta, kad jis 
tik mokė, skelbė dieviškas 
tiesas, darė stebuklus. Jėzus 
buvo kitoks, negu paprasti 
žmonės, bet juo sekė ne tik apaš
talai, bet ir daugelis mokinių, 
daugelis moterų ir vėliau net 
daugelis už jį ir jo mokslą atida
vusių savo gyvybes. Jėzus buvo 
žmogus ir žmonių, bet jis kartu 
buvo Dievas, turįs išganymo 
žodžius, dangaus karalystės 
raktus, kuriuos įteikė savo 
sukurtai Bažnyčiai. 

P . A. 

Aš esu įsitikinęs tvirčiausiai, 
kad gatvės šlavėjas, kuris 
pašal ina nešvarumą nuo 
viešųjų kelių ir aikščių ir tuo 
sulaiko visas galimas epidemi
jas, yra labiau vertas padėkos ir 
pagarbos, negu tas romanų 
rašytojas, apkrautas ordinais, 
titulais ir garbe, kuris spaus
dina savo fantazijos nešva
rumus ir užkrečia maru skais
čias žmonių sielas. 

Emil Fiedler 

pelnas paslaptingai dingo iš 
klebonijos seifo pereito sekma
dienio naktį. Policija įvykį tiria, 
bet jokių piktadarių dar 
nesusekė. 

Papasakokite man savo 
praeitį, ir aš atspesiu jūsų atei-

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKATTĖ-ŠIMAITIENĖ 
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Neilgai trukus ji su mumis atsisveikino ir, savo 

tėvelio l'-dima, apleido ligoninę. 
Išvykdama namo, ji vis dar turėjo kibirkštėlę vilties, 
kad vyras galbūt susipras, apsigalvos ir nepaliks jos 
ir vaikučių. Bet įėjusi į namą ji pamatė liūdną realybę. 
Ji atrado vyrą, bebaigiantį pakuoti savo lagaminus. 
Valdydama savo susinervinmą, ji prėjo priėjo ir nuduo
dama lyg nustebusią, ramiu balsu jį paklausė; 

„Brangusis, ką tai reiškia?" 
„Argi nematai?" piktai pažvelgęs į ją atkirto šis. 

O jo žvilgsnis buvo pritvinkęs neapykantos ir keršto. 
„Bent dėl Dievo meilės maldauju tave apsigalvok, 

apsvarstyk! Nepalik mūsų". 
„Nekalbėk! Nekalbėk! Man tavo pamokslai 

nereikalingi", aštriu, kietu žvilgsniu žvilgterėjęs i 
žmoną, jis suriko. 

Neveikė į tą egomaną nei žmonos maldavimai, nei 
vaikučių graudžios ašarėlės, nei jų išgąsčio pilni 
žvilgsniai, nei maldaujantieji jų žodžiai: „Tėte! Tėte! 
Nepalik mus! Nepalik mus!". Tai pasakiusios, jos iš 
visų pusių tėvą apspito. Ir savo mažais piršteliais įsi
kibo į jo rūbus. Tačiau šis tuojau pasipurtė ir suriko: 
„Salin nuo manęs". Pagriebė lagaminus. Trenkė 
durimis ir kaip uraganas išlėkė iš namų. Palikęs juodu 

SUNKI DILEMA 

„Daktare", užkalbino mane vaikų ligų specialis
tas dr. R., „esu dar be pusryčių. Palaikykit man 
kompaniją". 

„Mielai", nudžiugusi atsakiau, nes „extra cur-
riculum" pokalbiai su juo būdavo ne tik įdomūs, bet 
ir labai naudingi. 

Prieš pradedant dialogą, pirmiausiai norėčiau 
supažindinti su tuo gydytoju. 

Jis buvo apie šešiasdešimt metų amžiaus, aukšto 
ūgio, stamboko kūno sudėjimo, kiek atsikišusiu pilvu
ku. Jo žilstelėję tankūs, lyg šepetys, plaukai buvo visa
dos rūpestingai sušukuoti. Jis turėjo mažytes, tartum 
pelytės, akytes, kurios buvo įspraustos tarp jo ilgokos, 
lenktos su plačiomis šnervėmis nosies. Jo storų lūpų 
kampelius puošė maloni šypsena, o tvirtą, riestą 
smakrą simpatiška duobutė. Dr. R. buvo ne tik 
humaniškas, draugiškas, jautrios širdies, atviras, 
nepaprastai punktualus, skrupulingai tvarkingas žmo
gus, bet ir geras savo srities specialistas. Be to, mokė
davo labai sklandžiai, vaizdžiai ir nuostabiai gražiai 
atpasakoti įdomius iš savo profesinio gyvenimo epizo
dus. Todėl nė vienas iš stažistų nepraleisdavo progos 
pabendrauti su juo. 

įvykį, kurį jis man šįryt papasakojo, pasistengsiu 
atpasakoti jo paties žodžiais. 

„Paklausykit, daktare", krenkštelėjęs ir perbrau
kęs pirštais kaktą, lyg norėdamas geriau prisiminti, 
maloniu baritonu prabilo dr. R. 

..Atidžiai paklausykit, į kokią komplikuotą situa -

tį. Konfucijus 
šydu apgaubtą, be galo nelaimingą šeimą, ašaromis c^ą aį būdamas jaunas, entuziastas gydytojas, daugiau 
laistančią savo sunkų gyvenimo kelią. kaip prieš trisdešimt metų, buvau patekęs. Nežinau, 

kaip jūs į tą mano išgyvenimą reaguosit, tačiau man 
iki šios dienos jis pasiliko neišsprendžiama mįslė. 

O buvo taip. Atlikęs interno stažą, atidariau ka
binetą ir pradėjau verstis bendra praktika. Visados 
atsimenu, kad viena rudens diena buvo tokia bjauri, 
tokia bjauri, tikra mizerija. Lietus pylė lyg iš prakiu
rusio dangaus. Sodrūs vandens lašai krito ant mano 
kabineto langų bei palangių ir čiurkšlėmis liejosi ant 
pilkų cementinių šaligatvių. Siautė žvarbus vėjas ir 
negailestingai laužė nuogas medžių šakas. Stovėjau 
prie lango ir pro užuolaidos plyšį sekiau skubančius 
į darbą žmonių būrius. Stebėjau nuo lietaus sudrėku
sius jų veidus, sumirkusius apdarus, o taip pat van
dens klanuose plūduriuojančius, vėjo susuktus ir 
sulaužytus lietsargius. 

Netrukus prie mano kabineto durų sustojo taksi. 
Šoferis atidarė automobilio duris ir padėjo gražiai, tar
tum madų žurnaluose modelei, išlipti. Ši, padavusi 
jam kelis žaliukus, gracingai priėjo prie mano durų ir 
paspaudė skambutį. Po kurio laiko gailestingoji sesu
tė pranešė man, kad labai elegantiška ponia nori mane 
matyti. 

„Pasiilgau pacientų, sesute", nudžiugęs atsakiau. 
„Ačiū Dievui, kad bent viena atsirado, nes mono
toniškas stovėjimas prie lango man tiek įgriso, net mi
nutės pavirto į valandas, o valandos į dienas. Sesute, 
pakvieskit ją". 

Po trumpos pauzės pacientė atėjo. Pasisveikino. 
Priešais mane atsisėdo. Pirštų galiukais švelniai nu
braukė nukritusią ant kaktos šviesią garbaną. Atsar
giai žvalgėsi po kambarį ir tylėjo. 

(Bus daugiau) 
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H O R I Z O N T A I 
FONDAS NUKENTĖJUSIAI 

GYDYTI 
1991 m. sausio 13 d. Vilniuje, 

sovietų tankams puolant prie 
Aukščiausiosios Tarybos rūmų 
susirinkusią lietuvių minią, 
ša l ia ki tų žuvusių bei 
nukentėjusių buvo sužeista ir 
kaunietė, dviejų vaikų motina 
Kristina Čepkauskienė. Ji su 
peršauta koja, kaip ir kiti 
sužeistieji, buvo nugabenta į li
goninę, kur pergyveno kelias 
operacijas. Bet operacijos 38 
metų amžiaus moteriai nepa
dėjo: ji negali vaikščioti, koja 
yra deformuota ir kenčia nuola
tinius skausmus, nors Lietuvos 
vyriausybė ją, drauge su kitais 
nukentėjusiais bei žuvusiųjų 
giminėmis, apdovanojo Vyčio 
kryžiumi. 

Čepkauskienės sveikatos būk
le, šalia kitų, ypač susirūpino 
Kauno miesto tarybos pirmi
ninkas Grinius. Kai Lietuvos 
ambasadorius JAV S. Lozorai
tis vasario mėn. lankėsi Kaune, 
Grinius jam įteikė K. Čepkaus
kienės ligos aprašymus ir rent
geno nuotraukas, ambasadorių 
prašydamas, kad kas nors pasi
rūpintų jos gydymu Amerikoje. 
Su tuo pačiu Grinium kovo 
mėnesį, po US-Baltic fondo Jūr
maloje suruošto seminaro, 
Lietuvoje susitiko to fondo pro
gramų direktorė A. Pakštienė. 
Tada Kauno miesto tarybos 
pirmininkas ir ją paprašė pasi
rūpinti K. Čepkauskienės gydy
mu Amerikoje. 

Sugrįžus į Washingtoną, A. 
Pakštienė iš ambasadoriaus 
Lozoraičio pasiėmė visą jo parsi
vežtą medžiagą apie K. 
Čepkauskienės sužeidimą bei 
jos gydymą, dr. J. Laukaitis 
sužeidimo, operacijų ir rentgeno 
nuotraukų aprašymus išvertė iš 
lietuvių į anglų kalbą, o A. 
Pakštienė kreipėsi į US-Baltic 
fondo talkininką, visų trijų 
Baltijos valstybėse vykusių 
seminarų dalyvį, Minnesotos 
valstijos miestų lygos tarybos 
pirmininką Peter Solinger iš 
Rochesterio miesto, kur yra 
Mayo klinikos, prašydama pa
tyrinėti, ar jos gydytojai galėtų 
sėkmingai padaryti K. Čep
kauskienės kojai reikiamą 
operaciją. Ir aplamai, ar tokia 
operacija, kuri ligonės būklę pa
gerintų, yra galima? 

Po kurio laiko iš Mayo klini
kos buvo gautas atsakymas, kad 
tokią operaciją galima padaryti 
ir kad ji pilnai padės, nes ją 
padarius, ligonė jau galės vaikš
čioti nejausdama skausmo. Pa
sak Mayo klinikos rašto US-
Baltic fondui, tokia operacija 
kainuotų apie 27,000 dol. Tuo 
atveju, jei pinigų pritrūktų, tai 
ligoninė visos tos sumos ne
reikalautų. 

Mayo klinikoms priklausanti 
viena katalikų ligoninė, kurio
je Čepkauskienė būtų operuo
jama, turi tam tikrą atsarginį 
fondą, iš kurio žada suteikti 
paramą. Tuo tarpu VVashing-
tone veikiančio US-Baltic fondo 
nuoširdus talkininkas P. Solin
ger, kuris asmeniškai pažįsta 
Rochesterio miesto merą, paža
dėjo su kitais talkininkais tuo
jau pat įsteigti „Baltic Medical 
Ass i s tan t" fondą, kuris 
padengtų susidariusias išlaidas. 
Tuo reikalu A. Pakštienei 
pasiuntus video filmą iš sausio 
13-tos žudynių Vilniuje ir Lietu
vių Bendruomenės išleistą 
albumą apie baisiuosius įvy
kius, Čepkauskienės gydymo 
fondui jau pradėtas vajus 
Minnesotos valstijoje. Jo vado
vas Solingeris asmeniškai krei
pėsi į geros valios amerikiečius 
per televiziją, spaudą, parapijas. 
Šiuo metu laukiama (o gal ir 
sulaukta) datos, kada Čepkaus
kienė, lydima gydytojo Roberto 
Jasiukevičiaus, galės iš Kauno 
atvykti į Mayo klinikas Roches

terio mieste. Ją lydintis dr. 
Jasiukevičius, kaip internas, 
galės dalyvauti vienoje spe
cialioje programoje. 

Kai amerikiečiams perėmus 
iniciatyvą pagrindinis rūpestis 
lėšų sutelkimu nukrito nuo US-
Baltic fondo ir ypač nuo A. 
Pakštienės pečių, dabar ji krei
piasi į įvairias kelionių agen
tūras, kad Čepkauskienės ir ją 
lydinčio gydytojo kelionė nieko 
nekainuotų. 

Atrodo, kad Lietuvos Vyčio 
kryžiumi apdovanota Kristina 
Čepkauskienė, Lino Kojelio 
įsteigto fondo ir amerikiečių pa
galbos dėka, netrukus atvyks į 
Mayo klinikas išgelbėti savo de
formuotą koją, kurią pavojingai 
sužeidė priešo kareivių šūviai 
jai su mase lietuvių, suvažia
vusių iš įvairių Lietuvos vietų, 
budint prie Aukščiausiosios 
Tarybos rūmų tragišką 1991 m. 
sausio 13 d. 

