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Rusai kursto 
antibaltizmą 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, spalio 1 d. (Elta) — 

Sugrįžęs iš Jungtinių Tautų Ge
neralinės asamblėjos 47-osios 
sesijos, Vytautas Landsbergis 
vakar surengė spaudos konfe
renciją Lietuvos parlamente. Jis 
sakė, jog pastaruoju metu Rusi
jos Užsienio reikalų ministeri
ja ėmėsi tam tikros, matyt, 
plačiai sumanytos kampanijos, 
labai primenančios šaltąjį karą, 
prieš Baltijos šalis. Vietoje M. 
Gorbačiovo, dabar veikia Rusi
jos užsienio reikalu ministras 
Andrei Kozyrev. Rusijoje, kaip 
ir anais laikais, vėl kurstomas 
savotiškas antibaltizmas, kartu 
raginama sukelti antibaltišką 
kampaniją ir Vakaruose. Tiks
las — stabdyti ar lėtinti Balti
jos šalių integravimąsi j Vaka
rus ir ilgiau išlaikyti jas pri
klausomybės Rusijai zonoje. 

Vytautas Landsbergis taip pat 
pažymėjo, kad Rusija, matyt, 
ketina įteisinti ir įtvirtinti 
Vakarų šalių sąmonėje ir tokį 
darinį, kaip „savą, rusišką 
taikos palaikymo pajėgą". O tai 
irgi turi tam tikrų pavojų ir 
grėsmių. Dirbtinai ir išpūstai 
priekaištaudami dėl Baltijos 
šalių įstatymų, Rusija, matyt, 
siekia tikro — didesnio ar 
mažesnio — protektorato Balti
jos šalims. Kozyrevas kalba apie 
tai, kad Rusija ir toliau kontro
liuos situaciją. 

Spaudos konferencijoje buvo 
pranešta, kad klausimas dėl 
Baltijos šalių yra įtrauktas į 
Generalinės asamblėjos darbo
tvarkę, niekam neprikaištau-
jant, jau yra parengtas ir re
zoliucijos projektas. Greičiausiai 
jis bus svarstomas metų pabai
goje. 

Skyrybos su rubliu 
— be ašarų 

Vakar Maskvoje, Senojoje 
aikštėje esančiuose Vyriausybės 
rūmuose pasirašytas Lietuvos 
Respublikos ir Rusijos Federaci
jos vyriausybių susitarimas dėl 
tarpusavio įsipareigojimų, susi
jusių su Lietuvos Respublikos 
laikinųjų pinigų — talonų įve
dimo. Analogiškas susitarimas 
pasirašytas dėl būsimų atsis
kaitymų, įvedus litą. Lietuvos 
vyriausybės įgaliotas, susitari
mus pasirašė vicepremjeras Bro-
nislavas Lubys, Rusijos Federa
cijos vyriausybės vardu — vice
premjeras Aleksandr Šochin. 

Šalys susitarė apmokėti už 
visas iki 1992 spalio 1 dienos 
faktiškai patiektas prekes ir 
suteiktas paslaugas pagal į 
šalių bankus pristatytus do
kumentus. Šalių centriniai ir 
komerciniai bankai tokius at
siskaitymus atliks per mėnesį. 

Aleksandr Šochin pasveikino 
kolegas iš Lietuvos su perėjimu 
prie savarankiškos finansinės 
sistemos ir pasakė, kad skyry
bos su rubliu įvyko švelniai. 

Tarptautinis teismo medikų 
kongresas 

Šiandien Vilniuje, Mokslų 
Akademijos salėje prasidėjo 
tarptautinis teismo medicinos 
ekspertų kongresas. I jį atvyko 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ru
sijos (Sankt Peterburgas), taip 
pat ir Danijos, Lenkijos, Suomi
jos, Vengrijos teismo medicinos 
specialistai. Pagrindinį prane
šimą apie aktualias teismo 
medicinos problemas, praktinio 

darbo klausimus ir plėtotės ten
dencijas padarė Baltijos Teismo 
Medicinos Asociacijos prezi
dentas, Lietuvos teismo medici
nos ir psichiatrijos centro gene
ralinis direktorius profesorius 
Antanas Garmus. Kongresas 
truks dvi dienas. 

Nauji ženklai laukia 
automobilių 

Nuo spalio 1 dienos prade
dami išduoti nauji valstybinio 
numerio ženklai transporto 
priemonėms. Naujas ženklas ir 
dokumentai automobilio savi
ninkui kainuos 2,600 rublių, o 
motociklo, automobilio prieka
bos - mažiau. 

Lietuvoje yra apie 800,000 
transporto priemonių. 

Pagerbtas Hermann 
Sudermann atminimas 

Vokiečių rašytojo Hermann 
Sudermann gimimo 135-osios 
metinės paminėtos Šilutėje, 
miesto evangelikų kapinėse, 
kur palaidoti Sudermann tėvai, 
buvo uždegtos žvakės, padėta 
gėlių, Klaipėdos vokiečių choras 
giedojo šio krašto giesmes. 
Minėjimas tęsėsi netoli esan
čioje rašytojo gimtinėje — 
Macikų kaime. Prieš trejetą 
metų rekonstruotame H. Suder
mann gimtajame name atidary
ta memorialinė ekspozicija. Ar
timiausiu metu ji bus papildyta: 
užmegzti ryšiai su H. Suder
mann palikimo paveldėtoja 
Irmela Flydner, gyvenančia 
Berlyne. 

Šilutės merijos salėje buvo 
surengta H. Sudermann skirta 
konferencija. Vietos gyventojai 
pareiškė pageidavimą atstatyti 
vokiečių rašytojo paminklą, 
kuris anksčiau stovėjo miesto 
skvere šalia evangelikų bažny
čios. 

Trumpos ž i n i o s 
Pakruojo miesto katalikų 

kunigo A. Balaišio ir parapiečių 
pastangomis sutvarkytos 
senosios žydų kapinės. 

Europos Bendrijos Lietuvai 
dovanotų grūdų antrasis auk
cionas įvyko valstybinėje akci
nėje įmonėje „Malyba" Vilniu
je. Jame parduota 15,000 tonų 
miežių. Didžiausia 1 tonos 
kaina — 15,300 rublių. 

Su būsimo tarptautinio 
Via Baltica kelio atkarpa Var-
šuva-Kaunas susipažino Suomi
jos nacionalinės kelių adminis
tracijos generalinis direktorius 
Juoko Loikane ir Via Baltica 
kelio statybos koordinatorius 
Matis Metinen. 

Dzūkijoje, miškingiausiame 
Lietuvos krašte, kuriasi priva
čios firmos, superkančios miško 
gėrybes. Didžiausia dalis čia su
pirktų grybų gabenama į Vokie
tiją. Kiekviename supirkimo 
punkte vien tik voveraičių kas
dien superkama po 1-3 tonas. Už 
voveraičių kilogramą čia moka
ma po 8-10 Vokietijos markių. 

Vokietijos firmos padės tvar
kyti svetimos kariuomenės nu
skriaustą Lietuvos gamtą. 
Pateikti projektai, kaip efek
tyviai ištirti padarytus nuosto
lius, neutralizuoti įvairias 
atliekas. Išsikrausčius iš 
Lietuvos svetimai kariuomenei, 
jos dislokacijos vietose lieka 
sudarkytas kraštovaizdis, naftos 
ir cheminiais produktais užterš-

Angoloje, antradienį vykstant pirmiesiems demokratiniams rinkimams, pasibaigus civiliniam 
karui, vienas paliegęs balsuotojas keturpėsčias ateina įmesti savo balsavimo lapeli. Balsuotojai 
rinkosi iš dviejų prezidentinių kandidatų: buvusios rezistencijos sąjūdžio UNITĄ vado Jonas 
Savimbi ir dabartinio prezidento, buvusio marksisto Jose Eduardo Dos Santos. Balsavimai, kuriuos 
prižiūrėjo 800 Jungtinių Tautų stebėtojų ir kuriuose dalyvavo 4.8 milijonai balsuotojų, laikomi 
pasisekusiais. JT dar turi pasisakyti, ar rinkimai laikomi teisėtais. 

Rusija pradės 
privatizavimo procesą 

Maskva, rugsėjo 30 d. — Rusi
jos valdžia spalio 1 dieną 
išdalins po vieną taloną (kiek
vieno vertė — 10,000 rb.) kiek
vienam asmeniui — suaugu
siam ar vaikui, tikėdamasi, kad 
iki metų pabaigos jie tuos 
talonus bus pagal savo norą 
investavę į kurią nors dalį 
beprasidedančios kapitalistinės 
ekonomijos. „Tai yra rusų 
tautos kapitalistinio švietimo 
pradžios punktas", pareiškė 
Anatoly Chubais, ministro pir
mininko pavaduotojas, atsak
ingas už privatizaciją. „Pir
miausia turime pradėti patį pro
cesą", jis sakė. 

Pagal valdžios optimistišką 
planą, per ateinančius kelis mė
nesius tarp 5,000 ir 7,000 viduti
niškų ir didelių fabrikų (apie 
60-70 procentų Rusijos pramo
nės) persiorganizuos į jungtinių 
akcijų bendroves, kurių akcijas 
žmonės galės pirkti savo talo
nais arba pinigais. 10,000 rub
lių vertės talonas yra lygus vi
dutinio darbininko dviejų mėne
sių atlyginimui, arba 40 dol. 

Šiuo procesu valstybinės įmo
nės taps privačiomis, įmonių di
rektoriai turės didžiausią dalį 
savo įmonių akcijų ir Rusijos 
ekonominės reformos bus žy
miai sustiprintos, akcijų biržai 
perimant įmonių finansavimą 
toje vietoje, kur valdiškos subsi
dijos pasibaigė. Šiuo metu, kai 
ministro pirmininko pareigas 
einantis Jegor Gaidar ir jo jauni 
ekonomistai aršiai kovoja dėl 
politinio išsilaikymo, kad nesu
žlugtų visa ekonominių reformų 
programa, talonų išleidimu ban
doma laimėti eilinių gyventojų 
palankumą reformoms. 

Bet kaip ir kiti reformų as-

tas dirvožemis, vanduo. Tvar
kymo darbams lėšų planuojama 
gauti iš Vokietijos ir Europos 
Ekonominės bendrijos fondų. 

Po daugelio metų Lietuvoje 
vėl pasirodo difterija. Šį 
pavasarį buvo užregistruotas 
pirmasis ligonis — vaikas. 
Dabar jau žinomi penki difteri-
jos atvejai. Iš penkių susirgusių 
— du vaikai ir vienas suaugęs 
prieš tai lankėsi Kaliningrado 
srityje. (V.P.) 

pektai Rusijoje, ir šis planas yra 
pilnas įvairiausių uždelsimo 
mechanizmų. Pavyzdžiui, iki šių 
metų pabaigos tebus išdalinti 
tik 75-80 procentų visų numa
tytų talonų, o akcijų pirkimas-
pardavimas numatomas pradėti 
tik gruodžio 1 d. Bet ir čia, 
neaišku.kiek fabrikų iki to laiko 
bus persiorganizavę į privačias 
įmones, galinčias rinkon pa
leisti savo akcijas. 

Žmonės tuo planu netiki 

Bet šis planas nėra teigiamai 
priimamas. Viename Rusijos 
ekonomijos žurnale paskelbtoje 
žmonių apklausos studijoje 38% 
užklaustųjų manė, kad talonų 
padalinimas tėra tik akims už
dumti ir kad tai nieko nepakeis. 
Jei gatvėje praeivių paklausi, 
ką jie žada daryti su savo 
talonais, mažai kas gali pasa
kyti. Viena 30-metė pardavėja 
vaisių ir daržovių krautuvėje at
rėžė: „Jūs man pasakykit, kur 
aš galėčiau investuoti savo 
taloną. Kaip galima rasti ne
bankrutuojančią įmonę? Jei bū
tų nebankrutuojančių įmonių, 
aš į vieną tokių investuočiau, 
bet aš tokių nematau". 

Talonus gausiantiems 148 mi
lijonams Rusijos piliečių tai 
bus lyg didžiulis rinkos ekono
mijos žaidimas. Pradžioje kiek
vienas gaus certifikatą, ant ku
rio užrašyta 10,000 rublių vertė. 
Tie certifikatai tuomet gali būti 
perkami ir parduodami, vie
niems norint jų daugiau įsigyti 
— sakysim, kad galėtų nusipirk
ti krautuvėlę —, kitiems norint 
juos iškeisti į pinigus. 

Perspėjimas per greitai 
neparduoti 

Bet prie piliečiams atsiun
čiamų talonų valdžia prideda ir 
perspėjimą per greitai jų nepar
duoti pigiau, negu jų ofi
ciali vertė. Kai kas mano, kad 
pradžioje jų rinkos vertė gali 
būti tik 5,000 rublių, bet kiti 
mano, kad jų rinkos vertė gali 
iš pradžių pašokti net kelia
gubai jų oficialiosios pradinės 
vertės. 

Be to, talonai nėra lygūs pini
gams ta prasme, kad jų negali

ma banke išsikeisti. Bet jų išlei
dimas yra tolygus didelės sumos 
pinigų paleidimui į rinką ir dėl 
to baiminamasi, kad tai gali dar 
padidinti infliaciją. 

Greitai parduoti talonus gali 
būti didelė pagunda pensinin
kams ir neturtingiesiems, kurie 
ir taip vos vos išsilaiko. Valdžia 
numato, kad taip gali padaryti 
apie 35% gyventojų. O juos 
panaudoti tiesioginiam akcijų 
pirkimui tebus galima tik šių 
metų pabaigoje ar ateinančių 
pradžioje. 

Ši talonų sistema yra panaši 
į Čekoslovakijoje pernai įves
tąją, kur ji buvo plačiai giriama 
Čekijoje, kuris yra gerokai 
turtingesnis kraštas, negu Rusi
ja. Slovakijoje tačiau ji buvo 
stipriai kritikuojama, nes ji 
padedanti tik turtingiesiems. Ši 
kritika kaip tik ir buvo prie
žastis, kodėl Slovakijoje buvo 
išrinktas jos kritikas Vladimir 
Mečiar. 

Rusų vadai tačiau nusiteikę 
optimistiškai. „Mūsų tikslas 
nėra kiekvieną rusą padaryti 
biznierium", pasakė A. Chu
bais. „Mūsų tikslas yra leisti 
kiekvienam piliečiui pasirink
ti". 

Konservatoriai priešinasi 

JAV Senate praėjo naujas 
mokesčių įstatymas 

Washington, DC, rugsėjo 29 
d. — JAV Senatas antradienį 
patvirtino abiejų partijų remia
mą federalinių mokesčių įstaty
mą, kuriame bus teikiamos lė
šos apleistiems rajonams tvar
kyti ir būtų praplėsta, kas 
leidžiama nusirašyti nuo mo
kesčių iš individualioms pensi
joms (IRA) skiriamų sutaupų. 
Senatoriai tikisi, kad jų paskir
tiems derybininkams pasiseks 
išbraukti tas vietas, dėl kurių 
prez. Bush grasino panaudoti 
veto teisę. 

Šis įstatymas buvo pravestas 
70-29 balsų santykiu. Mokesčių 
įstatymų rašymo specialistai 
ketvirtadienį pradės ruošti iš 
Senato ir Atstovų rūmų skirtin
gų šio įstatymo versijų — vieną 
išlygintą. Senato patvirtintoje 
versijoje yra nusirašymas nuo 
mokesčių pirmą kartą namus 
perkantiesiems nors mažesnis, 
negu prez. Bush prašė, ir apribo
ta kiek bus sumažinti mokes
čiai už pajamas iš kapitalinio 
pelno (gauto iš investicijų), bus 
atšaukti federaliniai mokesčiai 
už jachtas ir brangenybes, ir bus 
duodamos mokesčių nurašymų 
paskatos už investavimą į ne-
judomą turtą. 

Senato mokesčių įstatymo 
versijoje taipgi yra 5.3 bil. dol. 
vertės įvairių kitų nusirašinė
jimo nuo mokesčių galimybių, 
nors tai buvo mažiau, negu prez. 
Bush reikalavo, kurios paska
tintų nualintuose rajonuose 
kurti įmones, kad jų netur
tingiems gyventojams būtų 
sukurti nauji darbai. 

Nors prez. Bush remia daugelį 
to įstatymo nurodymų, jis davė 
žinoti, kad nepriims dviejų nu-
sirašymų, kurie pasiturintie-
siems ( tu r in t iems daugiau 
100,00 dol. metinių pajamų) 
kainuos 7.7. bilijonus dolerių 
per sekančius penkerius metus. 
Kai pereitą savaitę Senate pa
tikrino, ar pakankamai Senato 
narių balsuotų prieš prezidento 
veto, rasta, kad nepasisektų 
prezidento veto nugalėti. 

„Aš esu optimistiškai nusi
teikęs, manau, kad turėsime 
įstatymą, pas ibaigus dery
boms", sakė sen. Lloyd Bentsen 
(D-TX), Senato finansų komiteto 
pirmininkas. Nors jis priešinosi 
pašalinimui straipsnio, kuriame 
pakeliami mokesčiai turtuo-

Tačiau konservatoriai ir jų 
spauda žiauriai šaiposi iš to. 
„Valdžia apiplėšė žmones į 
padanges iškilusia infliacija ir 
dabar bando jiems sumokėti ar-
batpinigį talonų formoje, už 
kurį galima būtų nusipirkti po
rą batų. 0 kraštas yra išstato
mas pardavimui vietiniams ir 
užsieniečiams kapitalistams, 
(kurie laisvai gali talonus 
supirkinėti). 

Viena konservatorių partija 
parlamente išspausdino tokį 
pareiškimą Pravdoje: „Šis 
nelegalus planas neišdalins 
nuosavybės žmonėms, o apiplėš 
juos ir paskatins mafijos vogtų 
pinigų 'skalbimą' ". 

Gorbačiovas ir kiti tebeargu-
mentuoja, kad valstybinės įmo
nės turi būti perleistos darbi
ninkų kolektyvams. Jis spaudos 
konferencijoje pareiškė: „Aš 
manau, kad tai yra apgaulė. Aš 
manau, kad tai žmonių apgavi
mas". 

A. Chubais tvirtina, kad visos 
tos kalbos tėra tik senų komu
nistų bandymai susigrąžinti 
valdžią. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone iš patikimų 
šaltinių JAV vyriausybė patyrė, 
kad gegužio ir birželio mėn. kon
centracijos stovyklose Bosnijoje, 
netoli Brcko miesto serbai 
išžudė apie 3000 vyrų, moterų 
ir vaikų. Informacija atiduota 
JT Žmogaus teisių komisijai. 

— J u n g t i n i ų Tautų gen. 
sekretorius Boutros Boutros-
Ghali priminė, kad JAV ir buv. 
Sovietų Sąjunga tebeskolinga 
JT apie vieną bilijoną dolerių. 
Pinigai organizacijai šiuo metu 
labai reikalingi ir skola nedel
siant turėtų būti grąžinama. 

— Vatikanas praneša, kad 
Albanija, neseniai dar vadinu
sis pirmuoju ateistiniu kraštu, 
pakvietė popiežių Joną Paulių 
II artimiausioje ateityje ap
silankyti jos teritorijoje. Albani
jos premjeras Aleksander Meksi 
praėjusį penktadienį susitiko su 
Vatikano sekretoriumi kard. 
Angelo Sodano pasitarti dėl 
Bažnyčios teisių pripažinimo 
Albanijoje. 

liams, jis tarė: „Savaime, teks 
šiek tiek ir nusileisti". 

Daugumas balsų prieš įstaty
mo projektą atėjo iš respubli
konų, kurie priešinosi mokesčių 
pakėlimui turtuoliams. Bet įsta
tymui priešinosi ir keli demo
kratai. Jų tarpe buvo sen. Bill 
Bradley (D-N J), kuris sakė, kad 
ir taip įstatymas yra pilnas 
„skylių", pro kurias turtuoliai 
h* didžiulės įmonės galės išlįsti, 
nemokėjusios mokesčių. 

Panašus mokesčių įstatymo 
projektas jau buvo pravestas 
anksčiau Atstovų rūmuose, tad 
demokratai pareiškė pasitikė
jimą, kad jungtinė abiejų partijų 
Kongreso komisija pajėgs sure
daguoti vieną įstatymo versiją, 
kurią prez. Bush galės pasi
rašyti. Prezidentas labiausiai 
susirūpinęs, kad du laikini tur
tuoliams mokesčių pakėlimai, 
kuriuos jis pasirašė 1990 metais 
ir dėl kurių jis balsuotojų atsi
prašė, netaptų nuolatiniai. 

Vienas iš jų, kuris turėjo pasi
baigti 1995 metais, palaipsniui 
iki nieko sumažina asmenišką 
išimtį fexemption) turtuoliams, 
antrasis, dabar numatytas pasi
baigti 1996 metais, apriboja 
įvardinamus nusirašymus tur
tuoliams. Dabartinėje versijoje, 
asmeniško pensijos fondo (IRA) 
įnašus nusirašyti nuo mokesčių 
galės visi, išskyrus turtingiausi 
2% darbininkų. 

Priėmimas Lietuvos 
ekonomijos 

pareigūnams 
Washington, DC, rugsėjo 25 

d. — Lietuvos ambasadorius 
Stasys Lozoraitis ir ponia Da-
niela Lozoraitienė rugsėjo 24 d. 
Ambasadoje surengė priėmimą 
Lietuvos vyriausybės atsto
vams, atvykusiems į Tarptauti
nio Valiutos Fondo ir Pasauli
nio banko suvažiavimą. Iš Lie
tuvos delegacijos dalyvavo Eko
nomikos ministras A. Šimėnas, 
Tarptautinių ekonominių san
tykių ministras V. Aleškaitis, 
Lietuvos banko valdybos pirmi
ninko pavaduotojas K. Ratke
vičius, Tarptautinių ekonomi
nių santykių ministerijos Tarp
tautinių organizacijų skyriaus 
viršininkas D. Pupkevičius, 
Lietuvos akcinio inovacinio ban
ko direktorius A. Balkevičius. 

Į priėmimą buvo atvykę apie 
šimtas svečių, tarp jų JAV vals
tybės, komercijos, žemės ūkio 
departamentų, bei Tarptautinio 
vystymo agentūros, JAV Sena
to, Pasaulinio banko ir Tarptau
t in io Valiutos Fondo 
pare igūnai ; Valstybinio 
mokslinio fondo, teisinių firmų, 
įvairių finansinių organizacijų, 
telekomunikacijos, ryšių firmų, 
kompiuterių įmonių atstovai. 
Priėmime buvo ir biznierių, 
kur ie domisi Lietuva, ir 
VVashingtono lietuvių organiza
cijų atstovai. 

KALENDORIUS 

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

Spalio 3 d.: Evaldas, Kristina 
Akv., Milgintas, Atlanta. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:47, leidžiasi 6:33. 
Temperatūra dieną 78 F (25 

C), naktį 48 F (9 C), dalinai sau
lėta, vėjuota, šilta. 
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/PORTO APŽVALGA 

SU SPORTININKAIS 
LIETUVOJE 

ANTANAS LAUKAITIS, AUSTRALIJA 

Įspūdžiai Vilniaus 
aerouoste 

Mano viešnagės Lietuvoje 
tikslas buvo nugabenti Aust
ralijos Lietuvių Fizinio Auklėji
mo sąjungos surinktus arti 9000 
australiškų dolerių ir juos, kaip 
kišenpinigius, įteikti Lietuvos 
olimpiečiams. Su savim ga-
benausi nemažai įvairių spor
tinių dalykų ir Australijoje 
išleistų sporto istorijos knygų, 
kurias vėliau, kaip ir mūsų 
sportinę aprangą, atidaviau 
Kaune esančiam sporto 
muziejui. 

Aerouoste manęs jau laukė 
pažįstami sporto ir „Žalgirio" 
vadovai, tačiau, kol iki jų pri
ėjau, nes tuo metu atskrido ir iš 
Australijos, ir iš Amerikos 
nemažos grupės žmonių, praėjo 
nemažai laiko. Patekę į imigra
cijos ir muitinės gana didoką 
salę, buvom visai uždaryti. 
Kadangi su savim atgabenom ir 
gana karštoką australišką 
saulutę, tai viduje ir lauke tikra 
australiška šiluma, o salėje nei 
išvietės, nei vandens atsigerti, 
nei rankas ar veidą nusiplauti. 
Gi Lufthanzos privaišintas alu
tis daro savo taip,kad žmogus 
nors per langą šok, o čia viskas 
užrakinta. Jau ir taip piktam 
būnant , dar daugiau ūpą 
sugadino, -lkai pamačiau ant 
sienų dar esančius rusiškus pa
vadinimus ir ka i kuriuos 
šūkius, o aerouosto mašinos dar 
ir rusiškus numerius turėjo. 

Nesinorėjo tikėti, kad per tuos 
dvejus metus šioje vietoje, kur 
lankosi daugiausia užsieniečių, 
negalima buvo tų rusiškų pava
dinimų ir šūkių uždažyti ir 
pakeisti mašinų numerius, nes 
svečias gali tikrai pagalvoti, 
kad jis yra ne laisvoje Lietuvoje, 
bet „didžiojoje Sovietų Sąjun
goje". Gabenausi tiek daiktų, 
kad pats vienas pakelti ne
galėjau, o ratukų ten nebuvo, 
taip kad nužiūrėjęs aukštą ir 
atletiškai atrodantį kareivį, nu
ėjau pas jį, pasakiau, kad vežu 
čia sportinių daiktų muziejui ir 
paprašiau man padėti. Pasirodo 
jis pats aktyvus sportininkas, 
tai su malonumu paėmė di
džiuosius lagaminus ir atnešė 
iki mano draugų automobilio. 
Pasirodo su sportu galima tikrai 
daug ko pasiekti. 