DEIMANTINIS 
KUNIGYSTĖS 
JUBILIEJUS 

AKIMIRKOS ŽVILGSNIS Į 
LIETUVOS VAIKŲ VILTI 

Pirmąją savaitę, sugrįžus į 
Chicagą, kelis kartus teko lan
kytis trečiajame dabarties 
lietuvių centre Chicagos apylin
kėse, būtent, „Seklyčioje". Ten 
šiuo metu vyksta panašus 
šiapus nuo seniau gyvenančių ir 
iš anapus Atlanto atvykusių 
lietuvių judėjimas, koks šeštojo 
dešimtmečio pradžioje vyko 
Lietuvių auditorijoje Bridgepor-
te, o 1957 m. lietuviams jėzui
tams pastačius ir atidarius Jau
nimo centrą, per 35 metus vyko 
šiuo metu daugiau mokykloms 
ir archyvams tarnaujančiuose 
JC rūmuose. Tuo tarpu neseniai 
įsigijus Lietuvią centrą Le-
monte, ten akivaizdžiai plazda 
lietuviškoji gyvybė. 

Kas be ko, lankydamasis 
„Seklyčioje", kiekvieną vakarą 
ten rasdavau ir LB Socialinių 
reikalų tarybos vadovę Birutę 
Jasaitienę, dažnai mažokai 
miegojusią, nes ant jos pečių 
gula daug visuomeninių darbų. 
Porą vakarų ji vakarieniavo su 
būreliu vaikų ir motinų iš 
Lietuvos. JAV LB Krašto valdy
bos žinioje veikia ir „Lietuvos 
Vaikų Vilties'" komitetas. 
Kadangi šios skilties pirmąją 
dalį paskyriau į JAV gydymui
si atvykstančiai Vyčio kryžiumi 
apdovanotai K. Čepkauskienei, 
tai ta proga malonu pasidžiaug
ti ir „Lietuvos Vaikų Vilties" 
komitetu, kurio veiklą ir jos 
svarbą realiai pajunti, savo 
akimis pamatęs to komiteto 
globojamus vaikus ir juos iš 
Lietuvos atvežusius tėvus, dau
giausiai motinas. 

Informaciniuose lapeliuose 
rašoma, kad „Lietuvos Vaikų 
Vilties" komiteto užsibrėžtas 
tikslas yra sudaryti sąlygas 
invalidams Lietuvos vaikams 
atvažiuoti į JAV ir pasinaudoti 
Shriner's ligoninėse teikiama 
mediciniška pagalba. Pasak 
informacijos, „atvažiavę vaikai 
nepastovi ant kojų, o po 
operacijų grįžta tėvynėn stiprūs, 
normalūs, sveiki..." Jų gydymas 
nieko nekainuoja, bet vieno 
vaiko ir motinos ar tėvo at
vežimas bei išlaikymas po 
operacijos išėjus iš ligoninės 
siekia 6,000 dol. Šiuo metu 
Chicagoje yra devyni tokie 
vaikai, iš kurių vieną kitą „Sek
lyčioje" mačiau po operacijos jau 
normaliai vaikščiojančius, o dar 
trys invalidai iš Lietuvos netru
kus atvyksta į Chicagą. 

Aplamai Lietuvių Bendruo
menė atliko bei toliau atlieka 
milžiniškus darbus politinėje, li
tuanistinio švietimo, kultūros ir 
kitose srityse. Tačiau LB 
Socialinių reikalų tarybos ži
nioje veikiantis „Lietuvos 
Vaikų Vilties" komitetas yra 
palyginti naujas reiškinys įvai-
riašakeje LB veikloje, ištie
siantis realią pagalbos ranką 

Kun. Pranas Baltrumas 
birželio 12 d. Mt. Angel, Ore
gone, Benediktinų vienuolyno 
patalpose iškilmingai atšventė 
savo 60 metų kunigystės 
jubiliejų. Pačios iškilmės buvo 
kunigų rekolekcijų pabaigoj, 
kur dalyvavo 2 arkivyskupai ir 
2 vietos vyskupai, neskaitant 
daugybės diecezijos kunigų. 

Ta proga iš Romos dalyvavo ir 
prelatas Antanas Jonušas, kuris 
jubiliatui išrūpino popiežiaus 
palaiminimą. The Holy Father 
invokės the joy and peace of Our 
Lord Jesus upon The Reverend 
Francis Baltrumas on the hap-
py occasion of this sixtiest an-
niversary of priestly ordination 
and cordially imparts the Apos-
tolic Blessing reąuested. 

Vietos arkivyskupas William 
J. Levada, be žodinio sveikinimo, 
atsiuntė raštišką, kur tarp kitko 
sako: „Nuoširdžiai sveikinu Jus 
visos arkivyskupijos vardu: 
kunigų, vienuolių ir tikinčiųjų, 
išreikšdamas didelę padėką už 
nenuilstamą darbą arkivyskupi
joj ir įvertindamas tą pasi
aukojimą, kurį rodėte per 
daugelį metų, linkiu Jums 
sveikatos ir laimės. Tegu Vieš
pats Dievas už tai Jums šimte
riopai atlygina". 

Kun. Pranas Baltrumas Port
lando arkivyskupijoj su trumpa 
pertrauka išdirbo 38 metus. 
Lietuvoj, kaip jaunas kunigas 
12, Austrijoj ir Argentinoj kar
tu — 10 metų. Pats produkty
viausias jo kunigiško darbo 
laikotarpis buvo Lietuvoj, bai
gus Telšių kunigų seminariją. 
Pirmoji vieta buvo Stulgiai, iš 
čia buvo paskirtas į Tryškius 
statyti naujos bažnyčios. 1941 
metais, vokiečių okupacijos 
metu, vyskupas Justinas Stau
gaitis, įvertindamas kun. Pr. 
Baltrumo ūkiškai praktiškus 
sugebėjimus ir jo kunigišką 
uolumą pastoraciniame darbe, 
skiria jį Kunigų seminarijos 
prokuratorium. Tuo metu tai 
buvo komplikuota ir pavojinga 
užduotis. Seminarijos klieri
kams išmaitinti reikėjo pa
rūpinti maistą. Maisto pro
duktai buvo renkami iš ūki
ninkų, ir tuo pačiu saugotis nuo 
vokiečių, kuriems irgi trūko 
maisto. Jie spaudė ūkininkus ir, 
radę maisto, jį sekvestruodavo 

be užmokesčio. Kompetencija 
erzino okupantus, ir kun. 
Baltrumas buvo areštuotas. Tik 
po tam tikros intervencijos ir 
aiškinimų buvo paleistas. 

Nelengva buvo ir išeivijoj, 
pirmiausia Austrijoj, o vėliau 
Argentinoj. Kun. Baltrumas 
savo apsukrumu ir paprastumu 
mokėjo prieiti ir prie austrų 
ūkininkų, todėl bado nekentė. 
Kartais net maisto produktais 
sušelpdavo ir kitus pusbadžiu 
gyvenančius lietuvius. A.a. kun. 
Pijus Brazauskas, kuris nelabai 
toli nuo jo gyveno, taip apie jį iš
sitaria: „Kun. Pranas mane nuo 
bado išgelbėjo „kūdaisiais me
tais". Man buvo kaip Egipto 
Juozapas". 

Nemaža vargo patyrė jubilia
tas ir Argentinoj Perono ir Je-
vitos laikais. Tuo metu kunigų 
disciplina buvo labai griežta. 
Kunigai visą laiką turėdavo dė
vėti sutaną, o gatvėje ant jo net 
paltą, nors lauke temperatūra 
siekdavo net 100 F. Dulkių ir 
prakaito prigėrę drabužiai ir 
nuolatinis troškulys svetimoj 
aplinkoj sunkino pastoracinę 
naštą. 

1953 metais su kan. dr. P. 
Aleksos pagalba, kuris tąsyk 
dirbo Portlando vyskupijos ku
rijoj, kun. Pranui pavyko gauti 
vyskupo iškvietimą atvykti į 
JAV ir dirbti toje vyskupijoje. 
Portlando vyskupas po tam 
tikro stažo vienoj parapijoj, 
matydamas kun. Prano uolumą 
pareigoms ir jo apaštališką 
dvasią, paskiria jį į pačią mies
to širdį — Downtown Chapel. 
Čia jis sėkmingai darbavosi 
daugelį metų ir buvo visokių 
miesto perėjūnų mylimas ir ger
biamas. Čia jis atšventė ir savo 
sidabrinį kunigystės jubiliejų. 

Oregono miškuose prie seno 
kelio yra nedidelė Drain vie
tovė, ji turi nedidelę bažnytėlę, 
kurią kun. Pranas aptarnavo, 
gyvendamas prie jos vienas kaip 
pustelninkas 17 metų. Karts 
nuo karto aplankydavo jį ir 
apylinkės lietuviai. Ten jis at
šventė ir savo auksinę kunigys
tės sukaktį, dalyvaujant prel. 
Ladui Tulabai iš Romos, keletui 
lietuvių kunigų ir nemažai 
grupei lietuvių. 

Gaila, kad kun. Pranui neteko 
dirbti tarp savo tautiečių, bet jis 

ninku šeimoj. Vidurinę mokyk
lą lankė Žagarėj, Kunigų 
seminariją Telšiuose. 1932 me
tais buvo įšvęstas kunigu. 

Paskutiniu metu kun. Pranas 
gyvena prie Mt. Angel vie
nuolyno, rezidenciniame bute. 
Jį globoja netoli gyvenanti lietu
viška Hermanų šeima. Jubilie
jaus proga jie savo namuose 
suruošė jubiliatui pagerbimą, 
pakviesdami ir jo svečius pui
kioms vaišėms. 

Kun. Baltrumas kaip lietuvis 
iš visos širdies myli savo tėvynę, 

su ja bendrauja, siunčia siun
tinius ir norėtų dar ją aplankyti. 
Vienas iš pirmųjų yra padavęs 
prašymą Lietuvos pilietybei 
gauti. 

Savo deimantinio jubiliejaus 
proga, kai po rekolekcijų 
vyskupų ir kunigų buvo pagerb
tas, jautr iu silpnu balseliu 
visiems padėkojo už pasveiki
nimą ir paskutinį pagerbimą ir 
paprašė visų už jį melstis, kad 
laimingai galėtų peržengti savo 
paskutinį gyvenimo slenkstį. 

K.A.V. 
Kun. Pranas Baltrumas — 

jubiliatas 

vis tiek mokėjo bendrauti su 
Oregono valstybėje gyve
nančiais lietuviais ir būti jiems 
artimas. Jį visi myli, nes yra 
paprastas, draugiškas, vai
šingas. Susitaręs su savo tau
tiečiais, suorganizavo lietuviško 
kryžiaus statybą. Tas puošnus 
kryžius ir dabar tebestovi Our 
Lady of Sorrows šventovės 
parke. Jis yra dedikuotas ko
munizmo kankiniams atsi
minti. 

Kun. Pr. Baltrumas niekur 
nesiskelbia, bet yra dosnus įvai
rioms lietuviškoms instituci
joms. Beveik visas savo santau
pas išdalijęs kunigų seminarijų 
išlaikymui ir jų paramai. Tam 
tikslui yra gavęs apie 12 tūkst. 
aukų ir iš vietos kunigų. Nenuo
stabu tad, kad ir vysk. A. 
Vaičius, Telšių vyskupas, 
jubiliejaus proga atsiuntė jam 
labai nuoširdžią padėką ir šiltą 
pasveikinimą. 

Kun. Pr. Baltrumas yra gimęs 
1906 m. gruodžio 2 d. Suginčių 
kaime, Klykuolių valsčiuje, ūki-

LAIMA E. NAINYTĖ 
ADVOKATĖ 

praneša, kad atsidaro savo 
advokatūros įstaigą 

53 West Jackson Boulevard 
Suite 801 

Chicago, Illinois 60604 
TeL: (312) 697-9778 

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

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

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

TeL: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 
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TRAVEL CONSULTANTS ZA&&S* 

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

CAR.GO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. „ , „ „ _ „ . 

1 

9S2S South 79th A VOTIM 
Mcfcofy HW, Ittlnota S0457 
TatofonM (708) 430-7272 

223 Kalvarijų o * * " 
VNnfcM, Uetuva 
TatofOfiM 350-115 Ir 778-392 

KAIP MATUOTI TAUTOS 
SVEIKATĄ 

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

1992 METŲ KELIONIŲ TVARKARAŠTIS 1 NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ 

Atstačiusi Nepriklausomybę, 
mūsų tauta suskato tvirtinti pa
šlijusią visuomeninę ir ekono
minę būklę. Tiek tauta, tiek 
vyriausybė yra priversta greitai 
spręsti, į kur kreipti daugiausia 
dėmesio ir piniginės pagalbos. 