Susitikimai su krepšininkais 

Prieš galutinai išrenkant 
Lietuvos krepšinio rinktinę, 
kelias dienas stebėjau juos, po 
du kartus per dieną, treni
ruojantis Kauno halėje. Čia 
susipažinau ir vėliau gana ar
timai susidraugavau su pirmuo
ju treneriu V. Garastu, sutikau 
seną dar iš Australijos pažįs
tamą trenerį R. Sargūną, ameri
kietį D. Nelson ir ispaną J. Im-
brodą. Pačių krepšininkų 
pažinojau tik kelis, tačiau po 
Kauno, ir vėliau su jais buvimo 
Klaipėdoje, tapome neblogais 
bičiuliais. Malonu buvo vėliau 
pamatyti iš Australijos atvykusį 

Futbolas Chicagoje 
,LITUANICA" LAIMĖJO PRIEŠ 

„EAGLES' 
» j 

5» 

Vienos iš geriausių šio sezono 
futbolo rungtynių vyko praėjusį 
sekmadienį, rugsėjo 27 d., 
Lemonte, kur „Lituanica-Liths" 
komanda, planingai ir ryžtingai 
žaisdama, laimėjo prieš pir
maujančią lenkų komandą 
„Eagles" rezultatu 4:2. Lai
mėjusi prieš juos, „Liths" 
komanda atsistojo stipriausios 
lygos major divizijos pirmoje 
vietoje ir užsiėmė tvirtą poziciją 
kovoje dėl čempionato. Bet apie 
tai kalbėti gal kiek ir per anks
ti, nes dar yra likę žaisti prieš 
5 komandas, iš kurių mažiau
siai 3 svajoja taip pat. 

Oras rungtynėms pasitaikė 
beveik idealus ir žiūrovų prisi
rinko, šių dienų mastu ma
tuojant, rekordinis būrys — ar
ti 200. Po ilgesnės pertraukos 
komandon sugrįžęs puolėjas Ar
tūras Savukynas sustiprino visą 
komandos priekį ir su R. Ur
bonavičium dažnai sukombina
vo pavojingų padėčių prie 
„Eagles" vartų. Prasiveržęs 
kraštu, jau 12 minutėje Artūras 
įsodino ir pirmąjį įvartį, 
padarydamas gerą pradžią, 
kuri, kaip sakoma, yra pusė dar
bo. Po įvarčio įvykęs mūsų var
tų apšaudymas, kurio metu 
„Eagles" ko nesudaužė vartų 
virpstus, vartininkas J. Putna 
išliko neįveiktas. 

Antrojo puslaikio pradžioje 
Virgio Žuromsko šūvis rekušetu 
atsidūrė „Eagles" vartuose ir 
2:0 „Liths" naudai. Svečiai 
sukruto, kaip širšės prie 
užkandžių stalo, ir kurį laiką 
užgulė „Liths" aikštės pusę, iš 
kur lyg raketomis apšaudė var
tus, nuo ko labiau nukentėjo tik 

V i l n i a u s ae rodrome min ios žmonių laukė iš Barcelonos grįžtančių Lie tuvos olimpiečių. 

pupų laukas ir kamuolys. Prieš-
puolyje Savukynas iš dešinio 
krašto švelniai užkėlė kamuolį 
į baudos aikštę, iš kur R. Urbo
navičius su gaiva meistriškai 
pasiuntė į vartus ir 3:0. Neįtikė
tina! Jie spaudžia, o mūsiškiai 
įvarčius šaudo. Įvykus susi
grūdimui prie „Liths" vartų, 
„Eagles" pagaliau rezultatą su
švelnino — 3:1. Likus žaisti vos 
keletą minučių. R. Urbona
vičius „apstatęs" „Eagles" 
gynėją, pergalę apdraudė 4:1 
rezultatu. Nežiūrint to, pasku
tinę žaidimo minutę „Eagles" 
rezultatą sušvelnino — 4:2. 

Po rungtynių paklaustas ko
mandos „coach" Don, kodėl taip 
skaudžiai sutvarkė „Eagles", 
atsakė: „Kad jie šaudė į mūsų 
vartų virpstus, ne mano kaltė". 
Žiūrovai galvoja, kad „Liths" 
puolimas šį kartą sužaidė 
veiksmingai. Ir laimė šį kartą 
buvo „Liths" pusėje. 

Rezervas irgi laimėjo užtikrin
tai rezultatu 3:1. 

SEKMADIENĮ PRIEŠ 
„MAROONS" 

Penktąsias rudens rato pir
menybių rungtynes „Lituani
ca-Liths" komanda šį sekma
dienį, spalio 4 d., žais prieš 
ambicingą italų komandą 
„Maroons". Rungtynės vyks Le
monte, Lietuvių centro aikštėje. 
Pradžia 3 vai. p.p. Rezervas žais 
1 vai. 

Pavasarį pirmosios komandos 
sužaidė lygiomis, nors mūsiš
kiai arti 2/3 žaidimo laiko 
dominavo aikštėje. 

J . J . 

ir į rinktinę išrinktą R. Braz-
dauskį. Prieš išvykstant krepši
ninkams į priešolimpines varžy
bas Ispanijoje, kartu su jais ir 
vadovais dalyvavau Parlamen
to rūmuose vykusiame priėmi
me, kur Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas V. Landsbergis 
įteikė jiems lietuviškus pasus ir 
atsisveikino. 

Po laimėjimų atrankinėse 
varžybose grįžę krepšininkai 
dar treniravosi Klaipėdoje, kur 
ir turėjo savo paskutiniuosius 
pasirengimus. Stebėjau tenai jų 
treniruotes ir džiaugiausi, kad 
komandoje matėsi geresnis 
susižaidimas. Liepos 15-tą vals
tybiniame Vilniaus „Draugys
tės" viešbutyje įvyko oficialus 
atsisveikinimas su išvykstan
čiais visais olimpiečiais. Cia 
dalyvavo V. Landsbergis, kiti 
Par lamento ir vyriausybės 
nar ia i , Pasau l io Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas Br. 
Nainys, kiti kviestiniai svečiai 
ir patys ol impiečiai . Po 
oficialiųjų kalbų, sveikinimų, 
teko ir man Australijos lietuvių 
vardu pasveikinti išvykstančius 
sportininkus, palinkėti geriau
sios sėkmės ir kiekvienam 
Įteikti voką su kišenpinigiais ir 
oficialiu ALFAS sveikinimu. 
Tai buvo tikrai didelė staig
mena patiems sportininkams, 
nes tik australai sugalvojo 
paremti individualiai kiekvieną 
olimpietį, kai visi kiti surinkti 
pinigai ėjo į Olimpinį komitetą 
ir, žinoma, buvo išleista bendrai 
visiems. Apie mano atgabentus 
kišenpinigius rašė visi Lietuvos 
laikraščiai, buvo daromi su 
manim pasikalbėjimai, sakoma 
per televiziją ir radijo, o kai 
įteikiau per atsisveikinimą 
vokus, tai net gražiųjų olim
piečių buvau išbučiuotas... 

Gyventojų reakcijos 
Lietuvoje stebint Olimpiadą 

Olimpinis įkarštis Lietuvoje 
buvo labai didelis. Televizija 
transliavo labai daug Lietuvos 
krepšininkų susitikimų ir kitų 
Lietuvos olimpiečių pasi
rodymų. Tačiau iš Rusijos ir 
Lenkijos galima buvo matyti 
kone visa olimpiada. Kai žais
davo Lietuvos krepšininkai, tai 
tikrai kone visa Lietuva sėdė
davo prie televizijos ekranų. 
Krešpinio įkarštis vėl buvo 
pagavęs Lietuvą ir jaudinosi 
žmonės, kad net sunku į juos 
žiūrėti. Girdėjau, kad net keletą 
ištiko širdies priepuoliai, bežiū
rint kai pirmą kartą lietuviai 
pralaimėjo rusams. Vėliau vyr. 
treneris V. Garastas man sakė, 
kad po kiekvieno pirmojo pus
laikio pralaimėjimo, pertraukos 
metu, jis išaiškinęs pagrindines 
žaidėjų klaidas, gana rūsčiai 
jiems pasakydavo, kad juos ste
bi visa Lietuva ir jie turi nepa
daryti Lietuvai gėdos. Gal tas ir 
paveikdavo, nes po to jie laimė
davo. Gi po pirmojo pralai 
mėjimo rusams, aš pats, stebė 
damas šias rungtynes, ko nega
vau širdies atakos, kai Kaune, 
rungtynių metu, tikrai beveik 
visas gyvenimas buvo sustojęs 
ir visi sekė šias rungtynes. Gi 
po, ir ko ne tikro turėto lai 
mėjimo. pralaimėjimas Lietuvo

je buvo sutiktas labai jau liūd
nai ir miestas atrodė kaip po 
didelių laidotuvių. 

Grįžus sportininkams po 
Olimpiados, prie pat atskridusio 
lėktuvo, kartu su V. Lands
bergiu, vyriausybės ir sporto 
vadovais, dainininkėmis, or
kestru ir keliasdešimt spaudos 
ir televizijos reporterių, sutikom 
Lietuvos olimpiečius, kai 
keliolika tūkstančių vilniečių 
su vėliavomis jų laukė prieš 
aerouosto pastatą, kur vėliau 
pasirodė ir patys olimpiečiai. 
Aukso medalio laimėtojas R. 
Ubartas buvo papuoštas 
didžiuliu ąžuolo lapų vainiku ir 
visi sportininkai daugybe gėlių. 
Miniai sugiedojus Lietuvos 
himną, šampano butelių kamš
čiai šaudė iš visų kampų, kai 
tiek daug gėlių, kuriomis buvo 
apdovanoti olimpiečiai, aš jau 
seniai nebuvau matęs. Oficia
lus sutikimas, kur laimėtojams 
buvo įteiktos piniginės premi
jos, vyko Vyriausybės rūmuose 
ir daug linksmesnis — Olimpi
niame komitete. 

GOLFO KLUBO 
VEIKLA CHICAGOJE 

DĖKOJAME DETROITO 
„KOVUI" 

Šįmetinis ŠALFAS s-gos tarp
miestinis golfo turnyras jau pra
eityje. Vyko jis Darbo dienos sa
vaitgalį — rugsėjo 5 ir 6 
dienomis Huron Golf Club, Yp-
s i lan t i , Mich. Turnyrą — 
pirmenybes pravedė Detroito 
lietuvių sporto klubas „Kovas", 
kuris po įvykio nedelsdamas 
spaudoje paskelbė žaidynių 
rezultatus. 

Chicagos Lietuvių Golfo klu
bo ir visų dalyvių vardu 
dėkojame Detroito „Kovo" orga
nizaciniam komitetui už suras
tą gražią ir patogią golfo vie
tovę, puikų organizavimą ir 
sklandų pravedimą. Ačiū! 

Viešnagėje pas 
V. Garastą 

Po visų oficialių ir neoficialių 
sutikimų, pobūvių, medalių 
aplaistymo ir kt., mano naujas 
bičiulis vyr. treneris V. Garas
tas, pakvietė mane, „Sporto" 
korespondentę M. Marcinke
vičiūtę ir žinomojo dailiojo 
čiuožimo meistro P. Vanago 
trenerę, jo motiną L. Vanagienę 
į savo namus. Svetingų Garas
tų šeimos gražiame ir pilname 
sportinių trofėjų bute, 
praleidome popietę, kur turė
jome ir malonų pasikalbėjimą 
su treneriu. Grįžo iš Barcelonos, 
kaip pasakojo jo žmona, beveik 
tikras ligonis. Naktimis nemie
ga, o užmigęs dažnai pašoka ir 
pradeda kalbėti krepšinio ter
minais. Kaip daktarai sakė, turi 
labai didelį nervinį įtempimą ir 
jam reikalingas ilgesnis ramus 
poilsis. Prie to yra nenormalus 
širdies plakimas ir reikalinga 
daryti gerklės operaciją. Numa
to jis išvažiuoti poilsiui į Biržus, 
Garasto tėviškėn. Pasakojo jis, 
kad buvo jam sunku su koman
da, kad joje yra daug „bosų" ir 
visi norėjo komandą mokyti. O 
po „didžiojo" pralaimėjimo prieš 
rusus, kai žaidėjai maždaug po 
10 minučių nusiramino, jis 
pasakė, kad re ikia viską 
pamiršti, nes dar ne viskas pra
rasta ir Lietuva iš jų laukia ne 
tik sportinės, bet ir politinės 
pergalės. Vyrai tai suprato ir, 
jeigu jie ir visi kiti mano, kad 
dėl šio pralaimėjimo jis esąs 
kaltas, tai jis tą kaltę gali ir pri
siimti, nors kalta buvo visa 
komanda — visi, būdami mir
tinai pavargę, visai nedengė 
savo žaidėjų ir nenorėjo keistis. 
Tačiau, kaip jis teigė, jei jie tas 
rungtynes būtų laimėję, tai 
tikriausiai būtų negavę ir bron
zos medalio. Laimėję prieš 
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ŠAUNIAI BAIGSIME 
SEZONĄ 

Šio sezono veikla bus baigta 
šauniu Chicagos Lietuvių Golfo 
klubo banketu — vakariene ir 
šokiais lapkričio 7 d. Lietuvių 
centre, Lemonte. Sporto entu
ziastai, mėgėjai ir visuomenė 
kviečiami. Informacijai skam
binkite tel. 708-349-9460, arba 
708-301-8604. 

Chicagos Lietuvių Golfo 
klubo valdyba 

DR KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tai. (312) 735-5556 

507 S. Gllbart. LaGrange. IL. 
Tai. (708) 352-4487 

KOMANDINIS TURNYRAS 

Chicagos Lietuvių Golfo klu
bas savo veiklą tęsia. Po gerokai 
įtempto tarpmiestinio turnyro 
suruošėme lengvesnį koman
dinį turnyrą, vadinamą „Yellovv 
Bali". Turnyras rugsėjo 20 d. 
vyko Lincoln Oaks Country 
Club, Crete, IL. 

Šio turnyro laimėtojai: 
I vieta — Albinas Smolinskas, 

Juozas Bacevičius, Stasys Virp
ša ir Bronius Racevičius. 