Tikslas yra nurodyti ar pri
minti, kad visuomenės gerovės 
rodiklis arba termometras yra 
tos visuomenės kūdikių mir
tingumo laipsnis. Kūdikių mir
tingumas yra skaičius mirštan
čių vaikučių (žemiau vienerių 
metų amžiaus) iš tūkstančio gi
musių gyvų kūdikių. Jei šis 

'. skaičius yra žemas, tai visuo
menės sveikatingumas yra ge
ras, o jei aukštas, tai visuomenė 
yra nesveika. 

Tautos gerovės tvarkyme rei
kalas mažinti kūdikių mirtin
gumą parodo, kiek vyriausybė 
vairuoja visuomenę esmine 

nelaimingiems Lietuvos 
vaikams. 

Pagarba už tai JAV LB Socia
linių reikalų tarybos vadovei 
Birutei Jasaitienei ir jos tal
kininkėms bei talkininkams, su 
kuriais ateityje bus progos 
asmeniškai pasikalbėti ir jų 
geraširdiškus darbus iškelti. 

VI. R. 

kryptimi pagal skiriamas lėšas. 
Mes net galime klausti, kurie 
sprendimai duos žemiausią kū
dikių mirčių skaičių. Jei mes 
norime sveikos visuomeninės 
sistemos, tai svarbiausias 
mastas yra kūdikių mirtingu
mas nuo visų priežasčių, kaip 
ligų, bado, ignorancijos ir nu
žudymų. Geriausius egzaminus 
yra išlaikyti kūdikio sveika
tingumą nuo jo pirmo riksmo. 

Išeivijai, naudojančiai surink
tus pinigus šelpti įvairius tautos 
reikalus, yra nepaprastai reika
linga žinoti arba suprasti, kurie 
šelpimo tikslai yra svarbiausi, 
o kurie mažiau svarbūs. Mūsų 
kultūroje motinos meilė kūdi
kiui yra nepaneigiama vertybė. 
Mes taip pat prileidžiame, kd ne 
tik motinos, bet ir tėvai, seno
liai, kaip ir tetos su dėdėm, nori, 
kad jų vaikai gyventų ir gerai 
augtų. Užtai spręsdami, kaip 
efektingiausiai pagelbėti, prisi
minkime, kad kūdikių mirtin
gumo matu mes daugiau negu 
lyginame Lietuvos statistinius 
duomenis su kitų kraštų. Šiuo 
rodikliu galime remtis vertinda
mi, ar tautos rinkti atstovai ir 
vyriausybė veda etišką gerovės 
politika sukurti sveiką ateities 
visuomenę ir tautą. 

Algis Žukauskas 

SKANDINAVŲ — per Kopenhagą 

Liepos 13 iki rugpjūčio 2 
Liepos 27 iki rugpjūčio 8 
Rugpjūčio 10 iki .rugpjūčio 22 
Rugpjūčio 24 iki rugsėjo 6 
Rugsėjo 10 iki rugsėjo 26 
Spalio 8 iki spalio 24 

UUFTANSA — per Frankfurtą 

Liepos 12 iki liepos 28 
Liepos 26 iki rugpjūčio 11 
Rugpjūčio 4 Iki rugpjūčio 27 
Rugpjūčio 16 iki rugsjėo 1 
Rugsėjo 1 iki rugsėjo 15 
Spalio 4 iki spalio 20 
Spalio 13 iki spalio 29 

AUSTRŲ — p«r Vieną 

Liepos 19 iki rugpjūčio 1 
Rugpjūčio 6 iki rugpjūčio 20 
Rugsėjo 6 iki rugsėjo 19 
Spalio 1 iki spalio 17 

TAIP PAT TURIME 2 PILNAS EKSKURSIJAS PO UETUVĄ 

504. RUGPJŪČIO 6 • 20 EKSKURSIJA PO UETUVĄ 
Vilnius 3 naktys. Kaunas 3. Palanga 3. VUnkj* 1. Viena 3 (Austru, oro Unija) 

505. RUGSĖJO 1-15 EKSKURSIJA PO UETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 3. Šiauliai 1. Klaipėda 3. Vrfnius 1. Frankfurtas 1 (Uiflansa oro linija) 

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

R^ midkind Fedcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

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

(1 -312) 925-7400 0 " 3 1 2 ) 254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

FSUC £r 
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TERRA BALTICA 
DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. liepos mėn. 18 d. 

Red. Rasa Miliauskaitė, tel. (312) 376-9286 Rašinius siųsti „Draugo" adresu. 

PEACE CORPS 
SAVANORIAI PABALTIJO 

KRAŠTAMS 
Peace Corps buvo įsteigta 

Prezidento John F. Kennedy 
1961 m. kovo 1 d. Po įsisteigimo, 
pirmais metais užsirašė 124 
savanoriai. Jie iškeliavo į sve
timas šalis padėti tų kraštų gy
ventojams ir teikti pagalbą neiš
vystytiems kraštams. 

Pagal U.S. Kongresą, Peace 
Corps turi tris tikslus: 

— teikti darbo jėgą šalims, 
kurios dar nėra ekonomiškai iš
sivysčiusios - padėti kraštui 
vystytis; 

— suteikti geresnį supratimą 
Amerikos tikslų/reikalų toms 
šalims; 

— suteikti Peace Corps sava
noriams geresnį supratimą apie 
svetimas šalis. 

Ši organizacija labai rūpinasi 
pasikeitimu žiniomis ir mokslu 
tarp žmonių, nes tikisi, kad 
laiko slinktyje ta i padės visoms 
šalims stiprėti ir visai žmonijai 
lavintis. 

Savanorių vidurkis 1960 me
tais buvo maždaug 12.000.1970 
m. savanorių sumažėjo iki 7000. 
o 1980 metais jų buvo tik 5000. 
1990 m. savanorių skaičius vėl 
pakilo iki 6000. Peace Corps 
tikisi, kad savanorių gausės 
Šiomis dienomis savanorių am
žiaus vidurkis yra 31 m. Dau
guma savanorių yra dažniausiai 
moksle pažengę ir įsigiję 
įvairias specialybes. 

Peace Corps dabar universi
tetuose turi programos koor
dinatorių, kuris supažindina 
studentus su Peace Corps dviejų 
metų programa. Savanoriai 
šiomis dienomis turi turėti dau
giau patyrimo ir išsimokslinimo 
negu anksčiau. Įvairios šalys 
net prašo žmonių su baka
lauro laipsniu ir ketverių metų 
patyrimu savo darbe a r profesi
joje. Pradedančios vystytis šalys 
dažniausiai ieško šių specialy
bių savanorių: žemdirbystės, 
miškininkystės, švietimo, tiks
liųjų mokslų, visuomeninių ir 
viešojo sveikatingumo mokslų, 
miestų planavimo, prekybos ir 
pramonės vystymo. 

Peace Corps priima maždaug 
1 iš 5 pretendentų. Kasmet jie 
gauna maždaug 16,000 prašy
mų. Viena programa, vadinama 

Master 's Internationalist prog
rama, leidžia studentams įsigyti 
magistro laipsnį — studentas 
suderina dviejų metų Peace 
Corps projektą su vienerių metų 
studijomis univers i te te toje 
specialybėje, kuri yra labiausiai 
pageidaujama neišvystytuose 

dre sužinojau, kad ji pirmiausia 
vyks į Washingtoną trejų dienų 
orientacijai. Ten ji gaus ir rei
kalaujamus skiepus. Po to gru
pė keliaus į Rygą (Pabaltijo 
Peace Corps centrinė įstaiga yra 
Latvijoj), kur jai bus paski r tas 
specifinis projektas ir vieta 
Lietuvoje. Indrė jau seniai 
norėjo dirbti Lietuvoje ir ieško
jo progos, kaip nors įsijungti pa
galbon Lietuvai. Ją labiausia 
domina tarptautiniai tautų san
tykiai . Indrė tu r i patyrimo res
torano vadovavimui, business 

Indrei Biskytei su Peace Corps į Lietuvą išvykstant surengtose išleistuvėse. 
Iš k. — Indrė Biskytė ir Dalia Musonytė. 

Nuotr. Rasos Miliauskaitės 

kraštuose. Universitetai , turį 
panašias programas yra: Pur-
due universi tetas, Roosevelt 
universitetas, DePaul univer
sitetas, Loyolos universi te tas , 
St . Xavier universi tetas, Wes-
te rn Illinois univers i te tas ir 
Knox kolegija. 

Peace Corps užmoka kiekvie
nam savanoriui kelionę į kitą 
kraštą, ten aprūpina maža sti
pendija ir gr įžus p a r ū p i n a 
. , r e a d j u s t m e n t a l l o w a n c e " 
maždaug 5,400 dol. po dviejų 
metų programos užbaigimo. 

Per ateinančius dvejus metus 
maždaug 500 savanorių keliaus 
į buvusias Sovietų respublikas. 
Sovietų Sąjungai pradėjus irti, 
Peace Corps pradėjo s iųst i 
savanorius į Lenkiją, Vengriją, 
Čekoslovakiją, Rumuniją, ir 
Bulgariją. 

Šįmet Peace Corps siunčia pir
mus 60 savanorių, kur ie dirbs 
Pabaltijo kraštuose: Lietuvoje, 
Latvijoje, ir Estijoje. J ų tarpe 
bus ir Indrė Biskytė iš Chicagos. 
Po trumpo pasikalbėjimo su In-

Indrę Biskytė į Peace Corps išleidžiant. Iš k. - stovi Dalia Musonytė, sėdi 
- Vita Reinyte. Asta Spurgytė, Indrė Biskytė su ožka, Algis Mockaitis ir 

Daiva Baršketyte. Nuotr. Rasos Miliauskaitės 

real e s t a te ir gimnastikom 
(aerobikos) dėstyme. J i jungsis 
prie SEAP (Small Enterprise 
Assistance Project), ku r preky
bininkai bus mokomi bendrovių 
kūrimo, laisvos rinkos plėtimo 
ir konkurencijos meno. 

„Chicagos Tr ibūne" dienraš
čio birželio 1 d. laidoje buvo 
atspausdintas Jennie Acker's 
straipsnis apie Peace Corps, ku
riame buvo ir t rumpas pasikal
bėjimas su Indre Biskytė. Tame 
pasikalbėjime Indrė pasisakė, 
kad jai ta i yra istorinė ir ideali 
proga dirbti Lietuvoje, proga, 
kurios ji negalėjo atsisakyti . 

Draugei ir „Vijūnietei" Indrei 
l inkime daug laimės ir sėkmės 
bei pasiryžimo savo projektų 
Lietuvoje įvykdyme. J i žada 
nenutraukt i ryšių su savo drau
gais ir pažįstamais Amerikoje ir 
atsiųst i informacijos apie jos 
projekto sėkmę. Indrė ir Chica
gos Peace Corp būstinė ragina 
jaunimą jungt is į Peace Corps 
darbą Pabaltijo arba kituose 
kraštuose. 

R a s a Mi l i auska i t ė 

JAUNIMUI RENGINIAI 

Rugpjūčio 2 d. — ,,Draugo' ' 
gegužinė-piknikas, Tėvų Mari
jonų vienuolyno sodelyje. 

Rugpjūčio 9 d. - JAV LB 
Vidurio Vakarų apygardos val
dybos ruošiama gegužinė Lie
tuvių centre, Lemonte. 

Rugpjūčio 16 d. — Balfo 
gegužinė Jaunimo centre. 

— PLC gegužinė Lietuvių cen
tre, Lemonte. 

Rugpjūčio 23 d. Ateit ininkų 
namų gegužinė namų sodelyje. 
Lemonte. 

R u g s ė j o 19 d. K a b a r e t o 
vakaras Lietuvių centre, Le
monte. 

Tryliktoji baltistikos AABS 
konferencija (Association for the 
Advancement of Baltic Studies) 
birželio 10-13 dienomis vyko 
University of Toronto. Konfe
rencijos tema „Terra Baltica". 
Jos logo įrodė, kad Pabaltijo 
kraštai nebe kieno šešėlyje, bet 
patys j au turi savo spalvas. 

Kaip kitose konferencijose, 
sesijos vyko tuo pačiu laiku-
lankytojai turėjo progos iš
klausyti istorijos, ekonomikos, 
bibliotininkystės, lingvistikos ir 
pan. sričių paskaitas. Kadaise 
dalyviams iš Pabaltijo buvo 
ribojamos vizos. Sį kartą daug 
jų neatvyko dėl ekonominių 
priežasčių, bet, deja. retas kuris 
pranešė, apie nedalyvavimą. Du 
dalyviai iš Kauno pranešė FAX 
būdu, kad Kanados valdžia 
jiems nedavė vizų. Konferen
cijos rengėjai žadėjo reikalą 
ištirti ir pareikšti protestą. 
Tačiau buvo garbingų svečių — 
vienoje sesijoje teko išgirsti ne 
vieną universiteto rektorių kal
bant apie pažangą, pasiektą 
mokslinėje sistemoje (ir pro
blemas) nuo praėjusios AABS 
konferencijos prie dvejus metus 
vykusios University of Wa-
shington (Seattle). Kas JAV 
galėtų įsivaizduoti, kad stu
dentai NENORĖTŲ įsteigti stu
dentų organizacijos per kurią 
galėtų vadovybei pareikšti savo 
norus, pageidavimus ir nusis
kundimus. Universiteto rekto
rius iš Latvijos kaip tik taip 
pranešė, mat studentai dar tur i 
būti pripratinti rinktis savo kur
sus ir dalyvauti universiteti
niame gyvenime. 

Konferencijoje buvo labai 
įdomių temų. Viduramžių isto
rijos sesijoje teko išklausyti 
britų istoriko dėsnius apie 
Lietuvos kunigaikščių vedybas 
(ir kaip lietuvės ištekėjusios ir 
gyvenančios už Lietuvos ribų 
galėjo Lietuvai būti labai nau
dingos, lyg žvalgės Lietuvos 
naudai). Kitas istorijos studen
tas kalbėjo apie ,,wherewolves" 
fenomeną. 

Bibliotininkystės sesijoje tarp 
kitko buvo progos išklausyti 
apie JAV valdžios paramą Con 
gressional Research Service, 
įsteigiant bibliotekas Pabaltijo 
parlamentarams. Latvių kilmės 
žurnalistas iš Anglijos pasako
jo apie savo pergyvenimus per 
sunkias dienas Lietuvoje, apie 
jo planus apie ta i parašyti 
knygą, kurią išleis Yale Univer
sity Press. Profesoriai Jul ius 
Slavėnas, Rein Taagepera. Toi-
vo Raun ir Romualdas Misiūnas 
kalbėjo apie klaidas, pasitai
kiusias knygose apie Pabaltijį, 
apie sunkumus perredaguojant 
mokslinių knygų naujas laidas 
ar rašant apie pakeit imus Pa
baltijo kraštuose, kol viskas ten 
tebeverda. 

AABS konferencijos įdomios 
tuo, kad jos suburia ne vien 
įvairių sričių profesorius, bet 
kitataučiams suteikia progą 
kalbėti baltų temomis. Verta 
dėmesio, kad šį kartą pasireiškė 
gražus būrys studentų, ypač iš 
Indiana University ir Columbia 
University, kurie skaitė temas 
istorijos, lingvistikos, socialinių 
mokslų ir kitų sričių, liečiančių 
baltų temas 'kai kurie buvo 
baltų kilmės - kiti ne, pvz. 
vienas buvo JAV mormonas). 
Taip pat teko išgirsti apie Baltic 
Studies centrą Rygoje, kurį 
įsteigė AABS organizacija. 

Šalia paskaitų, buvo ir paro
dų. Robarts bibliotekoje visą 
birželio mėn. vyko už Pabaltijo 
ribų išeivių išleistų knygų 
parodą, kurios organizatorių 
tarpe buvo torontiškė V. Moc
kienė. AABS dalyviams buvo 
suruoštas parodos atidarymas ir 
išdalinta bibliografija, kau
pianti naudingą sąrašą vienoje 
vietoje. Vyko parodos atidary
mas, paroda kuria sudarė Gor
bačiovo laiku tapyti paveikslai 
miesto centre Rodiniai — pa
veikslai buvo iš vieno Rutgers 
University profesoriaus sukaup-

LAIKRAŠČIAI LIETUVOJE 
tos kolekcijos. Gerai, kad kiek
v ienas paveikslas ap ibūdin tas , Akademinių Prošvaisčių skai-
nes k i ta ip — ne visi simboliai tytojams, kurie norėtų turėt i 
tokie paprast i , kaip raudonai t ies ioginį ryšį su Lietuvos 
nuspa lv in t a s kvadra tas , pa-
ve iks las^avadin tas „Red Squa-
r e " . 

Konferencijoje dalyvavo gal 
daug i au negu 200 dalyvių, bet 
a tvykus ių iš Pabaltijo gal vie
n a s k i t a s tuzinas. Su viet iniais 
toront iškia is (lietuvių, latvių, 
es tų) nedaug teko bendrau t i — 
jų nedaug tebuvo, nors Victoria 
Univers i te to patalpos yra pa
č iame miesto centre — labai 
patogioje vietoje. Ateinanti kita 
AABS konferencija bus už dvie
jų metų University of Illinois 
Chicago patalpose. Konferenci
joje dalyvavo tik Univers i ty of 
Illinois profesorė Violeta Keler
t ienė . Pagrindinis AABS konfe
renci jos koord ina to r ius bus 
č ikagiet is dr. Robertas Vitas. 
AABS reikia l inkėti dar ir 
to l iau gyvuoti , kad konferenci
jos ateityje p r i t r auk tų ne vien 
ba l t ų ki lmės dalyvius bei pa
s k a i t i n i n k u s , bet ir k i t u s , 
bes idominčius šiuo pasaul io 
kampel iu . 

R a m u n ė K u b i l i ū t ė 

spauda, perduodame šią pagrin
dinių Lietuvos laikraščių infor
maciją, ku r i ą Aus t r a l i j o s 
Lie tuv ių Jaunimo sąjungos 
žurnalas „JauŽinios", buvo pa
teikusios savo skaitytojams. 

Lietuvos aidas — Lietuvos 
valstybinis dienraštis, aprūpina 
skaitytojus politine ir kultūrine 
informacija. La ikraš t i s tuo 
pavadinimu buvo įkurtas 1917 
m., ir a tkur tas 1990 m. gegužės 
8 d. Dabar turi net 16 puslapių, 
su straipsniais ir skelbimais. 
Daugiausia skelbimų yra, apie 
kompiuterius, finansines įstai
gas , kelionių agentūras , ir 
išpardavimus. Sporto skyriaus 
dar nėra. „Lietuvos aidas" eina 
nuo antradienio iki šeštadienio. 
Adresas: Gynėjų 3, Vilnius 
2710. 

A t g i m i m a s y r a Sąjūdį 
remiant i s savaitraštis, komen
tuojantis politinius, kultūrinius 
įvykius pasaulyje ir Lietuvoje. 
N e t u r i skelbimų. J i s tur i 
aštuonis puslapius, jo adresas: 
Žygimanto 13, Vilnius 2600. 

„VIJŪNAS" - NAUJAS ANSAMBLIS 
CHICAGOJE 

S t u d e n t ų t a u t i n i ų šokių šventėje, kaip pradžioje buvo 
šokėjų grupė „Vijūnas" susibū- manoma. Linkime naujam an-
rė 1991 m. Ritos Radzevičiūtės s a mbliui sėkmės ateičiai ir daug 
iniciatyva. „Vijūnas" dalyvavo fantastiškų pasirodymų. Grupės 
š.m. liepos 5 d. Chicagoje vyku- nariai: Daiva Baršketyte. Indrė 

Biskytė, Vija Bublytė, Jonas 
Cinkus, Violeta Dirvonytė, Eri
k a K r i a u č i ū n i e n ė , Mar ius 
Kraučiūnas , Audra Kubiliūtė, 
Andrius Kubilius, Rita Kucinai-
tė-Gilbert. Rasa Lapkuvienė, 
Domas Lapkus, Linas Lukas, 
Rasa Miliauskaitė, Algis Moc
kaitis , Marius Naris, Daiva Pe

šioję Taut in ių šokių šventėje. 
Grupę sudaro maždaug 30 šokė
jų. Dabart inė grupės vadovė yra 
Ri ta Radzevičiūtė. J a i talkina ir 
t a u t i n i u s šokius moko Virgini
ja Dargytė. Akordeonu akompa
nuoja Ričardas Šokas. Grupės 
a d m i n i s t r a t o r i a i y ra Daiva 
Barške tv tė ir Marius Naris . Šo
kėjai taip puikiai susidraugavo tersonai tė , Žilvinas Platūkis, 
ir gerai šoka. kad nu ta rė pasi- Vita Reinytė, Asta Spurgytė. 
l ik t i aktyviu ansambliu ir daž- Vladas Stankevičius. Regina 
na i r ink t i s repeticijoms, o ne Svirskytė , Dalia Urbonaitė, 
vien t ik šokti Tautinių šokių G i n t a s Vas i l evsk i s . Vilija 

Lietuvos žinios — Palyginti 
su kitais laikraščiais, šis savait
raštis yra nebrangus (tik 80 
kap.). Jis yra daugiau politinio, 
estetikos pobūdžio. J is turi t i k 
ketur is puslapius ir mažai 
reklamų, bet visados įdeda 
karikatūrą (cartoon), „Lietuvos 
žinios" tu r i 12,000 skaitytojų. 
Adresas: Basanavičiaus 16/5, 
Vilnius, 20009. 

Šiaurės Atėnai yra kas penk
tadienį išeinantis kultūrinis 
savaitraštis. Jis tu r i aštuonis 
puslapius ir kainuoja 1 rublį. 
Visi straipsniai yra rašomi savo 
sričių ekspertų. Šis laikraštis 
tur i per 9,000 skaitytojų ir 
laukia jų laiškų. Šis laikraštis 
tur i ir savo teatro trupę, k u r i 
dažnai stato populiarius pasiro
dymus. Jo adresas: Pylimo 9, 
Vilnius 2600. 

Viltis buvo įkurta 1907 m. Šis 
populiarus laikraštis turi 8 
puslapius ir kainuoja maždaug 
50 kp. Laikraštis siekia atnau
jinti pirmosios nepriklausomy
bės patriotišką liepsną. J i s 
stengiasi būti optimistiškas, bet 
sykiu ir rimtas. Jis turi ir miru
siųjų paminėjimo skyrių kuria
me paminimi okupanto ranko
mis žuvusieji. „Viltis"" t u r i 
beveik 10.000 skai ty to jų . 
Adresas: Gedimino pr. 22, Vil
nius, 2600. 

„Li thuanian Weekly" y r a 
leidžiamas vien tik anglų kalba 
tiems, kurie nemoka lietuviškai. 
Jis turi t ik 4 puslapius beveik 
išimtinai politinių žinių bei 
straipsnių. Šis laikraštis y ra 
labai geras amerikiečiams, no
rintiems geriau suprasti Lie
tuvos padėti ir sužinoti daugiau 
apie jos kultūrą. 

Vosyliūtė, Ernestas Voveris, ir 
Jonas Žymantžts. „Vijūnas" dė
kingas „Gintaro" ir „Playhouse" 
savininkams už nuoširdumą ir 
leidimą ansambliui jų patalpose 
vykdyti repeticijas. 

R. 

,,Vijimo'" grupes tautinių šokių šokėjai po repeticijos. 
Nuotr. Rasos Miliauskaitės 

„Gijos"' grupes šokėjai IX je Lietuvių Tautinių šokm šventėje šoka patrepselį. 
N'uotr Dalios Musonvtės 
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LIETUVIŲ SPAUDOS 
KONFERENCIJA SU 
MINISTERIU PIRM. 

GEDIMINU 
VAGNORIUM 

LIUDA RUGIENIENĖ 

LYRIC OPERA NORI \? 
PIRKTI RŪMUS 

n 

Lemonte vykstant Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seimui, 
ministeris pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius susitiko su lietu
vių spaudos ir radijo darbuo
tojais. Konferenciją pravedė žur
nalistas Jurgis Janušaitis ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas Vytautas Bie
liauskas. 

Kęstut is Miklas („Darbi
ninkas"): Kokia yra galimybė 
Lietuvos studentams atvažiuo
ti studijuoti į JAV ir gauti čia 
pilną išlaikymą? Aš kalbu apie 
sutartį New Yorko valstijos, 
kurią pasirašė su Vytautu Pa
kalniškiu. Noriu žinoti, kokia 
yra dabartinė situacija? Atrodo, 
kad studentai negali atvažiuo
ti į JAV studijuoti vien tik dėl 
to, kad neturi pinigų apsimokė
ti kelionę. 

Gediminas Vagnor ius : Su
tartį pasirašė ne Pakaniškis, o 
vicepremjeras, noriu pabrėžti, 
pasirašė pareigūnas, o ne asmuo 
ir nuo to, kad jis bus už mėne
sio ar už metų pareigose, neturi 
sutarties galiojimo ar negalio-
jimo. Sutartis galioja, ir studen
tai turi galimybę studijuoti 
pagal šią sutartį. Pinigai nėra 
studentams kliūtis išvažiuoti 
mokytis. Kiek reikia apmokėti 
kelionės išlaidas, dar nežinau si
tuacijų, kad mes būtume pinigų 
neskyrę. Mano kanceliarijoj yra 
speciali tarnyba, speciali studijų 
grupė — direkcija, ir visus pra
šymus, kiek žinau, mes tenki-
nom. 

Kun. Juozas Vaišnys („Laiš
kai lietuviams"): Ar Gajauskas 
(laikinos komisijos Sovietų 
Sąjungos KGB veiklai Lietuvoje 
ištirti pirmininkas) ne per 
griežtai tą reikalą ima? Kai 
kurie sako, kad reikėtų daugiau 
amnestijos, atlaidumo ir t.t. 