II vieta — Jonas Kubilius, 
P ranas Galzin, Geraldine 
Dauskurdas. 

III vieta — Aldona Vaitkienė, 
Rita Karienė, Vytas Vaitkus ir 
Arvidas Karas. 

Arčiausiai prie vėliavėlės — 
vienu smūgiu — Geraldine 
Dauskurdas ir Jonas Valaitis. 
Dviem smūgiais — Detta Galzin 
ir Arūnas Dagys. 

Kaip visada, laimėtojai,-os 
buvo pagerbti ir apdovanoti. 

PASKUTINIS TURNYRAS 

Šio Sezono paskutinis tur
nyras šį sekmadienį, spalio 4 d. 
vyks Glenvvoodie Country Club, 
Glenvvood, IL. Šiame turnyre 
bus atrinkti šį sezoną geriausi 
savo klasėje Chicagos Lietuvių 
Golfo klubo golfininkai. 

pakviestas būti Lietuvos 
rinktinės treneriu. Mums bū
nant pas juos, bent tris kartus 
jam skambino iš Čekoslovakijos 
ir būtinai kvietė jį grįžti atgal 
į Čekoslovakiją, siūlydami daug 
didesnius pinigus negu Lietuva 
gali mokėti. Tačiau jis at
sakymo jiems nedavė. Jis yra 
pasiryžęs Lietuvoje suburti 
geruosius jaunus krepšininkus 
į stiprų ir darnų vienetą, die
giant jiems sportinį drausmin
gumą ir meilę krepšiniui. Jo 
noras yra padaryti pajėgią ir 
stiprią Lietuvos krepšinio 
r ink t inę , jau be užsienio 
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Aukos, vajai — 

LIETUVIŠKOS 
VEIKLOS RAMSTIS 

Mūsų tautos išmintis tvirtina, 
kad tik nelaimėje tikrą draugą 
pažinsi. Atrodo, kar ta is ir 
nelaimė naudinga, nes tik tuo
met sužinai, ar turi draugų. 

Pas tara is ia is metais sun
kumai apniko ir vienintelį, 
šiapus Atlanto tebegyvuojantį, 
lietuvišką dienraštį, jau per aš
tuoniasdešimtąjį gimtadienį 
neseniai pe rs i r i tus i mūsų 
„Draugą". Sakytume, kad tokio 
brandaus amžiaus sulaukus, 
prisikabina vienokia ar kitokia 
negalia. Tai gali paliudyti ir 
mūsų skaitytojai, kurių ne 
vienas jau pusamžio slenkstį 
peržengęs. Bėdoms ištikus, kar
tais būtinai reikia jas viešumon 
iškelti, pasiskųsti, pasiguosti, o 
paskui laukti ir tikėtis, kad tuos 
skundus vėjas neišpustė kaip 
vakarykščio ugniakuro pelenus, 
kad jie įkrito bent į vieną kitą 
draugišką ausį ir paskatino iš
tiesti mylinčią, padėti pasiruo
šusią ranką. 

Nors ir nemalonu kalbėti apie 
trūkumus — ypač finansinius 
(atrodo, tarytum kažkas kažkur 
nemoka jų tvarkyti ir dėl to atsi
randa spragos), kartais pri
einamas vadinamasis liepto 
galas, ir kitos išeities nelieka. 
Galbūt daugelį nustebino ar net 
papiktino „Draugo" leidėjų bei 
admin i s t ra to r ių a tvi r i pa
reiškimai, jog mūsų dienraščio 
leidimo tęstinumas atsidūrė po 
dideliu klaustuku. Kad tas 
klaustukas netaptų antkapio 
kryžiumi , reikėjo skubios 
talkos. Tiek metų nuoširdžiai 
tarnavęs skaitytojams, skelbės 
lietuvišką žodį tolimuose nuo tė
vynės kraštuose, vienijęs išsi
blaškiusius tautiečius, skatinęs 
visuomeninę veiklą ir ne kartą 
įkvėpęs naujų jėgų ten, kur jos 
buvo besibaigiančios, „Drau
gas" pats prireikė pagalbos. 
Ne paskutinio „patarnavimo", 
kad ramiai galėtų išjungti 
spaustuvės mašinas, užverti 
redakcijos duris ir nutildyti 
nuolatinį telefonų skambėjimą. 
Tokį patarnavimą, be abejo, su 
malonumu būtų suteikę Lietu
vos, ir ne tik Lietuvos, komunis
tai, nes „Draugas" su pasidi
džiavimu spausdino LKB Kroni
kų ištraukas, nebijojo kovoti už 
tiesą, už pavergtą tėvynę ir 
beveik 50 okupacijos metų buvo 
aš t r ių a š t r i a u s i a s k r i s l a s 
okupanto akyse. 

Ir t ikrai nuostabu, kad šian
dien, kai Lietuva džiaugiasi ant
rą kartą atgavusi nepriklau
somybę, mūsų dienraštis atsidū
rė būti-nebūti akligatvyje. Jo 
nesustabdė Lietuvos priešų 
pikti kėslai ir žodžiai, bet dabar, 
kai tų priešų nebeliko, lietu
višką laikraštį gali palaidoti sa
vų tautiečių abejingumas. Gali, 
bet nepalaidos! 

J a u vėl pradeda sužibėti 
vilties žiburėliai, kuriuos užde
ga į pagalbą skubantys skai
tytojai. Nors dar gan siaura sro
vele, bet jau sruvena aukos, 
atsiranda vienas kitas naujas 
prenumeratorius, o viltį ypač 
teikia lietuviškosios visuome
nės atsiliepimas į pagalbos 
šauksmą. 

Va ir praėjusį sekmadienį į di
džiulę, puošnią Martinique salę 
sugužėjo keli šimtai lietuvių iš 
Chicagos, iš artimesnių ir toli
mesnių vietovių ne tik pasi
linksminti, pasižmonėti, bet 
savo dalyvavimu ir auka pa
rodyti, kad lietuviškas dienraš
tis jiems vis dėlto svarbus. 

To subuvimo pasisekimas aki
vaizdžiai parodė, kad dar turime 
pakankamai susipratusių skai
tytojų ir neskaitytojų, kurie su
geba išgirsti rimtą pagalbos 
šauksmą ir neužsikiša ausų, ne
nukreipia akių, o atskuba padė
ti. Tai labai gražu, kilnu ir jiems 
priklauso nuoširdi padėka, o juo 
labiau „Draugas*' dėkingas *io 
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vajaus-pokylio iniciatoriams bei 
rengėjams. Tai buvo didelių pa
stangų vaisius, dėl to ir rengi
nys buvo didelio masto. At
garsius apie jį, be abejo, gir
dėsime ilgesnį laiką, o jo sutelk
tos lėšos prailgins „Draugo" 
darbą. 

Tačiau norime pakalbėti ir 
apie mažesnio atgarsio visuo
menėje sulaukusius artimo 
meilės darbus. Pasigirdus ži
nioms, kad lietuviškasis „Drau
gas" kamuojamas finansinių 
sunkumų, pagalbos ranką pir
mosios ryžosi ištiesti dvi Chica
gos lietuviškos parapijos, pačios 
vos išsilaikančios nuolatinėje 
apylinkės gyventojų kaitoje. Tai 
dar ne viskas. 

Abiejų šių parapijų klebonai 
— ne naujieji ateiviai (kaip mes 
mėgstame vadinti po II pas. 
karo į šį kraštą atvykusius 
lietuvius) ir ne jų vaikai! Abu 
klebonai: Nekalto Prasidėjimo 
parapijos Brighton Parke kun. 
Anthony Puchenskis ir Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos Marąuette Parke kun. 
Jonas Kuzinskas yra kelintos 
kar tos senosios l ietuvių 
emigracijos auginti, o vienam jų 
net sunku laisvai lietuviškai 
susikalbėti. 

Abi minėtos parapijos, nors 
dar vadinamos lietuviškomis, 
turi tikrai gausesnį skaičių 
nelietuvių, negu lietuvių pa
rapijiečių. Nei vieni, nei kiti 
parapijiečiai nepasižymi tur
tingumu. Tai ne priemiestinių 
rezidencijų rajonas, o paprastų 
darbininkų ir pensininkų gy
venvietės (turtingesnieji seniai 
išsikraustė į „poniškesnes" apy
linkes). Marąuette Parko kle
bono rūpesčiu neseniai baigta 
atnaujinti parapijos bažnyčia, o 
tai pareikalavo daug lėšų. 
Brighton Parko parapija taip 
pat vos galą su galu suduria. 
Būtų visiškai natūralu, kad 
tokios parapijos ruoštų rengi
nius ar rinktų aukas sekmadie
ninių Mišių metu saviems 
reikalams. Tačiau abudu klebo
nai lietuviškai spaudai suteikė 
pirmenybę, patys skatindami ir 
uoliai remdami susipratusių 
parapijiečių pastangas suruošti 
„Draugui" paremti renginius. 
Tai tikras nuoširdaus lietuviš
kumo reiškinys, prieš kurį 
reikia lenkti galvą. Kažkodėl 
šių lietuvių klebonų pasiauko
jimas primena Kristaus pamo
kymo našlės skatiką, kurį Jis 
labiau įvertino už pasiturinčiųjų 
įmestąsias gausesnes aukas, nes 
,Ji davė iš savo neturto, o anie 

— iš savo pertekliaus". 
Norom nenorom užklysta 

klausimas: kažin kodėl lietu
viškai spaudai į pagalbą neat
skuba ir jos gyvybiško svar
bumo neįvertina pagrindinė 
visų išeivijos lietuvių organiza
cija? Sutinkame, kad ji turi 
daug išlaidų, ypač šiuo metu, 
kai atsikuriančioje Lietuvoje 
tiek vargo. Tačiau pagalba 
Lietuvai taip pat remiasi vajais, 
aukų prašymu, pagraudeni
mais. Vadinasi, prašymai nu
kreipiami į tuos pačius žmones, 
kurie nuoširdžiai ir dosniai at
siliepia, kurie šiandien rūpinasi 
ir „Draugo" išlikimu. Argi ne
būtų laikas suprasti, kad be 
lietuviškos spaudos gausioji, 
veiklioji ir tiek daug pasiekusi 
per 50 gyvenimo svetur metų 
mūsų išeivija netrukus sumen
kęs, nes nebus, kas vienija, 
jungia, riša. Be lietuviškos 
spaudos išeivija p ra ras 
lietuviškos tapatybės likučius, 
o tuomet nebus reikalingos ir 
mūsų svarbiosios organizacijos, 
kurios taip mėgsta savo veiklą 
pagarsinti spaudoje. Jeigu mes 
dar nenorime išnykti, visomis 
jėgomis kovokime dėl bent 
vienintelio lietuviško dienraščio 

išlikimo. ^ „ 
L).15. 

Sovietų sistema buvo lyg ir di
džiausias eksperimentas, ku
riam buvo paaukota masiniai 
ištekliai ir lig šiol istorijoje ne
girdėti žmonių skaičiai. Ji buvo 
pasišovusi perrašyti ir per
tvarkyti visuomenės papročius 
ir moralę ir tuo būdu išauginti 
paklusnesnę visuomenę. Bet šis 
eksperimentas nepasisekė, ir to 
nepasisekimo pasekmės dar ir 
dabar tebesitęsia. 

Su pradžia „glasnost" ir poli
tinių laisvių sistemos klaidos 
pradėjo greit aiškėti. Komu
nizmas naujos dorovės neišvys-
tė: vietoj jos jis davė korupciją 
ir moralinį puvimą. Bet šis 
eksperimentas labai sužalojo 
moralinę s t ruk tū rą visų 
žmonių, gyvenusių Sovietų or
bitoje. Jų visų tapatybės ieško
jimas buvo suklaidintas, nes 
jiems buvo atimti moraliniai 
rėmai, kuriuose toks procesas 
gali vystytis. 

Naujosios laisvės ir tapatybė 
Sugriūvant Sovietų sistemai, 

iš imperijos jungo pradėjo lais-
vintis įvairios tautos. Bene 
pirmosios tai padarė Pabaltijo 
valstybės, o iš jų Lietuva buvo 
pirmoji, kuri, dar imperijai te
besant pilnoj sudėty, paskelbė 
savo nepriklausomos valstybės 
atstatymą 1990 m. kovo 11 d. Ta 
laisvė, kurios visi žmonės troško 
ir dėl kurios tiek daug aukų 
buvo atiduota, pilnai niekur 
neįsigyveno — nei Lietuvoje, nei 
kitose buvusiose Sovietų 
Sąjungos valstybėse. Laisvė 
Lietuvoje pradėjo atgyti jau 
prieš 1990 m., o po jų ji auga, 
plečiasi ir didėja. Pamažu Lietu
va savo tautinį identitetą at
randa; ji jau turi savo vy
riausybę, užsienio atstovybes, 
savo apsaugos dalinius ir t.t. 
Lietuva dabar mėgina pati 
tvarkyti savo ekonomiką. 
Žinoma, pilnos laisvės tenai dar 
nėra, nes okupanto kariuomenė 
vis dar tebelaiko didelius savo 
dalinius, kurie atsisako klausy
ti Lietuvos įstatymų ir kurie 
nori visur rodyti savo suve
renumą. Tokie dalykai duoda ir 
duos nemažų sunkumų ir vy
riausybei, ir žmonėms. Bet vis 
dėlto reikia pripažinti, kad 
Lietuva savo laisvės kelią yra 
ne tik pradėjusi, bet yra juo jau 
ir gana daug pirmyn pakelia
vus. Taigi dabar jau galime 
žvelgti į Lietuvą iš abiejų pusių: 
iš okupacinės sistemos ekspe
rimento pusės ir iš dabartinės 
situacijos pusės. 