G.V.: Pirmiausiai negalė
čiau pasakyti, kad deputatas 
Gajauskas yra iš charakterio 
griežtas žmogus. J i s labai 
nuolankus, labai liberalus ir la
bai atlaidus visiems savo buvu
siems nedraugams. Jo pareiga 
yra tiktai nustatyti pareigūnų, 
deputatų bendradarbiavimo ar 
nebendradarbiavimo faktus. Jis 
negali teisti. Tais atvejais 
sprendimą priima teismas. 
Mūsų teismai, be abejo, nėra 
pakankamai griežti ir ryžtingi, 
ir jokio pavojaus jie nekelia tuo 
požiūriu, jei kas būtų neteisėtai 

apkal t in tas . Na ir iš viso 
manau, kad šiandien tiek, kiek 
mūsų oficiali valdžia taiko . 
priemones prieš tuos, kurie 
aktyviai bendradarbiavo, pabrė
žiu, aktyviai bendradarbiavo, tos 
priemonės yra labai negriežtos. 

E d v a r d a s Tuskenis („Lais
voji Europa" radijo): Norėjau 
paklausti dėl ekonominės situ
acijos prognozavimo. Lietuvos 
spaudoje galima skaityti įvairių 
nuomonių. Daug teigiančiųjų, 
kad Lietuva stovi ant eko
nominės bedugnės krašto ir taip 
pat Tarptautinio valiutos fondo 
prognozės, kad iki šių metų 
galo, pavyzdžiui, Lietuvos bend
rosios gamybos apimtis 
sumažėjo 30% ir panašiai. Kaip 
reikėtų vertinti tokias progno
zes? 

G.V.: Reikia rimtai vertinti 
Tarptautinio Valiutos fondo 
prognozes, kurios labai skiriasi 
nuo tų propagandinių prane
šimų, ypač padažnėjusių prieš 
rinkimus. Tai, kad sumažėjo 
gamybos prekinės produkcijos 
ap imt i s , nere iškia , kad 
sumažėjo 30% ar 40% naciona
linis produktas arba našumas. 
Mes 50% mažiau įvežam iš 
Rusijos medžiagų ir viską dau
giau patys pagaminam. Tai 
pasikeitė struktūra. Gamyba, 
be abejo, šiek tiek mažėja, ir jos 
sumažėjimas per dvejus metus 
yra pasiekęs apie 20%, apie 10% 
sumažėjo šių metų pradžioj. Bet 
jeigu mes palyginsim tuos 
rodiklius su, pavyzdžiui, Lenki
ja, kur kiekvienais metais po 
20% mažėja, jau daugiau pen
keri metai šitaip darosi, arba 
kitomis Rytų ar Centrinės 
Europos valstybėmis reformų 
metu, ta i pas mus tas mažė
jimas žymiai mažesnis. Antra, 
reformos tempai pas mus yra žy
miai spartesni ir. jei neįvyks dar 
viena blokada, o ji sausio 
mėnesį buvo, tikriausiai ne visi 
lietuviai čia žino, kas Lietuvoj 
buvo sausio-vasario mėnesį. 
Blokada buvo žymiai griežtesnė 
nei buvo 1990 metais. Bet 
nugąsd in t i užsienio versli
ninkų, mes specialiai apie ją 
nekalbėjom. Buvo praktiškai 
sutrikusi gamyba, kurią pavyko 
atstatyti kovo pabaigoje po to. 
kai mes buvome pasiryžę imtis 
griežčiausių priemonių prieš 
Rusijos karinius dalinius, prieš 
Ka l in ing radą , jei nebūtų 
atpalaiduota laisva prekyba. 

Žurnalistas Juozas Kojelis su poetu Justinu Marcinke' dumi jo bibliotekoje 
Vilniuje birželio mėnesį. 

Vytautas Kutkus („Dirva"): 
Kas bus, jei rinkimus laimės 
kita pusė. tai yra Brazausko 
šalininkai? Klausti, kas bus, 
yra per vėlu po rinkimų. JAV 
renkant prezidentą, yra vedama 
didžiausia propaganda. Ar ne
galite jau dabar vesti labai stip
rią propagandą visuose mieste
liuose, visuose kolūkiuose, 
visose kolonijose, kad paskiau 
nebūtų šaukštai po pietų. Aš 
nieko negirdžiu, kad dabar stip
r ia i būtų agituojama. Ar 
daroma kas nors ta linkme? 

G.V.: Taip, yra daroma. Rin
kiminė kampanija jau prasidėjo. 
Ruošiasi ne vien tik kairieji, bet 
ir dešiniųjų partijų, demok
ratinių partijų atstovai. Aš 
norėčiau dar kartą priminti, 
visose postkomunistinėse vals
tybėse spauda daugiau ar 
mažiau yra kontroliuojama 
prokomunistinių jėgų. Ne 
išimtis yra ir Lietuva. Aš neno
riu kaltinti tų žmonių, kurie dir
ba šituose laikraščiuose. Kiek
vienas dirba pagal savo galimy
bes ir savo pažiūras. Pavyzdžiui, 
šiandieną mes negalim šimtu 
procentų kompensuoti tai, kokia 
kartais žala yra padaroma per 
šias spaudos priemones. Tačiau 
mes laimim tuo, kad iki šiol apie 
60%-65% gyventojų remia de
mokratines jėgas, ir tai mums 
leidžia kompensuoti, ko mes 
nesugebam padaryti šiandien 
dėl objektyvių priežasčių per 
masines informacines prie
mones. 

Liuda Rugienienė („Drau
gas"): Po Antro pasaulinio karo 
nacizmas buvo sunaikintas 
Niurnbergo teismų ir iškėlimas 
skriaudos žydu tautai. Ką 
Lietuva planuoja dėl mūsų tau
tos genocido ir ar tai nepadėtų 
sunaikinti komunistinę idėją? 

G.V.: Lietuva daug prisidėjo 
prie to. kad būtų negrįžtamai 
sugriauta komunistinė ideolo
gija, tačiau kažin ar šiandien 
Lietuva pajėgi, tarkim, or
ganizuoti tribunolą komunis
tiniams nusikaltėliams ir kažin 
ar tą turėtų daryti Lietuva. Aš 
abejoju, ar ji pajėgi būtų šitai 
padaryti. Pagaliau mūsų pade 
tis reikalauja vengti kraštuti
nių griežtų priemonių, kurios 
galėtų dar labiau suskaldyti 
tautą. 

L.R.: Ar negalima tai kelti 
Helsinkyje? 

G.V.: Helsinkyje mes turime 
ir kitų, nemažiau svarbių pro
blemų. Aš suprantu, kad jūsų 
klausimas daugiau liečia 
praeitį, kad kažkada turėtų ge
resnę ateitį. Mes turime daug 
problemų, kurios liečia jau da
bartį arba artimą ateitį tam, 
kad mes galėtume turėti dar 
tolimesnę ateitį. 

Angelė Nelsienė („Baltų Ly
gos biuletenis"): Ar yra planų, 
kaip geriau apsaugoti turistus? 
Labai kenktų atsiliepimas, kad 
Lietuvoje nesaugu. Kitas klau
simas, tai teko išgirsti 
pasiūlymą iš šios srities spe
cialistų, kad, atsižvelgiant į 
Lietuvos ekonomiją ir turimas 
žaliavas, ar Lietuva galvoja 
save propaguoti pasaulio areno
je panašiai, ką padarė Airija. Jų 
galvojimu, Airija ir Lietuva turi 
daug panašumo. Airija ir 
neturėjo ypatingų žaliavų, bet 
jie sukūrė grupę ekspertų, 
kurie, kaip mes linkę sakyti, 
„Airiją pardavė pasauliui". Tai 
jiems labai gerai pavyko. 

G.V.: Mes sutinkam, kad būti 
„taip parduotiems, kaip Ai
rija". Taip', mes šitą darom, bet 
nevyksta taip sparčiai, kaip mes 
norėtume. Dabar dėl pačio sau
gumo Lietuvoj. Pirmiausia, nei 
viena valstybė neišvengia re
formų metu tam tikrovės suiru
tės. Neišvengiam ir mes, tačiau 
padėtis jau palaipsniui stabili
zuojasi. Žymiai sumažėjo dides
nių nusikaltimų, ir praktiškai 
pastaruoju metu visi tokie, ypač 
pavojingi nusikaltimai yra iš
aiškinami. Tam reikėjo laiko. 
Kol mes perorientavome savo 
policiją, jūs tikriausiai žinote, 
kad anksčiau policijoje dirbo 
žmonės, kurie ne visuomet 
atstovavo Lietuvai ir po to, kai 
buvo atstatyta neriklausomybė. 
Jie nematė būtino reikalo labai 
stengtis dirbant savo darbą. Da
bar mes pakeitėm labai daug 
policijos darbuotojų, atėjo daug 
jaunų galbūt nepatyrusių, bet 
jie turi noro, ir aš manau, kad 
mes rezultatų taip pat turėsime. 

(Bus daugiau) 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermis Deckys 

T«t S85-6624. Nuo 8 ryte Iki 6 v.v. 
' - ->ėt' lietuviškai 

Chicagos Lyric operos vado- į 
vybė Šiuo metu veda derybas su 
Travelers apdraudos įstaiga dėl 
Civic operos rūmų įsigijimo. ^ 
Nors Lyric operos spektakliai 
minėtuose rūmuose vyksta jau 
37 metus, bet patalpos buvo tik 
nuomojamos ir kartais susidary
davo nemažai nepatogumų. 

IEŠKO DARBO 

Moter is l a i k o darbo prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones, ligonius 
arba vaikus. 

Kreipt is: 7 0 8 - 4 9 9 - 2 6 5 3 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE RE AL t STATE 

Tautinių šokių šventėje išsisklaidę lietuviai šokėjai 
Nuotr. Ed. Mankaus 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug su-aupysite. pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtg 'oto nuotraukų aptarna
vimas A'daryta pirmadieni ir 

ketvirtadie- vakarais iki 8 valan
dos Antrad'.ir trečiad susikalbėsit 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

MISCELLANEOUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

GREIT 
PARDUODA 

. BEJMAJC 
REALTORS 

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

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

'•S 
BELL-BACE REALTORS 

J . B A C E V I Č I U S 
6529 8. Kedsie A 

CMcago, IL 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — IMSUBAMCm 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MIS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• VW agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

Ą 

I 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 
737-5168 

RACINE K E P Y K L A IR 
DEL IKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer A ve. 

Chicago, IL 60638 
Tel . 581-8500 

VYAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S . Pulaskl Rd . 

Phona (312) 581-4111 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonde:'i 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
. Vytautas Taras 

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. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 

I vamzdžius, 
j BEN SERAPINAS 70S-S36-2SS0 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytoj— 

iš vidaus ir iš lauko; 
popieriuoja kambarių sienas. 

Darbas garantuotas. 
4612 S. Paulina, Chicago 

Tel. 312-927-6107 

Deng iami s toga i , kalamas 
..sidmg". bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigi tui : 3 1 2 - 2 4 7 - 2 8 3 7 

JMZ ROOFING 6 
CONSTRUCTION CO. 

Custom carpentry, kitchens, bath-
rooms. recrooms & room additon 
construction. Aluminum siding, sof-
fit fascia & gutters. Replacement 
doors & windows, glass block, 
shmgle flat (hot tar) modified rub-
ber & roll roofmg (specialist at 
tearoffs). Free estlmate. 

Call: 312-622-9866 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja Hetuvių, anglų ir 
ispanų kalbomis 
* Nemokamas namų 

[vertinimas 
* Perkame ir 
pa/duodame namus 

* Apartmentus ir žemę 
* Pensininkams 

nuolaida 
* Greitas ir sąžiningas Į 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu 
(312)767-2400 

4545 W. 6 7 * Straat, CMcago, K S0629 

OntuiK. 
1 • « 

KMIEC1K REALTOHS 
Tr*k 7922 S. Puias* *.;. 
4 . 1 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

f» 

S a v . p a r d u o d a 1 a k r ą ž e m ė s 
W o o d s of VVayne, I L . $ 8 2 . 0 0 0 . 
K r e i p t i s 1 - 8 1 5 - 6 3 7 - 4 1 0 3 . 
Palikite „ m e s s a g e " . 

• a u s . ' 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 700-636-9400 
Ras. 708-423-0443 

A 8 T A T . M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

Onlua; 21 
MAS £ 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauta įvairiu nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Bus. 312-585-6100, res. 312-778-3971 

SAVININKAS PARDUODA 
4 mieg. ..raised Cape Cod" stiliaus 
namą West Lawn apyl. Kilimai nuo 
sienos iki siens; kietmedžio grindys 13/i 
vonios kamb.; įrengtas rūsys, 2 auto 
garažas. Susitart apžiūrėjimui tel.: 
312-585-2883. Kalbėt angliškai. 