Tautinis ir asmeninis tapatiš-
kumas Lietuvoje okupantų buvo 
labai sužalotas. Sovietinė sis
tema ir ten per 50 metų „refor-

VYTAUTAS BIELIAUSKAS 

mavo" moralę, naikino supe-
rego ir kūrė tarybinę tautybę. 

Komunistinė sistema Lietuvo
je išvystė didelę korupciją, įve
dė nesąžiningumą ir daugeliu 
atvejų privertė žmones gyventi 
moraliniuose kompromisuose. 

Tiesa, Lietuvoje į pogrindį nu
stumta Bažnyčia vis dar davė 
t am t ikrus rėmus žmonių 
sąžinei vystyti. Bet kompromi
sų ir Bažnyčia neišvengė. 
Moralė dažnai 1 ivo „patai
soma", kad būtų galima arba 
komunizmo sistemoje išlikti gy
viems, arba kad būtų galima 
pačią sistemą sukompromituoti. 
Vagystė, melas, skundai , 
įžūlumas buvo dažnai tole
ruojami senojoje sistemoje. Ne 
retai į tokią elgseną net tei
giamai buvo žiūrima. Buvo gal
vojama, kad sabotažas priešui 
negali būti smerkiamas kaip ne
dorumas. Bet šalia šito vyko ir 
šeimų tradicijų trupėjimas, ve
dusiųjų ištikimybės mažėjimas 
ir savo elgesiui vertinti kriterijų 
praradimas. 

Dabar, atsiradus laisvei, tuoj 
peršasi reikalavimas atstatyti 
savo tautinę asmeninę tapaty
bę. Ir kaip tai padaryti? Dau
gelis su entuziazmu nori stip
rinti tautiškumą — nacionaliz
mą. Jie nori sulyginti patrio
tiškumą su dorove ir tuo būdu 
lyg ir norėtų atstatyti Lietuvos 
tautinį ir asmeninį superego. 
Deja, tautiškumas ir nacionaliz
mas gali būti naudingas tik tuo
met, kai jis vystosi visuotinių 
moralinių principų rėmuose. 
Kol kas Lietuvoje tie principai 
dar nėra atstatyti, ir dėl to lie
tuviškumo su dorovingumu ne
galima sulyginti. Aš abejoju, 
kad toks sulyginimas iš viso 
būtų naudingas net ir geriausio
se sąlygose. Lietuviškumą ir pa
triotizmą sulyginę su gerumu, 
gauname dabar labai įdomią si
tuaciją. „Sąjūdžio" steigimosi 
metu atsirado daug patriotų ir 
iš komunistinės sistemos 
sekėjų: trispalves visi kėlė ir už 
tėvynės laisvę daugelis triukš
mą kėlė. Net pati Lietuvos ko
munistų partija, savo vardą 
slapyvardžiu pakeitusi ir ant 

savo antspaudo, vietoj penkia
kampės žvaigždės, Vytį įsi
dėjusi, save laiko padorių, gerų 
patriotų grupe. Tokiu paviršu
tinišku tautiškumu dorovės at
s ta tymas niekad nebus 
sėkmingas. 

Sąžinės, apsidengusios Lietu
vos trispalve, neišvystysim: su 
vėliava galime tik savo ne
sąžiningą praeitį uždengti. 
Lietuvai ir atskiriems indivi
dams reikia atkurti savo tapa

tybę ne tik lietuvišką, bet ir mo
ralaus žmogaus tapatybę. Tai 
pasiekti reikia atgaivinti sąži
nės jausmą ir pagal ją perver
tinti savo elgesį moralinių prin
cipų rėmuose. Lietuvai ir jos 
žmonėms reikia rasti būdų, 
kuriais tauta ir individai galė
tų sugydyti savo sužalotą identi
tetą. Tiems, kurie, praeityje 
darydami per didelius kompro
misus su sistema, nusikalto sa
vo žmonėms ir savo sąžinei, reik
tų ypatingai pereiti per morali
nio gijimo procesą. Šiame proce
se turėtų būti įjungtas kaltės 
priėmimas, gailesčio išreiški
mas ir savo vietos dabartyje 
atradimas. Šiam gydymo proce
sui reiktų panaudoti JAV pre
zidento A. Lincoln'o pavyzdį. 
Lincoln'as, baigęs Amerikos 
pilietinį karą, paskelbė visiems 
amnestiją su savo garsiuoju po
sakiu: „Malice to no one — 
charity' to all" („Niekam ne
kenkti — pasigailėjimas vi
siem"). Šiuo principu remiantis, 
dabar Lietuvoje turėtų būti 
paskelbta amnestija, kurios 
rėmuose L.K. partija, kuri da
bar vadinasi LDDP, turėtų vie
šai priimti kaltę už koloboraciją 
su okupantu ir išreikšti gailes
tį už padarytas skriaudas tautai 
ir žmonėms. Taip turėtų 
padaryti ir kiekvienas buvęs ar 
esąs komunistas, prašydamas 
tautos atleidimo. Tauta tokį 
atleidimą duotų ir nuo to laiko 
praeitis būtų uždaryta. Po to in
dividualūs komunistai ar ki
tokie žmonės, nusikaltę turto 
pasisavinimu ar žmogaus teisių 
laužymu, turėtų būti traukiami 
atsakomybėn ir baudžiami ne 
už tai, kad jie partijai priklau
sė, bet už tai, kad jie nusi
kaltimus padarė. Pati gi LDDP 
turėtų rasti būdų kompensuoti 
tautai už jai padarytą žalą ir 
visiškai likviduotis. 

Tai būtų vienas aiškus žings
nis Lietuvos tautinio gijimo 
kryptimi. 

Antras kelias moralinių prin
cipų atstatymui būtų panaiki
nimas iš senosios sistemos 
užsilikusių nomenklatūrinių 
privilegijų ir grįžimas prie 
gavimo atlyginimo už atliktą 
darbą, o ne už užimamą vietą. 
Senosios sistemos išugdytas 
noras kai kuriuose įsidarbinti 
taip, kad būtų galima mažiau
siai dirbti ir gauti aukščiausią 
užmokestį, turi būti padarytas 
betiksliu. Darbo etika turi būti 
mažinta. Nomenklatūrinės pri
vilegijos, perimtos iš senosios sis
temos, dar tebeslegia tautą: jos 
leidžia plėstis korupcijai ir pa
deda išsivystyti naujai sistemai, 
vengiančiai leisti įsitvirtinti 
demokratiškiems principams. 

Atrodo, yra kai kurių mėgina
ma išvystyti savą r grupinį 
identitetą, kuriant naujas poli
tines partijas. Partijos yra rei
kalingos demokratiniame proce
se, bet jos negali žmogaus tapa
tybės apspręsti. Tapatybei gali 
daug padėti įvairios ideologinės 
sąjungos, kurios domisi verty
bėmis, socialine santvarka ir 
žmogaus dvasinės kultūros 
pakėlimu. Nepriklausoma Lie
tuva anksčiau tokių sąjungų tu
rėjo, kaip pvz. Ateitininkai, 
Skautai, Jaunalietuviai, Blai
vininkai ir pan. Šios sąjungos 
yra dabar perkeliamos į Lietuvą 
iš išeivijos, ir jos, be abejo, galės 
duoti gerą įnašą ten. 

Deja, išeivija negalės padėti 
Lietuvai moralinių ideologų pa-
rūpinimu, nes daugelis jų yra 
mirę (Maceina, Grinius, Vydū
nas, Yla) arba kiti jau pasiekė 
tokį amžiaus lygį, kad jiems 
būtų gal net sunku persikelti. 
Deja, išeivijoje jau mažai yra 
belikę filosofų ir teologų, kurie 
galėtų ten padėti bendrosios ir 
religinės etikos puoselėjimui. 
Lietuvai reiks išlavinti tokius 
žmones iš savo pačių tarpo. 

Dar yra viena sritis, kur išei
vija yra pasiruošusi Lietuvai 
daug padėti, t.y. verslas ir 
prekyba. Šias iniciatyvas gali
ma sveikinti, bet vieno dalyko 
nereiktų užmiršti, būtent to, 
kad biznieriai identitetu papras
tai mažai rūpinasi. Jų tikslas 
yra gauti pelno, ir tam tikslui 
pasiekti jie ne visada taiko 
moralinius principus. Gal jie 
kreipia dėmesį į teisinius 
reikalavimus, bet, bendrai 
imant, Vakarų biznieriai dau
giausia dirba moralinės tuš
tumos rėmuose. Žinoma, tarp 
mūsų lietuvių biznierių yra 
nemažai idealistų, kuriems šis 
„moralinės tuštumos" principas 
yra nepriimtinas. Jie nuošir
džiai nori padėti Lietuvai, neieš
kodami sau naudos ir dažnai 
duodami savo intelektualinę ir 
materialinę paramą. Tokie 
žmonės turi savo superego, ir 
tokių žmonių pagalbos reikia ir 
Lietuvai ir išeivijai. 

Tapatybė išeivijoje 

Padaręs keletą analitinių pa
stabų apie Lietuvą, negaliu 
palikti be vertinimo ir išeivijos 
situacijos. Išeivija yra dabartinė 
mūsų darbo dirva, ir dėl to 
mums reikia ir į ją giliau 
pažvelgti. Tapatybė išeivijoje 
okupacijos metu buvo dau
gumoje paremta tautinių prin
cipų dėsniais. Bet į tuos suide-
alizuotus principus buvo taip 
pat įjungti ir bendrosios moralės 
dėsniai. Idealiai žiūrint, būti 
lietuviu mums reiškė būti doru, 
geru žmogumi, nes lietuviai 
tėvynėje savo gyvybe, kančia ir 
mirtimi kovojo už žmogaus tei

ses ir už savo laisvę. Būti lietu
viu reiškė būti teisingu, garbin
gu, vertinančiu savo tautos pa
pročius, gerbiančiu jos istoriją ir 
sąžiningai dirbančiu, uoliu vi
suomenės nariu. Būti geru 
lietuviu reiškė būti pranašiu 
moksle, mene, technikoje, spor
te, literatūroje ir žmogaus teisių 
gynime. 

Išeivijoje lietuviai taip su-
idealizavę savo tautines charak
teristikas, labai aiškiai padarė 
jas gana naudingas savo tapaty
bės ieškojimui. Kai kurie, net 
kalbos nemokėdami ir Lietuvos 
istorijos nežinodami, iš savo 
tėvų ir protėvių pasąmonėje 
išlaikė tą savo lietuvišką super
ego. Tai labai paaiškėjo, kai per 
paskutinius ketverius metus, 
Lietuvai belaisvėjant, išėjo į 
priekį daug žymių žmonių, 
gyvenančių Vakaruose, kurie 
sau laikė garbe vadintis lietu
viais. Šitai buvo mums labai 
naudinga, stengiantis pakreip
ti pasaulio viešąją nuomonę 
Lietuvos pagalbai. Bet dabar 
pirmasis entuziazmas jau bai
giasi, ir iševija, kaip ir Lietuva, 
grįžta į savo gyvenimo norma
lias vėžes. Išeivija savo tapa
tybės ieškojo kitose sąlygose ir 
kituose kraštuose. Nors visuose 
tuose kraštuose buvo ir yra 
bendrosios moralės principų 
rėmai, ne visi žmonės ten jais 
domisi ir ne visi sugeba išvys
tyti savo žmogišką identitetą. 
Sąžinės ir superego vystymasis 
Vakaruose yra sutrikęs ne dėl 
komunistinės sistemos užmačių, 
bet dėl hedonistinės filosofijos 
į takos. Kaip visi Vaka rų 
žmonės, taip ir daugelis išeivijos 
yra paveikti hedonistinių verty
bių, kurios remiasi savinauda ir 
asmeniški} malonumų ieško
jimu. Ligi šiol kai kurie lietu
viai lyg tai išsilaikė nuo per di
delės Vakarų hedonizmo ir ma
terial izmo į takos, nes j ie 
kažkaip pasąmonėje turėjo 
idėją, kad jie visose tautose pri
valo būti pranašesni už kitus, 
tuo būdu tarsi norėdami įrody
ti savo ir savo tautos didesnę 
vertę. Ir dėl to mes dabar ran
dame išeivijoje vyresnių ir jau
nesnių mokslininkų, mokytojų, 
rašytojų ir mąstytojų, kurie 
buvo ir yra ypatingai darbštūs, 
etiški ir stipriai įsijungę į tų 
kraštų socialinių ir politinių 
problemų sprendimą. 

Bet dabar jie jau gali grįžti ir 
grįžta į Lietuvą; kai kurie tik 
apsižvalgyti, o kiti, norėdami 
rimtai padėti. Jie ten galvoja 
gal net savo tapatybę sustiprinti 
ir iš Lietuvos stiprybės pasi
semti. Ir ką jie ten randa? Man 
aiškinti čia nereikia. Bet reik
tų jiems paaiškinti, kad jie 
suprastų, jog Lietuva nėra ta 
idealioji šalis, apie kurią jie iš 
savo tėvų pasakų girdėjo. Lietu-
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VIENAS PATS 
JAUNIUS KUNDROTAS 

Apsakymai 
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Baugu man vienai. Kai atvyks čia komunistai, pap
jaus jie tave, brangusis. 