FOR R E N T 

Dėmesio! S u n n y Hilis, F l . 
parduodamas didelis sklypas 
pačiame lietuvių centre, Am-
bassador gatvėje. 

Kreiptis: t e l . 7 0 8 - 8 8 7 - 3 9 4 5 

HELP WANTED 

Reikalinga moteris patyrusi slaugyme 
prižiūrėti vyr. amžiaus moterį, padėti namų 
ruošoje, gaminti vatgį ir gyventi kartu. 
Skambinti nuo 1 v. p.p. iki 5 v. p.p. 

Tai. 708-562-5583 

AN INTERNATIONAL COMPANY 
Students vvelcome. Can Earn Part 
Time $10 per hour. Full Time $1,500 
and up per month. 

Call (708) 430-8602 

Suteikiamas butas ir nedidelis 
atlyginimas pensininkams vyrui ir 
žmonai, už senyvo amžiaus 2-jų žmo
nių priežiūrą. Kreiptis; Ms. Konstan
cija, 515 Ssward Sq., SE, WasMng-
ton D.C. 20016, tel. 202-544-5561 
arba 302-227-8636 

Mlt tELLANEOUS 

E L E K T R O S 
JVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chtcngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai ' 

312-779-3313 
^ KLAUDIJUS CUMPUTIS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tol. 376-1662 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies K automobilio 
3as mus 

FP.ANK ZAPOLIS 
3 2 0 8 ' , W e s t 95th S t re t 
Te l . — (708 ) 4 2 4 - 8 8 5 4 

( 3 1 2 ) 581 -8854 

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
3 kamb., 1 mieg., „appliances", rami 
aplinka, gyvena pensininkai; Sav. ap
moka šilumą. $380 į mėn. + „secu-
rity"; 62 ir Spauldinę, apyl. Kreiptis 
434-5201; kalbėti angliškai. 

I š n u o m o j a m a s 2 mieg. 4 kamb. 
butas vyr. amžiaus žmonėms 45 ir 
Talman apyl. $375 į m ė n . 

T e l . 3 1 2 - 3 7 8 - 7 8 8 3 

Išnuomojamas 4 k a m b . 2 m l s g . 
modernus, ramus butas su centr. 
vėsinimu ir apšildymu. 

Kre ipt is : t e l . 3 1 2 - 4 3 8 - 7 0 3 0 

D Ė M E S I O T U R I S T I N Ė S 
F I R M O S , V E R S U N I N K A I IR 

K IT I L I E T U V O S 
L A N K Y T O J A I ! 

Kauno centre, Kęstučio gatvėje 
laisvas puikus 5 kamb. butas. 
Tinka gyventi arba įrengti įstaigą. 
Galima išremontuoti ir apstatyti 
pagal pageidavimą. Pageidau
tinas ilgalaikis kontraktas. Kaina 
tikrai bus žemesnė, negu kitur. 

Siūlomi ir kt. butai su įvairiomis 
paslaugomis ir patikimumo bei 
saugumo garantija. Kreiptis: 
( J A V ) 7 0 8 - 4 2 3 - 0 8 5 8 a r b a 
(Kaunas) 79-77-34 d a r b o va
landomis. 

FOR SALE 

P A R D U O D A M A S 
A U T O M O B I L I S 

1977 m. Buick LaSabre; 4 durų; 
53,000 mylių. Visos naujos darys. 
8 1 , 2 0 0 . T e l . 7 0 8 - 8 8 2 - 4 8 4 3 

P a r d u o d a m a s 1 8 p ė d ų „ f l b e r -
gtass" laivas su priekaba (trailer), 
motoru ir priedais. 

Kreiptis: t e l . 3 1 2 - 4 3 8 - 7 0 3 0 

S k u b i a i — p i g i a i p a r d u o d a m i 
automobiliai. 

S k a m b i n t i 3 1 2 - 7 7 8 - 3 4 5 5 



V A N D E N Y J E PER DAUG 
ŠVINO 

Septyniolikai Chicagos prie
miesčių pranešta, kad jų geria
majame vandenyje yra per daug 
švino, kur i s į vandenį patenka 
iš senoviškų, anksčiau visur 
var to tų , švininių vamzdžių. 
Priemiesčiai yra Cook, Lake i r 
Will apskrityje. Tarp jų: Cicero, 
Oak Lawn, Park Ridge, Evans-

ton, Lake Forest, Plainfield ir 
daug kitų. Vandentiekio pakei
t imas pareikalautų daug iš
laidų, o tuomet reikėtų kelti 
nuosavybės mokesčius, padi
dėtų sąskaitos už vandeni. Kol 
kas nors šiuo r e ika lu bus 
da roma , S v e i k a t o s depar 
tamentas pataria nuo švino van
denyje a p s i s a u g o t i š iomis 
priemonėmis: dažnai paleisti 
šaltą vandenį, kad ilgai nesto-

DRAUGAS, šeš tadienis , 1992 m. liepos mėn. 18 d. 

vėtų vamzdžiuose; neger t i ir ne
vartoti virimui Šilto vandens ; 
perspėti vaikus, kad neger tų il

giau nenuleisto vandens; laikyti 
ša ldytuve ąsotį su vandeniu ir 
vartot i gėrimui. 

• -

Subačiaus, Kupiškio raj. gatvelė. 1960 metų nuotrauka. 

KYŠIAI IR 
NUSIKALTIMAI 

RUSIJOS FEDERACIJOS 
RESPUBLIKOJE 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Sekant pasaulio milijoninių 
tiražų dienraščių laidas, tenka 
pas tebė t i įvairių re i šk in ių , 
vykstančių šiuo metu Rusijos 
valstybių sąjungoje. 

Visi žinome, kad pasaulyje 
nėra imuniteto pr ieš kyšius, 
išeikvojimus, vagystes ir ki tus 
nusikalt imus. Tačiau ne visose 
valstybėse t a i išplitę vienodai. 
Yra daug ir sąžiningų gyven
tojų. Kitos valstybės turi šių 
n u s i k a l t i m ų p ropo rc inga i 
mažesnį skaičių. 

Turbūt viso pasaulio čempio
nė šių nusikaltimų skaičiumi 
yra dabar t inė Rusijos Federa
cija. Neseniai Maskvoje polici
ja areštavo vieną valstybės 
pareigūną, kuris priėmė 1 mili
jono rublių kyšį už prailginimą 
žemių sutarčių. 

Kyšių ėmimo procesas yra 
pasiekęs zenitą. Šiuometinė 
valdžia bejėgė sukontroliuoti. 
Tas p a t s asmuo Rusijos šiaurės 
Pskovo rajone jau anksčiau yra 
uždirbęs milijonus rublių, slap
tai parduodamas alyvą. 

Šioje vietovėje pravestas biz
nis sudarė ištisą nusikal t imų 
grandinę. Į šį biznį buvo įveltas 
Rusijos mokesčių inspektorius, 
banko tarnautojai ir policijos 
pareigūnai, kurie už kyšius 
nedarė nusikaltimų aiškinimo. 

Korupcija yra šimtmečių tra
dicija Rusijoje, tačiau dabartinė 
jos forma viršija bet kada 
anksčiau buvusią. Jos kles
tėjimui pasitarnauja nepc^lovi 
dabartinės valdžios padėtis, o 
ypač ekonominis chaosas sudaro 
geras sąlygas verstis nešvario
mis p in ig inėmis t r a n s a k c i 
jomis. 

R u s ų p a r e i g ū n a s , k u r i o 
žinioje yra vykdoma privatiza
cija, sako, kad jo kraš tas yra 
pasaulio kyšininkų čempionas. 

Jo žodžiais, dabar atsiradusi 
geriausia proga griebti viską, 
kas t i k įmanoma. 

Perėjimas iš komunizmo į 
Vakarų pobūdžio ekonomiją, 
privatizuojant bilijonų dolerių 
ver tės valdžios t u r t u s , y ra 
geriausia proga pasipelnyti. 

Sakoma, kad verta rizikuoti 
vieną kartą gyvenime pasidary
ti sukčiumi, nes, bizniui pa
vykus, tai atneš gerą ateities 
gyvenimą. 

Korupcija vyksta kiekvieną 
dieną ir visose srityse, prade
dant judėjimo policija, kurią 
galima visai lengvai papirkti , 
kad nerašy tų pabaudos už 
padarytą judėjimo nusikaltimą. 

Benzino stočių tarnautojai 
dažnai pareiškia, kad pabaigė 
benziną. Tačiau tyliai į ausį 
pasako, kad gali pripildyti visą 

automobil io tanką, je igu 
pirkėjas mokės 75 rublius už 
galioną. Tuo tarpu valdžios 
nustatyta kaina yra 40 rublių. 

Mėsininkai paslepia gerą rūšį 
mėsos tiems pirkėjams, kurie 
sumoka aukštą kainą. 

Tokie sukčiavimai vyko ir ko
munistinėje sistemoje, bet buvo 
tikima, kad jie išnyks, įvedus 
laisvąją rinką. Tačiau dabar, 
pereinamajame laikotarpyje, tie 
nusikaltimai dar padidėjo. 

Restoranuose parduodami gė
rimai yra atmiešti vandeniu. 
Maisto parduotuvėse naudo
jama pridėti prie svarstyklių 
įtaisymai svoriui padidinti. 
Filmų direktoriaus Stanislav 
Govorukhins žodžiais, Rusija 
yra vagių tauta. 

Dabar pradedama atskleisti 
korupcija aukštųjų valstybės 
tarnautojų, valstybės ministrų, 
miestų burmistrų ir kitų aukš
tų pareigūnų tarpe. 

Naudodamasi nauja demokra
tijos forma, įsisteigė Vakarų 
tipo maiia, kur i plečia savo 
veikimą visuose miestuose. 

Neseniai S t . Petersburgo 
mieste buvo areštuotas burmist
ro Anatoly Sobčako vyriausias 
įstaigos direktorius. Jis su savo 
padėjėjais sistemingai išvystė 
kyšių ėmimo eigą, įskaitant ir 
užsienio valiutą, tuo padedant 
nelegaliai spręsti privatizacijos 
ir turtų nuosavybės klausimus. 

Jie gaudavo apmokėtas ištai
gingas ir liuksusines keliones į 
užsienį. Savo gimines neteisėtai 
įrašydavo į tarnautojų skaičių, 
mokėdavo algas ir įgydavo jiems 
įvairius biznius. 

Maskvos advokatas Bykovsky 
buvo apkaltintas, priėmęs 120 
tūkstančių dolerių ir milijonus 
rublių. Jis panaudojo savo įtaką 
p ra tę s t i su ta rč ių valdymo 
laikui. 

Ryšium kovai su korupcija 
Jelcinas š.m. balandžio mėnesį 
išleido potvarkį, draudžiantį 
tarnautojams dalyvauti visuose 
įtartinuose bizniuose. Jie turi 
pranešti savo pajamas ir turimą 
turtą. 

Tačiau šis įstatymas paliko tk 
popieriuje be veiksmingo 

vykdymo. 
Problema y ra t a , kad 

korupciją yra sunku įrodyti. 
Čia, nesigailint pinigų, irgi 
galima papirkti daug teisin
gumo pareigūnų. 

Rusijos Agrikultūros minis
terijos importo-eksporto skyrius 
1991 metais iš 110 įvežimo kon
traktų. 38 kontraktus buvo 
suklastojęs, nes už prekes buvo 
sumokėta dvigubai daugiau, 
k a i p normal ios pasau l inės 
rinkos kainos. Dėl tos priežas
ties metų gale prekybos skyrius 
turėjo didelius nuostolius. 

Pareigūnas Boldyrev, paskir
t a s aiškinti ir iškelti aikštėn 
šiuos nusikaltimus, pareiškė, . 
kad jis neranda pritarimo savo 
darbui. Teisininkai ir prekybi
n inka i da ro pelną iš šių 
nusikaltimų, nežiūrint, kad tie 
patys asmenys viešai smerkia 
kyšininkavimą. 

Fabrikų d i rektor ia i įgyja 
asmeniškus turtus, parduodami 
savo gaminius žemiau oficialių 
kainų savo asmeniškom fir
mom, kurios juos po to parduoda 
rinkos kainomis. 

Jeigu ne ši korupcija, šimtai 
bilijonų dolerių galėtų būti 
panaudota rinkos ekonomijai 
pakelti. Tas paliestų ir krašto 
biudžetą, kuris galėtų būti ke
tur is kartus didesnis. 

Daug gerų minčių pareikšta 
dėl pašlijusios ekonomijos, 
tačiau gydymas nuo šios ligos 
dar nevyksta. Tol, kol Maskvos 
aukštas pareigūnas turi teisę 
Maskvos priemiestyje pirkti du 
su puse akro komercinės žemės 
už vieną milijoną rublių, arba 
medicinos daktaras — chirurgas 
pažada padaryti ligoniui gerą ir 
saugią operaciją už daug dėžių 
geriausio konjako, kapų parei
gūnas sutinka pastatyti miru
siam paminklą, nelaukiant nė 
metų. žinoma, už gerą kyšį, tol 
naujoji ekonominė sistema ne
bus įgyvendinta. 

Tik d ramat i škos valdžios 
priemonės kovoti su negero
vėmis gali pasiekti sėkmingų 
rezultatų. Ką atneš rytojus, 
galima nusakyti Churchilio žo
džiais, kad dar daug reikės dar
bo, prakaito ir kraujo Rusijos 
Federaciją pastatyti ant tvirtų 
kojų ir jai pritaikyti Vakarų 
valstybių demokratijos formas. 

Be Romos hierarchijos Euro
pa tikriausiai jau būtų tapusi 
despotų grobiu, nuo la t in ių 
grumtynių arena ar gal net 
viena iš mongoliškųjų dykumų. 

Herder (protestantas) 

VASAROS KELIONĖS Į VILNIŲ 
Chicago—Vilnius (į vieną pusę) $615.00 
Chicago—Vilnius-Chicago (ten ir atgal) $875.00 
Vilnius—Chicago—Vilnius $918.00 
(pačiam pasirūpinti transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

GOLD WINGS TRAVEL 
5340 N. Milwaukee 
Chicago, IL 60630 
Tai. 312-775-5700 

Brangiai Mamytei 

A.tA. 
ANTANINAI HORNIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, giliame liūdesyje 
likusiai dukrai MEILUTEI RULIENEI, 
žentui PETRUI ir kitiems giminėms bei 
a r t imies iems r e i šk i ame nuoširdžią 
užuojautą. 

Birutė ir Kazimieras Sekmakai 
Vanda ir Jonas Stankai 

A.tA. 
ANTONIJAI JANYS 

m i r u s , jos dukroms - GRAŽINAI ir LORETAI bei jų 
še imoms ir žentui CLEMENTE DEDELEI r e i šk i ame 
gilią užuojautą. 

Povilas Žumbakis ir kolegos 

A.tA. 
ADOLFUI JARUI 

i ške l iavus Amžinybėn, žmonai MARIJAI, dukroms 
RŪTAI ir JANINAI, brol iams ANTANUI, ALFON
SUI i r BRONIUI gilią užuojautą reiškiu i r liūdžiu 
k a r t u . 

Leokadija Tverienė 

TAUTIEČIŲ VYKSTANČIŲ [ UETUVĄ, DĖMESIUI! 

Bendra Lietuvos-JAV (mone „Vytaras", vienintele Hyundai automobilių parduotuve Uetuvo-
,e pristato naujus 1992 Sonata ir Pony/Excel automobilius. 

* Automobiliai atvežami tiesiai iš Pietų Korėjos 
* Automobiliai specialiai pritaikyti Rytų Europos klimatui ir benzinui 
* Visi automobiliai su garantija ir garantiniu aptarnavimu 
* Mechanikai ir ..management" apmokyti Amerikoje 

Taip pat parduodami nauji visų modelių dzypai, „4 wfiesl drive" ir su dyzeliniais varikliais. 
Nupirkti automobiliai gali būti Jums pristatyti atskrendant j Lietuvą aerouoste arba bet kur 
Lietuvoie. 
Priedo pranešame, kad ieškome potencialių prekiautojų automobiliais (doolora) Kaune. Klaipė
doje ir Šiauliuose. 
Visais klausimais prašome kreiptis į: 
Aras International. Inc. (Autnorizes Hyundai Automobile Distributor in Litrt.) 
Meįboorne. FlorMa, TCL 407-728-S447, FAX 407-727-2fM arba 
„Vytaras" (Autnorized Hyundai Automobile DeaJer). Vantas, TU. 42-M-03 
Perkant tiesiai iš platintojų sutaupysite pinigų! 

• • T O R V I L 5> 
LTD. 

L I T H U A N I A N P A R C E L S E R V I C E 
]Vew prices for packages! 

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

SELF PACKED PARCELS [AIR o n B O A T I 
THI MOST ATTRACTIVE LOW PRICES 

$ 1 * 8 0 Lb. 
Plul i«TVlce ehargr ' 

D e a r c l i e n t ! "N^e a r e trie o n l y 
P A R C E L S E R V I C E 
v v h c r e y o u c a n s e n e i 

M O R E f o r L E S S ! 
CALL TOLL FREE CANADA 1-800-661-0210 

U.S.A. 1-800-972-9284 or 1 -800-932-7995 
r > A U A r i A H«4>dO«lc4 M Oauury BtvO . Un* •?. n»»o»» Om*to M » w V>\ T« : (4i«i sjaaaji Fa (4I«Į ajsean 

T« : »4-*i I I I 110 F D '41«1 SM-M-O 
. . . , M M M o r l t V I i u C K i p t n . C K a g o l MaBJ T« : (112) I 7 M B I fmr (JĮJĮ 2T»4)t7J 
U . 3 . A . Į Į ĮOCH: BąR i»f ERPpSTMIB 'OM aro**—r BU»WB . NY 1«ąi? Tt^m ĮTUĮ M4HM» 

W« Shlp UPS 

Užsllmam maisto tlaklmu (caterlng) 

312-434 9766 

talman 
ddicatesscH 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

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

PADĖKA 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Uošvis ir Senelis 

A.tA. 
STEPAS PAULAUSKAS 

atsiskyrė iš mūsų tarpo birželio 18 dieną. Palaidotas Šv. 
Kazimiero Lietuvių kapinėse birželio 22 dieną. 

Reiškiame gilią padėką visiems a.a. Stepo Paulausko 
šermenyse dalyvavusiems, gausiai jį lankiusiems koplyčioje, 
šv. Mišiose ir palydėjusiems į Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. S. Nocinski, OFM už maldas 
koplyčioje, Tėvui Petrui Dauginčiui, SJ, atnašavusiam ge
dulingas šv. Mišias Šv. Antano parapijos bažnyčioje, Cicero 
ir palydėjusiam į kapines. 

Dėkojame „Klaipėda" jūrų šaulių kuopos pirmininkui p. 
M. Mikuliui pravedusiam atsisveikinimą su velioniu. Taip pat 
už tartus atsisveikinimo žodžius šaulių ir ramovėnų vardu. 

Mūsų padėka ALT'os CV-bos pirmininkui p. G. Lazauskui 
atsisveikinusiam ALT'os ir Valstiečiau Liaudininkų organiza
cijos vardu. 

Dėkojame Cicero BALF'o skyriaus pirmininkei dr. B. Mo-
tušienei atsisveikinusiai su velioniu. 

Tariame nuoširdų ačiū šauliams ir ramovėnams 
budėjusiems ir nešusiems a.a. Stepo karstą. 

Dėkojame sol. Danai Stankaitytei už įspūdingas giesmes 
Mišių metu. 

Mūsų padėka laidotuvių direktoriui Butkus-Petkus už 
rūpestingą visų apeigų atlikimą. 

Dėkojame visiems užprašiusiems šv. Mišias ir mūsų 
mylimą žmogų palydėjusiems j kapines. 

Liūdinti žmona, sūnūs , mart i ir anūkės, sesuo su 
šeima Lietuvoje. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal ifornia A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4605-07 S o u t h Hermi tage Avenue 
Te le fonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal ifornia A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

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

708-4304455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

• 



B DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. liepos mėn. 18 d. 

x Įprastoji gegužinė, ren
g iama „ D r a u g o " renginių 
komiteto, bus rugjūčio 2 d., 
sekmadienį. Prasidės 12 vai. 
dienos šv. Mišiomis Marijonų 
koplyčioje. Bus puiki muzika ir 
įvairumai, taip pat pietūs su 
visais lietuviškais skanumais. 
Gegužinė bus po medžiais prie 
Marijonų vienuolyno. 

x A.a. dr. Albinas Liaugmi-
nas, gvvenęs ilgą laiką Chica-
goje. liepos 17 d. anksti rytą 
mirė Miami ligoninėje. Nuliū
dime liko žmona, pianistė, du 
sūnūs, daugelis draugų ir 
mokinių. Velionis buvo gimęs 
1907 m. birželio 10 d., taigi 
šiemet suėjo 85 metų amžiaus. 
Apie laidotuves dar nepranešė. 

x S u a u g u s i ų pr iež iūros 
c e n t r a s , pr iklausąs Šv. 
Kryžiaus ligoninei ir pavadin
tas Motinos Marijos Kaupaitės 
vardu, yra Šv. Kazimiero seserų 
motiniškam name, 2601 W. 
Marąuette Rd., Marąuette 
Parke. Prižiūrimi ligoniai ir 
seni žmonės nuo 7 vai. ryto iki 
5:30 vai. vak. 

x „Aušra", Lenkijos lietuvių 
leidinys, Nr. 8, pasiekė skai
tytojus ir šiame krašte. Tai 
velykinis numeris su velyki
niais sveikinimais. Siame 
numeryje rašoma apie suvažia
vimą, pasikalbėjimas apie lygia
teisiškumą, duodama nemažai 
informacijos iš lietuvių 
gyvenimo Punske ir Suvalkų 
krašte. Redaguoja kolegija, 
vyriausia redaktorė A. Starskie-
nė. 

x Elena Pečiulienė iš Muns-
ter, Ind., rašo: „Gerbiamieji, 
Jonas jau 3 mėn. kaip mirė, pra
šau „Draugą" siuntinėti mano 
vardu. Siunčiu už prenumeratą, 
o likutis paramai". Dėkojame už 
auka. Kartu reiškiame užuojau
tą. 

x Jonas Šuklevičius ieško 
Protazo Petraičio ir jo brolio 
Petro, gyv. Čekiškėje, dabar 
Chicagoje. Laukiu atsiliepiant. 
Rašykite: J o n a s Šuklevičius, 
Biržiškų g-vė, 1-30, Kaunas, 
Lithuania. 

(sk) 
x Kaip ir kiekvieno mėne

sio paskutinį sekmadienį, lie
pos 26 d. Baltia Express ir vėl 
priiminės siuntinius Lemonto 
Lietuvių centre nuo 9 vai. ryto. 
Informacijai skambinti nemo
kamu telefonu 1-800-SPAR-
NAI arba 1-800-772-7624. 

(sk) 

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

(sk) 

x Lietuviškų studijų savai
tė Dainavoje, rengiama Lietu
vių Fronto bičiulių, bus rugpjū
čio 23-30 dienomis. Bičiuliai ir 
svečiai prašomi registruotis ir 
užsisakyti kambarius pas Joną 
Vasarį, 979 Proehl Dr„ Barber-
ton, OH 44203. 

x „Lietuvos Aido" įgalio
tinis JAV Juodelis, neseniai 
aplankęs Lietuvą, turėjo pasi
kalbėjimą Lietuvos televizijos 
„Panoramos" programoje 
birželio 27 d. ir aptarė Lietuvos 
ir išeivijos spaudos pasikeitimą 
ir autentiškų žinių iš Lietuvos 
gavimą per „Lietuvos aidą", 
kuris yra vienas iš patikimiau
sių Lietuvos dienraščių. 

x Dr. Joli ta Kavaliūnaitė 
skaitys paskaitą: Vytautės Ži
linskaitės Vaiduoklių juokas 
Mokytojų, studentų studijų sa
vaitėje Dainavoje rugjūčio 2-9 
dienomis. 

x Seattle LB pi rmininkė 
Irena Blekytė, besilankydama 
Chicagoje, susitiko su JAV LB 
Švietimo tarybos pirmininke 
Regina Kučiene aptarti galimy
bes Seattle įsteigti lituanistinę 
mokyklėlę. 

x Gimnazistai, norintys va
žiuoti į moksleivių ateitininkų 
stovyklą Dainavoje nuo rugpjū
čio 9 iki 22 dienų, prašomi 
skambinti Dainai Siliūnienei, 
tel. 708-325-1837 dėl informa
cijų ir registracijos. 

x Vladas Mickus, Wawa, 
Ont., Kanada, Eugenija Blinst-
rubienė, žurn. Juozas Žygas, 
abu iš Oak Lawn, 111., Aristide 
Bičiūnas, rašyt. A. Kairys, 
Nijolė Bikulčius, E lena 
Rūkienė, visi iš Chicago, Vir
gilijus Krapauskas iš Palos 
Park, 111., lankėsi „Draugo" ad
ministracijoje ir įsigijo naujau
sių leidinių. 

x Dr. Elena Repšienė iš 
Oak Lawn, 111., Vita Baleišytė 
ir Peter J. Mažinąs, abu iš 
Chicago, 111., lankėsi „Draugo" 
administracijoje, pra tęsė 
prenumeratą ir kiekvienas pa
aukojo po 20 dol. savos spaudos 
stiprinimui. Dėkojame. 

x Inž. Jonas J . Kaunas, Ju
lija Smilga, Vitas Bernadišius, 
Jonas Žebrauskas, Jadvyga 
Poška, Chicago, 111., pratęsė 
„Draugo" prenumeratą su 20 
dol. auka. Dėkojame. 

x Europos lietuvių 39-toji 
Studijų savaitė įvyks Austri
joj rugpjūčio 16-22 su galimybe 
vykti į Lietuvą. Registruokitės 
pas Travel Advisers, Inc. 1515 
N. Harlem Ave., Oak P a r k , 
111. 60302, 708-524-2244. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimo atstovai Lemonto lietuvių centre. 
Nuotr. Algio Rugieniaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
„DRAUGO" DRAUGŲ 

SUSIRINKIMAS 

Tiesą pasakius, susirinko 
nepasikalbėti, bet „Draugo" 
renginius organizuoti. O tų ren
ginių yra numatoma gana daug 
turėti, kadangi, kaip jau buvo 
rašyta, bus organizuojamas va
jus „Draugą" iš „balos" iš
traukti. Visi gerai žinome, kad 
kasdien skamba laidotuvių var
pai. Kiekvienas jų dūžis reiškia 
skaitytojų sumažėjimą. Senes
nieji iškeliauja, o jaunesnieji tik 
retais atvejais juos pakeičia. 
Kita priežastis, kuri naikina 
tautinių mažumų spaudą, tai 
Amerikos paštas. Prieš jį kol 
kas esame begėgiai kovoti. Gal 
reikėtų suorganizuoti tautinių 
mažumų spaudos lygą, kuri ben
dromis jėgomis pradėtų prieš 
paštą kovoti. Dvi pirmosios 
priežastys, kurios buvo pa-

x Lietuvos futbolo rinkti
n ė s su t ik tuv ių iškilmingą 
vakarienę ruošia Le Bordeaux 
restoranas miesto centre, 150 
N. Michigan Ave., liepos 22 d„ 
trečiadieni, 6 v.v. Žaidėjus vel
tui vaišina restorano savi
ninkas. Kitiems įėjimas $12.50 
asmeniui. Visi kviečiami. Rezer
vacijoms skambinti: Ritai Ston-
čienei, tel. 708-479-2938. 