— 0 ką, jie žada apsilankyti? 
— Prieš tau atvykstant, buvo atėję. Eigulys, girdi, 

turtuolis! Štai netrukus spustels šalčiai, sukaustys 
balas ir kad jau laikas palikti šitą šiltą, švarią seklyčią. 

Krito drėgnas, lipnus sniegas. Simas išėjo j kiemą 
ir ilgokai stovėjo, stebėdamas, kaip miškas velkasi bal
tais drabužiais, kaip eglės nuolankiai prisiima ant 
savęs sunkią sniego dangą. 

Pagaliau iš stoties grįžo Jeronimas. Vakare, ger
damas arbatą, Simas jam tarė: 

— Jeronimai, aš turiu išvykti. Palauk, nepertrauk. 
Nei patsai noriu žūti, nei tau to linkiu. O „svečių" 
diena po dienos reikia laukti. Patarki, ką daryti, kur 
pasitraukti. 

Jeronimas patylėjo ir užsirūkęs tarė: 
— Nelaikau tavęs. Išvykti tau metas. Ir tai laimė, 

kad ligi šiolei nesuuodė. Štai ką: ne per toliausiai nuo 
čia yra didelė žeminė. Ten vienas ligi pavasario išgy
vensi, o tada eisi, kur norėsi. Tave aš aplankysiu, mais
to, šovinių tenai pristatysiu, nesirūpinki. Va, palauk
sime šalčių ir drožiam! 

Netrukus spustelėjo šalčiai. Jeronimas paruošė 
Simą kelionei, davėjam veltinius, kailinius, skalbinių, 
maišą duonos džiūvėsių ir šovinių šautuvui Brėkštant 
Simas ir Jeronimas buvo jau toli. 

Apie pusiaudienį pakilo vėjas, medžiai rūsčiai ūžė, 
miško proskynose sūkuriavo pūga. Arklys ėjo sky
nimais, kartais giliai įgarmėdamas į pusnis. Važiavo 
visą dieną. Pradėjus temti, Jeronimas sustabdė arklį, 
nuėjo prie medžių ir pasišaukė Simą. 

— Štai, matai aną aukštą pušį. Eik ir eik link jos. 
Prieisi, pasuk į kairę ir kokį pusvalandį laikykis dau
belės. Kai atsidursi ties ąžuolynu, eik tiesiai pro jį. 
Išeisi į pamiškę, pereisi ją. Tenai ir ieškok žeminės. 
Ji pušyne. 

Jis dar sykį pakartojo kelio žymes ir pridūrė: 
— Žiūrėk, eik tiesiai, nepasuk į dešinę. Tenai 

vilkams spąstus stato. Na, sudie! 
Simas užsimetė ant pečių šautuvą, maišą, karštai 

pabučiavo Jeronimą ir neatsigręždamas nuėjo į mišką. 
Jeronimas ilgai stovėjo ir žiūrėjo Simo link, paskui, 
numojęs ranka, sėdo į rogutes, pasuko arklį ir sukirto 
jį botagu. 

Simas susirado aukštąją pušį, pasuko kairėn ir nu
ėjo daubele, apaugusia smulkiais krūmokšniais. Vėjas 
atviroje vietoje pūtė smarkiai, kėlė sniego dulkes, nešė, 
suko, kirto jomis Simui per veidą, raižė skruostus, ba
dė lūpas. 

Danguje skaisčiai mirgėjo žvaigždės. Simas išgir
do duslų staugimą. „Vilkai", dingtelėjo mintis. 

Jis paspartino žingsnius. Tačiau eiti buvo sunku: 
vėjas vertė nuo kojų. Galop, priešaky suošė juoda 
ąžuolyno siena. Pasidarė ramiau. Simas atsisėdo ant 
kelmo, nusišluostė šlapią veidą, nusiėmė nuo ūsų ir 
barzdos ledą ir vėl gana arti išgirdo pratisą kauksmą. 
Jis pašoko ir metėsi bėgti į ąžuolyną. Bėgo ilgai, dus
damas ir ligi juostos grimzdamas į sniegą. Užsi-
gaudamas į nematomus kelmus bei audros išverstus 
medžius, skverbėsi pro aštrius krūmus. Jis ėjo vis toliau 

ir toliau, griuvo ir kėlėsi, burbleno keiksmus ir maldas. 
Kibūs, pikti krūmynai čaižė veidą, draskė odą, ir šiltas 
kraujas, sumišdamas su prakaitu, tekėjo skruostais. 
Simas nusilpo. Jis nusiėmė maišą, užkasė jį sniege po 
ąžuolu ir palengvėjęs, vejamas staugimo, leidosi toliau. 

Vilkai artėjo. Jie staugė čia užpakalyje, čia 
aplenkdavo Simą, čia, regis, jų šešėliai šmėkščiojo 
visiškai arti, už kelių žingsnių. Pagąsdintų juos šūviu, 
bet šauti jis bijojo. 

Ar tai ir buvo ta pati pamiškė, apie kurią kalbėjo 
Jeronimas. Vienok ąžuolynas pasibaigė: prieš jį tyko
jo didžiulis, mėnulio šviesos nužertas skynimas. Čia 
laisvai siautė aštrus, žvarbus vėjas. 

Paties iškvepiamu oru šildydamasis sušalusias 
rankas, Simas kiūtino skersai skynimo. Akimis ieškojo 
pušyno, bet jo nerado. Iš prieluo, iš užpakalio ir šonų 
spietėsi seni, šakoti ąžuolai. 

Vidury tarpumiškės Simas įsmuko ligi krūtinės į 
duobę, šautuvas nuslydo nuo peties ir įkrito į sniegą. 
Jis ėmė krapštytis iš pusnies, bet staiga jo kairiąją 
ranką baisia jėga sukando geležiniai dantys. 

Spąstai! Vilkduobė! 
Veltui jis kapsnojasi, stengdamasis išsivaduoti iš 

šitos nelaisvės. Jo kojos klimpo vis giliau į sniegą, 
ranka buvo kietai surakinta spąstų. Veltui jis šaukėsi 
pagalbos — atsiliepdavo tik vilkai. 

Pagaliau Simas pasidavė, jėgos išseko, balsas 
užkimo. Jis gulėjo nejudėdamas, sukaustytas geležies 
ir šalčio. Vėjas apnešė jį sniegu. Speigas smelkėsi šir
din, stingo kraujas. Jam aptemo sąmonė. Sūkuriais 
skriejo vaizdai ir padrikos mintys, atgijo seniai mirę 
žmonės. Jis ryškiai, tarsi iš tikrųjų, išvydo Mvc pati 
tarp laukų, vienišą savo žemėje. 
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- M Y K O L A S M I N I K A U S K A S 

Mykolas Minikauskas š.m. 
rugpjūčio 21 d. mirė savo 
namuose Westboro, Mass. Buvo 
99 metų amžiaus. Ilgesnį laiką 
sirgo ir buvo rūpest ingai glo
bojamas sūnaus Antano. 

Velionis buvo gimęs Lietu
voje. 1912 m. atvyko į Ameriką, 
apsigyveno ir dirbo Worces-
teryje. Vėliau prie Grafton mies
tel io įsigijo pieno ūkį, kurį 
sėkmingai tvarkė 35 metus. Su 
žmona Elena užaugino gražią 
šeimą. 

i 
Mvkolas Minikauskas 

Mykolui Minikauskui teko 
pat i r t i ir skaudžių gyvenimo 
smūgių, kai 1959 m. mirė jo 
žmona. 1978 m. amžinybėn 
buvo pašaukta duktė Marytė, o 
1982 m. neteko ir dukters Onu
tės . 

1979 m. baigęs ūkininkavimą, 
įsigijo gražius namus Westboro, 
Mass., kur gyveno su sūnumi 
Antanu. Kol sveikata leido, 
dažnai lankė Šv. Kazimiero 
bažnyčio je l i e t u v i š k a s šv. 
Mišias, skaitė ir rėmė lietuvišką 
spaudą, rėmė lietuviškus vie
nuolynus ir organizacijas. 

Velionis buvo pašarvotas Jo
no Kazlausko laidotuvių na
muose. Rugpjūčio 24 d. po ge
dulingų šv. Mišių Šv. Kazimiero 
bažnyčioje buvo palydėtas į 
Notre Dame kapines ir palai
dotas greta a.a. žmonos Elenos. 
Nuliūdime paliko sūnus Anta

n a s M i n i k a u s k a s M i n e r ir 
anūkė dr. Ellen Kosmer. 

Platesnis nekrologas buvo at
spausdintas „Draugo" rugsėjo 5 
d. laidoje. 

„ D A I N A V O S A I D A I " -
M A I R O N I O P A R K E 

Nekal to Marijos Prasidėjimo 
vienuolijos Pu tname rėmėjai 
ka r tu su seselėmis rugsėjo 20 d. 
Maironio Parko didžiojoje salėje 
suruošė pietus, po kurių labai 
puikią programą atliko „Dai
navos a ida i " — Udrių šeimos 
jaunasis atžalynas, trys sūnūs ir 
dukrelė. 

Svečius šiltu žodžiu pasvei
kino rėmėjų skyriaus pirm. T. 
Adomavičienė. Programai vado
vavo B. Miliauskaitė-Harris . 
Maldą prieš pietus sukalbėjo 
Aušros Var tų parapijos kleb. 
kun. A. Volungis. Visiems pasi
s t ipr inus skaniais rėmėjų pa
ruoštais pietumis, programos 
vedėja supažindino svečius su 
Udrių šeima. Rūta Udrienė yra 
buvusi seselių stovyklos auk
lėtinė, ka i ta stovykla dar buvo 
seselių sodyboje. Arūnas Udrys, 
atrodo, buvo s tovyklautojas 
„Dainavoje". Taip stovykos ir 
sujungė jų j aunas širdis bend
r am gyvenimui. 

Vyriausias sūnus Darius šią 
vasarą Lietuvos par lamente 
Vilniuje atliko praktiką. Ten 
j am teko sutikti dr. Shen, jėzui
tą, ekonomistą. J i s rašo knygą 
apie Lietuvos ekonomiją. Darius 
j a m buvo patarėju ir sutvarkė 
pasimatymą parlamente. J is vėl 
vyks į Europą tobulinti vokie
čių kalbą. Jis buvo vertėjas 
vokiečių pi rkl iams Lietuvoje ir 
par lamento delegatui Zingeriui 
prie Danijos karalienės. 

Duktė Baltija y ra paskutinėje 
gimnazijos klasėje. Grįžo iš 
Vasario 16-tos gimnazijos. Bai
gia „Židinio" neakivaizdinę 
l i tuanis t inę mokyklą. Domisi 
muzika, ypač smuiku . Mėgsta 
vaidinti; i r publika pastebėjo jos 
grakščią vaidybą. 

Al mis — dešimtoje gimnazijos 
klasėje i r yra tos klasės iždi
ninkas. J a m pa t inka vaidinti, 
kel iauti i r stovyklauti . 

CLASSIFIED GUIDE 

„Dainavos aidai" po koncerto Worcester, Mass Iš k. — Vytis, Baltija, Almis ir Darius Udriai. 
Nuotr. E. Meilaus, J r . 

J a u n i a u s i a s , v i e n u o l i k o s 
metų amžiaus sūnus Vytis 
lanko parapijos šeštadieninę 
mokyklą ir y ra šeštame sky
r iu je . Mėgė jas s p o r t u o t i . 
Domisi kompiu te r ia i s , ypač 
erdvių, gamtos mokslais ir 
matematika. 

Visi ketur i jaunieji Udriai 
a t l iko montažą, naudodami 
įvairius muzikos instrumentus: 
pianiną, akordeoną, smuiką, 
kankles, skudučius, barškučius 
ir k t . Dainavo visi kar tu , t r io, 
duetu ir solo, atlikdami liaudies, 
partizanų ir k i tas dainas. 

Klausytojai nesigailėjo j iems 
aplodismentų. 

Programą užbaigė giesme 
„Dangiškai Motinai Marijai", 
prašydami globos tėvynei Lietu
vai ir išvesti ją iš visų nelaimių 
į šviesų rytojų. 

Programos atlikėjai ir jų tė
veliai Udriai buvo apdovanoti 
rožėmis, kur ias įteikė L. Savic
kaitė ir B. Miliauskaitė-Harris. 
Jie padainavo dar vieną dainelę. 
Publika atsistojusi ilgai j iems 
plojo. Garbė tėvams, išauklėju
siems tokią puikią l ietuvišką 
šeimą; ne veltui programos ve
dėja pak lausė R. U d r i e n ė s 
„recepto" , ka ip ga l ima t a i 
pasiekti. 

Žodį tarė Lietuvių Labdaros 
draugijos pirm. K. Adomavičius, 
kur is buvo giliai sužavėtas 
„Dainavos aidų" programa ir 
seselių a t l i ekamais darba i s , 
kuriuos Maironio Parko vadovy

bė labai įvertina ir visuomet 
r emia . 

Seselių vardu sveikino seselė 
P a l m y r a . Dėkojo M a i r o n i o 
P a r k o pirm. K. Adomavičiui, 
visai valdybai ir parko vadovy
bei už nuolatinę paramą sese
lėms. Pranešė , kad provincijole 
seselė Igne dėl svarbių įsiparei
gojimų negalėjusi dalyvaut i . 
Pe r ska i t ė jos laiškelį, nuošir
džiausiai visų seselių vardu 
dėkojant} visi valdybai, pietų or
ganiza tor iams, patalpų vado
v a m s ir Udr ių šeimai. 

Renginyje dalyvavo ne vien 
seselių darbų rėmėjai iš mūsų 
te lkinio , bet ir gausus būrys iš 
Providence, Put namo, Bostono. 
Iš N e w Yorko R. Udrienės 
m a m y t ė , sesuo su vyru ir k i t i 
giminės. Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos kleb. kun. V. Parul is , 
MIC, Aušros Vartų parapijos 
k leb . kun. A. Volungis ir kun . 
A. Y a n k a u s k a s . 

Padėkos nusipelno visos mo
t e rys , ruošusios vaišes, dirbu
sios virtuvėje, pa tarnavusios 
pr ie stalų, plat inusios bilietus. 
P i r m . T. Adomavičienė, R. 
Val inskienė. E. Nal ivaikienė, 
R. Šteinienė, V. Ramonienė, D. 
Zaleckai tė , I. Juodai t ienė, O. 

SISTEMOS ŽLUGIMAS 
(Atkelta iš 3 p.^ 
va yra atsikuriantis kraštas, ku
r i am dabar reikia daugiau gau
t i , negu jis gali duoti . Kol kas 
gal Lietuva nėra pasiruošusi iš 
j ų net ir visa, ką j ie gali duoti, 
priimti. Kol kas j iems reikia 
grįžti atgal į savo gyvenamus 
kraš tus ir tęsti savo darbą ir 
toliau rodyti savo pranašumą ir 
sugebėjimą tenai. Lietuva dar 
nėra pasiruošusi ne t pilietybės 
davimu išeivijos tapatybę su
stiprinti, tas pat y ra ir su nuo
savybės teisėmis. Kol kas dau
geliui tenka tęsti savo gyve
nimą išeivijoje ir savo lietuviš
ką tapatybę tvir t int i už Lietu
vos ribų. 

Žinoma, aš nekalbu čia apie 
Vakarų biznierius, kurie su 
dideliu entuziazmu dabar vyks
t a į Lietuvą, galvodami, kad jie 
tu r i atsakymus į visas proble
m a s ir kad jie žino visuomet 
viską. Buvo koktu klausytis ne
seniai per Vilniaus radiją vieno 
amerikiečio biznieriaus, kuris 
labai gražiai ten kalbėjo apie 
biznio etiką ir moralę, nepaisant 
to, kad jis čia laukia teismo del 
savo klientų apgavimo. Lietuvai 
reikia saugotis „netikrų prana
šų'*, kurie tik save pablizginti 
mėgsta. 

Išeivijos o r g a n i z a c i j o s 
i r t a p a t y b ė 

Atrodo, kad dabar , kada at
gimstanti Lietuva turi sukon
centruoti visas savo pastangas 

savo krašto atstatymui tiek eko-
n o m i n ė j e , t i e k m o r a l i n ė j e 
plotmėje, iš jos dar negalima 
laukt i , k a d ji galėtų pradėti 
teikt i r imtą pagalbą išeivijai. 
Išeivijai dar tebelieka uždavinys 
visą eilę metų rūpint is lietuvy
be ir lietuviškos tapatybės išlai
kymu t a r p žmonių, gyvenančių 
už Lietuvos ribų. Tiesa, Vaka
rų kraš tuose mūsų tautiečiai 
tu r i sąlygas vystyti tapatybę, 
nes j iems žinojimas moralinių 
vertybių yra pr ie inamas. Gal 
kiek sunkiau su šituo yra mūsų 
n a u j o m s b e n d r u o m e n ė m s , 
susikūrusioms komunizmo sis
temos griuvėsiuose, kur verty
bių sistemos dar nėra nusisto
vėjusios. Bet šioms bendruo
m e n ė m s , ka ip ir žmonėms 
Lietuvoje, esmėje teks patiems 
atrast i moral ines vertes ir pra
dėti jas pas save įgyvendinti. 
Vakarų išeivija galėtų joms pa
dėti, t ik aprūpindama litera
tūros a r žinių santraukomis. 
Vakarų išeiviams gi bus reika
linga sust iprint i savo lietuviš
kumo identitetą. Šitam galės 
Lietuvių Bendruomenės visuo
se k r a š t u o s e d a u g padė t i , 
t a lk indamos pranaš iems išei
v i a m s l i e t u v i a m s l a i m ė t i 
konkurenciją su kitataučiais 
varžovais. Tai būtų galima pa
daryti finansiškai ir moraliai 
paremiant tokius žmones, duo
dant jiems specialų pripažinimą 
ir į t raukian t juos i lietuvišką 
veiklą. Dabar, kada yra toks 

didelis susidomėjimas naujai 

atgimusių lietuvių visu tuo, kas 
yra lietuviška, reiktų paruošt i 
įvairiomis kalbomis informaciją 
apie Lietuvą, jos istoriją, jos 
kultūrą ir jos papročius. 

Bet gal yra viena labai svar
bi pamoka, kur ia išeivija i r 
Lietuva gali pasinaudoti, stebė
dama kitų tautų elgesį mūsų at
žvilgiu. Tas elgesys rodo didelį 
to lerant iškumą ir p r iėmimą 
mūsų visur, kur mes gyvename. 
Kitos tautos 24 kraštuose lietu
viams davė ir duoda progos tapti 
tų kraštų piliečiais, jų kul tūr i 
ninkais ir net jų vadovais. 

Pilnai suprastas ir morališkai 
geras tautinis identitetas duoda 
vietos kitų tautybių žmonių ver
tinimui, gerbimui ir jų mė
giniui. Išeivija yra išmokusi 
nuoširdžiai bendradarbiauti su 
įvairių t au tyb ių žmonėmis . 
Reiktų šitai gal net paska t in t i 
ir sustiprinti . Lietuva pradeda 
atgaivinti savo t a rp tau t in ių 
santykių tradicijas, pagal ku
rias ten gyvenančios kitos tau
tybės turi būti priimamos ka ip 
teigiamas įnašas kraštui ir jo 
kultūrai . Pagaliau gi mūsų 
tapatybė yra pirmoj eilėj žmo
giškojo „a š " išvystymas, ir, t ik 
tai padarę, galime tą savo „ a š " 
sutaut int i . 

Taigi gal mums vis dėlto d a r 
tebetenka sugrįžti prie prancū
zų kareivio savo tapatybės api
brėžimo. Mes e same l aba i 
panašūs į ki tus viskuo, bet savo 
viduryje mes esame skir t ingi . 
Savo viduryje mes norime būt i 
humaniški žmonės ir geri lietu
viai. 

Kildišienė, A. Jakniūnai tė , I. 
Parul ienė , I. Markevičienė, L 
Savickienė, A. Maskeliūnienė, 
A. Šteinytė, D. Juodaitytė, L. 
Sav i cka i t ė , O. Keršy tė , J . 
Miliauskienė. Visuomet mielai 
ta lkina P. Mikšys, o ką bekalbė
ti apie Maironio Parko vice-
pirm. A. Glodą, tą neišsemiamos 
energijos talkininką. 

Padėka abiejų lietuvių pa
rapijų klebonams — kun. V. 
Paruliui , MIC, ir kun. A. Volun-
giui , renginį garsinusiems pa
rapijų biuleteniuose. Lietuvių 
radijo programos „Aušra" ve
dėjui inž. E. Meilui, Jr. , jį garsi
nus iam oro bangomis. J i s ir jo 
žmona Teresė nemokamai at
spausdino ir renginio bilietus. 

Nuoširdi padėka Udrių šeimai 
— „Dainavos aidams", atvežu
siems tokią puikią programą į 
mūsų lietuvišką telkinį. 

Ateitin žvelgiame su viltimi ir 
p a s i t i k ė j i m u , kad rėmėjų 
skyr ius mūsų parapijoj egzis
tuos ir toliau, remdamas kilniuo
sius seselių darbus ne t ik čia, 
bet ir laisvoje Lietuvoje, į kurią 
seselės pasikeisdamos dažnai 
skuba su pagalba. 

J .M. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, FL 

Š A U L I Ų K U O P O S V E I K L A 

Romo Kalantos Šaulių kuopos 
visuotiniame narių susirinkime 
rugsėjo 4 d. dalyvavo 87 nariai , 
jų tarpe: Šauliu Centro valdybos 
p i rm. M. Abarius iš Detroito, 
muz. L. Abarius iš Lietuvos ir 
ke le tas vietinių svečių. Susi
r ink imą vedė kuopos pirm. A. 
Gudon i s ; vėliavos garb ingą 
įnešimą ir išnešimą pravedė V. 
Gedmintas . Kuopos dvasios va
das k u n . J . Gal iūnas sukalbėjo 
prad inę malda Praei to susirin
k imo protokolą ska i tė sekr. J . 
Švedas, o ižd. A. Gesius pranešė 
kasos stovį: Kasoje y ra 2024.23 
dol. Lietuvos šaul iams duota 
3000 dol., Lietuvos t remtinių 
organizacijai — 1000 dol., pa
vasarinis piknikas davė 782 dol. 
pelno. 

Po to buvo išsamus pirm. A. 
Gudonio pranešimas iš kelionės 
į Lietuvą, kurioje dalyvavo net 
18 Romo Kalantos šaulių. Lie
tuvos šaulių surengta susipa
žinimo švente su užsienio šau
l iais praėjo labai įspūdingai: 
da lyvauta iškilmingame išvež
tųjų minėjime Karo muziejaus 
aikštelėje, Kaune, aplankyti 
A u k š t a i t i j o s ,r Žemai t i j o s , 
Klaipėdos, Kauno ir kitų vie
tovių Lietuvos šauliai , susipa
žinta su jų a ts ikūr imu ir veik
la. Be to, lankymas politinių 
ka l in ių , senelių pr ieglaudų, 
va ikų našlaičiu n a m ų parodė 
e s a m u s t rūkumus ir pagalbos 
reikal ingumą. 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

Lenrui£ 21 
KMIECIK R E . U ^ ' T 
7922 S. P i l i a i 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkt i na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p ro fes i ona l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

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

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

T1 . 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Va VVait 95th Stret 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMĄ^ 

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

312-77V-3513 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Džiugu: į 
naujų narių. 

k įopą įstojo 10 
5 iš j u — nebuvę 

šauliais — davė priesaiką. Tą 
atl iko kun. J. Gasiūnas. Kiek
vienam naujam nariui buvo pri
segta gėlė. Šaulių Centro pirm. 
M. Abarius t rumpame žodyje 
pasveikino Romo Kalantos šau
lius ir ragino remti Lietuvą, nes 
ta i yra garbinga šaulių pareiga. 
Iš Lietuvos muz. L. Abarius pri
minė buvusią sausio 13-osios 
grėsmę Lietuvai. Ta proga pa
skambino pianinu ir padainavo 
paties sukurtą giesmę ...„mirtį 
sutikome supynę rankas. . ." Tai 
buvo neužmirštama mūsų tau
tos diena. 

Susir inkimas baigtas „Lietu
va brangi" , pasivaišinta kava, 
sumuštiniais ir saldumynais. 

Rugsėjo 16 d. šauliai suruošė 
ruden in į pikniką V e t e r a n ų 
parke. Nors diena buvo karšta 
ir drėgna, suvažiavo 180 vie
t inių lietuvių ir svečių iš Ka
nados. Dalyvavo net kolonijai 
n e m a ž a i nusipelnęs Ignas 
Podėlis, 96 metų amžiaus, ir 3 
vietiniai kunigai. 

Visi gerai papietavę, dalyvavo 
loterijoje, kur ia i fantus su
aukojo 47 asmenys. Likęs 600 
dol. pikniko pelnas paskir tas 
Romo Kalanto paminklui staty
ti Lietuvoje, Kauno miesto so
dely. Tam pačiam tikslui auko
jo šaulys A. Paulionis 100 dol. 
ir V.D. Mažeikos 5 dol. Kuopos 
pirm. A. Gudonis dėkojo visiems 
atsi lankiusiems, virtuvės dar
buotojams, loterijai fantų su-
nešėjams ir visiems kit iems, 
bent kuo prisidėjusiems. 

Rugpjūčio 24 d. nelauktai sa
vo namuose mirė kuopos narys 
Vytau tas Raulinaitis, neseniai 
atsikėlęs į St. Petersburgą, FL 
gyventi. 

Sau le 

NAMŲ APŠILOYM. 
Išvalau ir taisau 
pečius ir kranus 

A. Banys 
Tai. 708-447-8806 

Kasparų sodas bus atidarytas 
obuolių skynimui spalio 3 d. Kroger 
Rd.. Union Pier. Ml Iš Chicagos važiuo
ti US 94 iki Union Pier Rd.; sukt į kairę 
ir, pavažiavus 1 bl., sekti rodykles. 
Obuoliai: Gokten Delicious, Red Deli-
cious, Red Paulą ir VVine Svip. 

Richard Hanus, adv. 
Imigracijos įstatymų žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. Randotph, Surte 2100 

Chicago, II 60606 
Tel. 312-357-0033 

REAL ESTATE 

r 
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BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzia Ava., 

Chicago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuola;da pensininkams 

Ii REALMART, INC 
6602 S. PuUski, 

Chicago, U 60629 
312 585-6100 

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

PARDUODAMAS CONDOMINIUM 
Adison, IL gražioje vietoje, 1 mieg. 
kamb., trečiame aukšte, liftas. Vasa
rą veikia baseinas, galimybė įsigyti 
garažą. 
Skambinti vakare: 708-543-6914 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas, 
antrame aukšte, 7136 S. Mozart. 
Sav. gyvena antrame aukšte, 
galutiniam bute. Pageidaujama 
pensininkas-ė. 