(sk) 

x Liepos 24 ir 26 d. Chicagos 
Soldier Field stadione įvyks 
tarptautinis futbolo turnyras. 
Jame dalyvaus Lenkijos, Meksi
kos, Amerikos ir Lietuvos 
komandos. Lietuvių žiūrovams 
rezervuota visa stadiono sekci
ja vienoje vietoje. Ją užpildyti 
mūsų visų patriotinė pareiga. 
Būkime kartu, kad visi mus pa
stebėtų! Pirkime bilietus pas 
saviškius. Bilietai gaunami: 
Patria - 2638 W. 71 St. Tel. 
(312) 778-2100 Liths C lub -
2614 W. 69 St. Tel. (312) 
476-9100. Čia taip pat gaunami 
ir autobusų bilietai. 

(sk) 

Kad „Draugas" išliktų dienraščiu, rė
mėjai, bendradarbiai ir skaitytojai prašo
mi pagalbos. Ruošdami testamentinius 
palikimus, nepamirškite „Draugo" ir jo 
leidėjų. Viename punkte maloniai prašome 
įrašyti: „I give and bequeath the sum of... 
to „Draugas" (arba to tbe Lith. Marian 
Fathers), 4545 W. 63th St., Chicago, IL 
60629". Aukos „Draugui" ir Marijonų vie
nuolijai nurašomos nuo valstybinių mokes
čių. 

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

(sk)-

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

(sk) 
x Ligos d raud imas atvyku

siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

x Svarbu žinoti, kas vyksta 
kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 vai . ryto per WPNA 
1490 AM bangomis, siūloma sa
vai t inė Lietuvos įvykių 
apžvalga „Labas rytas!" iš tos 
pačios radijo stoties sekma
dieniais nuo 8 vai. ryto. Dėl 
skelbimų kreipkitės tel. (708) 
524-9762 arba adresu: P.O. Box 
3878, Oak Park, IL 60303. Lai
dos girdimos Illinois, Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
tės ir būsite informuoti! 

(sk) 

minėtos, būtent mirtis ir paš
tas, nėra mūsų kontrolėje, o 
trečioji priežastis, kuri sparčiai 
naikina mūsų ekonominį pajė
gumą ir kultūrinę veiklą, tai 
mūsų geraširdžių tautiečių dali
nis pasimetimas. 

Per savo tą geranoriškumą 
dažnai gyvenimą šviesesnėm 
spalvom įsivaizduoja. Deja, 
realybė yra ne tokia graži. Da
bar Lietuvos gyvenime domi
nuoja nebe tie, kurie prieš 
tankus stovėjo. Bet dažniausiai 
tie, kurie ta šlove dangstosi. 
Laikraščių redaktoriai, leidėjai 
ir jų padėjėjai, kurie vyriausybę 
šmeižia ir demokratizaciją sabo
tuoja, važinėja iš partijos pavel
dėtais limuzinais. O išeivijos 
pasiųsti kompiuteriai didžiu
moje pateko ne Sąjūdžiui , o į 
šiuo metu vyriausybei priešingų 
žmonių rankas. Taigi ta mūsų 
parama šiuo atveju Lietuvai 
beveik nieko nepadėjo. Tad ne
reikia dar savų marškinių nusi
vilkti, bet ir išeivijos reikalais 
pasirūpinti . Tik reikia 
pagalvoti, kas būtų, jeigu savos 
spaudos nebūtų? O šiuo atveju 
„Draugas" yra priešakinėse 
išeivijos spaudos eilėse. Tad ir 
turime pasirūpinti, kad jis būtų 
pajėgus išeivijai atstovauti ir, 
reikalui esant, ją ginti. 

Išeivija, netekusi savo spau
dos, o tuo pačiu ir lietuviškos 
veiklos, mažai bus pajėgi ir 
Lietuvai kuo nors padėti. Kaip 
premjeras (jau priešingų jėgų iš 

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

(sk) 

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

ISKJ 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

pareigų pašalintas) Vagnorius 
pasakė: „Išeivija buvo tas 
balsas, kuris už Lietuvą kalbėjo 
— kuomet ji pati negalėjo", tad 
ir likime tuo balsu! Tad dėl šių 
reikalų ir buvo šis „draugų" 
susirinkimas, kurį sukvietė 
Marija Remienė, „Draugo" ren
ginių vadovė. Susirinkimas 
įvyko liepos 15 d., trečiadienio 
vakare, marijonų svetainėje. 
Susirinkusius pasveikino ir 
susirinkimą pradėjo Marija 
Remienė, kuri supažindino su 
šio susirinkimo tikslais. Kaip 
jau buvo minėta ir visuomenė 
žino, yra numatoma organizuo
ti „Draugo" išsilaikymui talką. 
Šiam vajui vadovauti yra 
pakviestas Vaclovas Momkus, 
kuris gal sudarys ir savo komi
tetą. Šis vajus bus pradėtas su 
banketu, kuris įvyks rugsėjo 27 
d., sekmadienį, Martiniąue di
džiojoje salėje. Šis banketas bus 
rengiamas ne pasilinksminimui 
(nors ir be jo nebus apsieinama), 
bet lėšų sutelkimui. Jeigu 
norime „Draugą" turėti, tai 
turime ir prie jo rūpesčių prisi
dėti. O šiuo metu būtinai reikia 
keletą mašinų pakeisti. Neiš
vengiamai reikia naujos adresa
vimo mašinos. 

Girdėti žmones kalbant, kad 
jau buvo vienas vajus tam 
tikslui. Bet ar atsimename, 
kuriais metais tai buvo? Be to, 
tuomet buvo pinigai telkiami 
kompiuteriams, kuriais dar yra 
dirbama. Taip pat reikėtų at
siminti, kad vidutiniškai auto
mobilius mes kas 5-6 metai kei
čiame, tad beveik tas pat turėtų 
būti taikoma ir spaustuvės įren
gimams. Buvo pakalbėta ir apie 
nuotraukas, kurių dažnai ne
galima įžiūrėti. To priežastys 
yra dvejopos. Viena, reikėtų 

KANADA 

— Londono (Ontario) tau
tinių šokių ansamblis Baltija 
birželio 20 d. atliko koncertą, 
pavadintą „Joninės prie Balti
jos". Koncertu paminėta Bal
tijos 25 metų sukaktis, o pro
grama dedikuota ansamblio 
kūrėjo a.a. Miro Chainausko 
atminimui. Ansambliui vado
vauja Rasa Lukoševičiūtė-Ku-
rienė. 

— „Vi ln iaus" pavi l jonas 
Toronto miesto karnava le 
birželio mėn. praėjo labai 
sėkmingai. Buvo įruošta tau
todailės paroda, už kurią Tau
todailės ins t i tu to Toronto 
skyrius laimėjo III vietą. 
Paviljonui vadovavo Vytautas 
Taseckas, princesė buvo Irena 
Poškutė, o „burmistras" — An
tanas Rašymas. 

— Kirkland miesto biblio
tekoje liepos 3 d. atidaryta pa
roda, kurioje dalyvauja 5 meni
ninkai. Tarp jų — Alvyra 
Povilaitienė ir Dawn Jaseckas. 
Paroda tęsis iki liepos 29 d. 

— A. a. Rita Kiškytė-Ro-
mack mirė birželio 24 d. Mont-
realyje. Palaidota iš Aušros Var
tų šventovės Notre Dame des 
Neigęs kapinėse. 

— Sibiran trėmimų minėji
mas Ottawoje, Kanadoje, buvo 
ekumeninis liuteronų bažny
čioj. Iš lietuvių dalyvavo kun. 
dr. V. Skilandžiūnas, kuris 
pasakė ir pamokslą anglų kal
ba. 

— A.a. Domininkas Gurk
lys birželio 6 d. mirė Mont-
realyje ir palaidotas iš Aušros 
Var tų bažnyčios. Jo liūdi 
artimieji. 

— A- a. Albinas J u r a m s , 66 
metų amžiaus, mirė Ottawoje. 
Liko nuliūdime žmona, dvi duk
terys ir sūnus su šeimomis. Taip 
pat liko brolis kun. dr. Jonas Ju-
rai t is Šveicarijoje. Velionis 
palaidotas Ottawoje po kun. V. 
Skilandžiūno pamaldų. 

— Hamiltono medžiotojų ir 
žuvautojų klubo narių susi
rinkimas buvo birželio 7 d. Ati
darė pirm. J. Stankus, sekre
toriavo J. Pleinys. Susirinkimui 
pirmininkavo G. Skaistys. 
Valdyba liko ta pati, išskyrus 
naujai išrinktą P. Armoną. 
Iždas geras. Gegužinė buvo 
liepos 12 d. su plačia programa. 

NORI ATGAUTI 
BAŽNYTINES 
NUOSAVYBES 

Čekoslovakijos vyskupai ge
gužės viduryje oficialiu raštu 
kreipėsi į prez. Vladimir 
Meciar, kad pagreitintų bažny
tinių nuosavybių, atimtų komu
nistų valdymo metais, grąži
nimą. Bažnytinių nuosavybių 
klausimas yra jau senokai įstri
gęs parlamente, o tuo tarpu Če-
koslovaija taip pat išgyvena 
pilietinius neramumus tarp 
čekų ir slovakų. 

Jolanta Smetonytė ir Vladas Zakarauskas sujungti moterystės sakramentu 
Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. Stovi — klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas, patarnauja Stephen Barmen. 

moderniškesnių priemonių, 
kurių, deja, „Draugas" neturi. 
Antra, ir labai rimta priežastis, 
tai atsiunčiamos netinkamos 
nuotraukos. Iš pilkų ir spalvo
tų nuotraukų neįmanoma gerų 
iliustracijų gauti. Tad siunčian-
tieji nuotraukas turėtų tai įsi
dėmėti. 

Marija Remienė plačiai pain-

x „SAGILS restoranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų pa
tiekalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liutikienė ir L Naujo-
kienė. „Sagil's", 6814 W. 87 
St., Burbank, I L 60459, tel. 
708-598-0685. 
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Spaudos konferencijoje buvęs PLB pirmininkas prof. dr. Vytautas Bieliauskas. 
Lietuvos ministeris pirmininkas Gediminas V a g o n u s ir konferencija pra
vedęs žurn. Jurgis Janulaitis 

Nuotr Algio Rugieniaus 

formavo ir talką organizavo 
„Draugo" gegužinei, kuri įvyks 
rugpjūčio 2 d., sekmadienį. Šis 
susirinkimas buvo gausus ir 
jame dalyvavo: kun. V. Rim
šelis, kun. P. Cibulskis, M. 
Remienė, Vacį. Momkus, J. Le
vickas, A. Šulait ienė, J. 
Dočkienė, D. Kurauskienė, St. 
Paulionienė, J. Ivašauskienė, J. 
Smilgienė, A. Vadeišienė, S. 
Plenienė, Vyt. Radžius, St. 
Džiugas, K. Dočkus, M. Čer
niauskienė (viešnia iš Lietuvos) 
ir J. Žygas. Susirinkimas buvo 
darbingas, ir visi išsiskirstė su 
viltimi, kad vajus bus sėkmin
gas. 

J. Zygas 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

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

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