Išnuomojamas 3Vi kamb. modernus 
butas pirmame aukšte. Marquette Pk. apyt. 
Su šiluma, oro vėsinimu; moderni virykla, 
šaldytuvas, skaibykla su mašinomis. Suau
gusiems. 

Tel. 708-361-5594 

Išnuomojamas 3Va kamb. butas 
antrame aukšta iš kiemo pusės su 
šiluma, karštu vancaniu; yra virykla ir 
šaldytuvas. Pageidaujamas dirbantis 
vyras arba moteris. Skambinti bet ku
riuo laiku, tel. 312-778-6849. 

IEŠKO 

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

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 
^r^ a « I T 
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A puhlic vervke of this nevvspaper 

PADĖKA 
Širdingiausias ACIU visiems, aplankiu

siems mane ligoninėj bei namuose, prisimi
nusiems mane sveikatos linkėjimais bei 
laiškais. AČiū visiems už šv. Mišių aukas, 
maldas, gėles ir dovanas. 

JŪSŲ Salomėja Endrijonienė 

t 



RENGINIAI CHICAGOJE 
Spalio 2 d. — Vakaronė Jau

nimo centro kavinėje. Kalbės 
PLB pirm. B. Nainys . Rengia 
Jaunimo centro Moterų klubas. 

Spalio 3 d. - „Antro ka imo" 
spektaklis 7:30 v.v. Playhouse. 

Spalio 4 d. - „Antro ka imo" 
spektaklis 7:30 v.v. Playhouse. 

— Zarasiškių klubo gegužinė 
Saulių namuose. 

— Sv. Pranciškaus seserų vie
nuolijos rėmėjų seimas Tėvų 
Marijonų vienuolyno patalpose. 
11 vai. r. šv. Mišios už gyvus ir 
mirusius Sv. Pranciškaus vie
nuolijos rėmėjus,-as. 12 vai. pie
tūs. 1:30 v. p.p. registracija ir po
sėdis. 

— Kongresmano Richard Dur-
bin pagerbimas 6 v.v. Lietuvių 
centre, Lemonte. Rengia Lithu-
an ian Americans for Durbin. 

Spalio 9 d. — Akademinio 
skautų sąjūdžio nar ių sueiga, 
pakėlimai ir mirusių pagerbi
mas 7:30 v.v. Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Spalio 10 d. — Akademinio 
skautų sąjūdžio met inė šventė 
ir Vydūno Jaunimo fondo pre
mijos į teikimas 6:30 v.v. Lie
tuvių centre, Lemonte. 

Spalio 1 1 d . Blynų pusryčiai 
Jaun imo centro kavinėje. Ruo
šia Jaunimo centro Moterų 
klubas. 

— Koncertas „Vilnius" Lietu
vių centre, Lemonte. 

Spal io 17 d. — Lietuvos 
Dukterų balius Jaunimo centre. 

— „Puota jūros dugne", ren
giama Chicagos jūrų skautų,-čių 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Spalio 18 d. — Jaunimo cen
tro koncertas didž. salėje. 

S p a l i o 2 3 d . — 21-mos 
metinės Fotografijos parodos 
at idarymas 7 vai. vak. Čiur
lionio galerijoje Jaunimo centre. 
Rengia Budrio vardo foto archy
vas. Paroda tęsis iki lapkričio 1 
d. 

Spal io 23-25 d. Fi latel is tų 
draugijos „Lietuva" filatelijos ir 
numizmatikos paroda „Lithpex 
XXIV" Jaun imo centre . 
S p a l i o 24 d. — T a u r a g ė s 
lietuvių klubo 35-rių metų jubi
liejinis minėjimas 6 v.v. Šaulių 
namuose. 

Spal io 25 d. — Jaunųjų 
talentų popietė Jaunimo centre. 
Rengia „Giedra". 

— Žurnalui „Kar iu i " parem
ti kavutė Šaulių namuose. 

Spal io 30 d. — Vakaronė Jau
nimo centro kavinėje. Ruošia 
Jaunimo centro Moterų klubas. 

— „Plunksna galingesnė už 
Raudonąją armiją" — karika
tū rų apie Pabaltiečių nepri
k lausomybės kovas parodos 
a t idarymas 7:30 v.v. Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje. 

Spa l io 31 d. — Dail. Giedrės 
Žumbakienės grafikos kūrinių 
parodos a t idarymas Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemonte. 

— Jaunųjų fotomenininkų pa
rodos ir konkurso „Upės, ežerai, 
j ū ra ir laivai" a t idarymas Lie
tuvių dailės muziejaus fotogra
fijų galerijoje, Lemonte. 

Lapkričio 1 d. Tradicinis 
Vėlinių minėjimas Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse. Praveda 
Kapų savininkų draugija i r 
Bendruomenės pasauliečių ko
mitetas , garbės sargyboje — 
uniformuoti šauliai ir šaulės. 

—ALSM vaikų popietė Lietu
vių centre, Lemonte. 

Lapkričio 6 d. — Budrio var
do Lietuvių Foto archyvo vaka
ronė Jaunimo centro kavinėje. 
Bus premijų į teikimas foto pa
rodos laimėtojams ir vaizdajuos
tės „Kazys Bradūnas" premje
ra. 

Lapkričio 7 d. — Zarasiškių 
klubo pusmetinis susir inkimas 
Šaulių namuose. 

— Chicagos Lietuvių Golfo 
klubo pokylis Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Lapkričio 8 d. — „Lietuvių 
balso" laikraščio metinė vaka
rienė 6 vai. vak. Lietuvių Tau
tiniuose namuose. 

L a p k r i č i o 13-15 d. — 
„Atei t ies" savai tgal is J aun imo 
centre, Chicagoje ir Ateit ininkų 
namuose , Lemonte. 

Lapkričio 14 d. — LB Lemon-
to apylinkės pokylis Lietuvių 
centre , Lemonte. 

— Lietuvių Operos bal ius Jau
nimo centre. 

— „Ateities" žurnalo Premijų 
į teikimo vaka ra s Ate i t in inkų 
namuose , Lemonte. 

Lapkrič io 15 d. — „Nauja 
Rytų ir Centr inė Europa" — tri
jų žinovų svarstybos 7:30 v.v. 
Balzeko Lietuvių Kul tūros mu
ziejuje. 

Lapkrič io 20 d. — Moterų 
l a i s v a l a i k i o d a r b ų pa rodos 
a t ida rymas J a u n i m o centre . 
Ruošia J a u n i m o centro Moterų 
k lubas . 

Lapkrič io 2 1 d. — Lietuvių 
Fondo veiklos 30-mečio sukak
tuv in is pokylis Mar t in iąue sa
lėje. 

Lapkrič io 22 d. — „Mar
gučio" radijo 60 metų sukak tu
vinė šventė J a u n i m o centre . 
Pradžia 4 vai. p.p. 

— Lietuvos Kar iuomenės atsi
kū r imo minėjimas Šaul ių na
muose. 

L a p k r i č i o 2 8 d. - LSK 
„Li tuanicos-Li ths" t r ad ic in i s 
pokylis Lietuvių centre, Lemon
te . 

— L a b d a r o s v a k a r a s 
„ S e k l y č i o j e " . R e n g i a LB 
Socialinė ta ryba . 

Lapkrič io 2 9 d. — Tilžės 
Akto paskelbimo 74-os sukak
ties minėjimas 2 vai. p.p. Šaulių 
namuose. Rengia Mažosios Lie
tuvos Rezistencinis sąjūdis, da
lyvaujant šaul iams, ramovė-
n a m s i r visuomenei. 

Gruodžio 4 d . - Lie tuviškų 
kalėdinių š iaudinukų pamoka , 
pravedama Helen Pius, 7:30 v.v. 
Ba lzeko L i e tuv ių K u l t ū r o s 
muziejuje. 

Gruodžio 6 d. — Met inė 
J a u n i m o centro vakar ienė Jau
nimo centro didž. salėje. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
na r ių me t in i s s u s i r i n k i m a s 
J a u n i m o centre. 

Gruodžio 11 d . — Lietuviškų 
kalėdinių š iaudinukų darymo 
p a m o k a , p r a v e d a m a H e l e n 
Pius, 7:30 v.v. Balzeko Lietuvių 
Kul tūros muziejuje. 

Gruodžio 13 d. — Dainavos 
ansambl io rel iginis koncer tas 
Švč. M. Marijos Neka l to Prasi
dėjimo parapi jos bažnyčioje 
Brighton Parke . 

Gruodžio 18 d. — Lietuviškų 
kalėdinių š iaudinukų darymo 
p a m o k a , p r a v e d a m a H e l e n 
Pius, 7:30 v.v. Balzeko Lietuvių 
Kul tūros muziejuje. 

Gruodžio 20 d. — Atei t in in
kų Kūčios J a u n i m o cent re . 

Gruodžio 31 d. — Lietuvių 
Operos Naujųjų metų sut ik imas 
J a u n i m o centre. 

GRĄŽINO KOLUMBO 
LAIVO I N K A R Ą 

Chicagos Historical Society 
grąžino turėtą Kristupo Kolum
bo ekspedicijos laivo inkarą 
D o m i n i n k o n ų R e s p u b l i k a i . 
Inkaras buvo var to tas San t a 
Maria laive XV šimtmečio vidu
ryje, ka i Kolumbas leidosi į 
vandenynus naujų žemių ieško
ti. Inka ras yra geležinis, 8 pėdų 
ilgio, 8 colių storio ir sveria apie 
300 svarų. Jis bus eksponuotas 
Domin inkonų Respub l iko je , 
švenčiant 500 metų Kolumbo 
kelionių sukaktį , o vėl iau pasi
liks šal ia žymiojo keliautojo 
palaikų kriptos. 

1893 m. inkarą į Chicagą at
vežė tuometinis Domininkonų 
R e s p u b l i k o s k o n s u l a s i r 
eksponavo didžiojoje pasaulinėje 
Kolumbo ekspozicijoje. Vėliau 
inkaras buvo pa ta lp in tas Field 
gamtos muziejuje, iki paga l i au 
a t s i d ū r ė His tor ica l Socie ty 
žinioje. Dabar, atrodo, i n k a r a s 
užbaigė savo nuotykingą ke
lionę ir pasiliks ten, iš kur į 
Chicagą beveik prieš 100 metų 
atkeliavo. 
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kalną. Aš buvau ten truputį 
daugiau kaip valandą ir per tą 
laiką suskaičiavau trylika porų. 
Daugumas nešėsi jau iš anksto 
padarytus su įrašais kryželius ir 
kas tuvėl ius įkast i kryžių į 
žemę. Kit i čia pat nusipirko 
kryželius ar rožančius. J i e ėjo į 
kalną juos ten padėti. Vieni pa
deda juos už savo mirusius tė
vus, o ki t i už savo naujai sukur
tą šeimą. Nepavyko per tiek 
daug metų sunaikinti tikėjimo, 

Žemės banko rūmai Kaune nepriklausomybės metais. 

v — ACIU UZ SUGRĮŽIMĄ 
Atsiradus laisvesniam ir leng

vesniam keliavimui į Lietuvą, 
vis daugiau ir vis dažniau už
sienio l ietuvių lankome Lietu
vą. Vieni galbūt lankome gau
sius giminaičius, nes per vieną 
a r ant rą susitikimą vieni ki
t iems negalime išpasakoti savo 
pergyvenimų. Klausomės jų 
pasakojimų, bet taip pat ir mes 
norime išsakyti savo išeivijoje 
nueitą kelią. Daug kas iš mūsų 
norime pamatyt i ir pačią Lietu
vą. Lankome jos miestus, mies
telius ir j au po karo atsiradusias 
gyvenvietes. Keliaujant Lietu
vos keliais ir keleliais, matai 
t ik ra i gražią Lietuvos gamtą. 
Matai dar palikusius vienkie
mius, pakelėse didžiulius gan
dro l izdus, t e n k a pamatyti 
miško ir laukų žvėrelių. Viskas 
labai įdomu. Be to, matai vis 
daugiau kryžių, koplytstulpių 
su Rūpintojėliais. Jie ir vėl su
grįžo saugoti Lietuvos pakelių. 
J i e ' p r i m e n a kel iautojui 
neužmiršt i savo Kūrėjo. 

Aš girdėjau daug pasakojimų 
apie Kryžių kalną, mačiau ir at
vežtą vaizdajuostę. Vis norėjau 
pati tą kalną pamatyti. Rugsėjo 
pradžioje lankiausi Lietuvoje ir 
t ą progą nu ta r iau išnaudoti 
aplankymui šio išskirtino Lietu
vos kampe l io . Važiavau iš 
Vi lniaus — pravažiavus Šiau
l ius , j a u pradėjau dairytis. 
Kalno iš tolo nematyti. Dar 
truputį pavažiavus, prie kelio ro
dyklė rodė, kad pasukus į dešinę 
rasi te tą kalną. Kalnas nei toks 
didelis ir ne toks aukštas. Ap
linkui šiuo metu tušti laukai, 
o viduryje tų laukų Kryžių 
ka lnas . Iš tolo atrodo daugiau 
panašus į kryžių mišką. Priėjus 
arčiau matai, kiek daug visokių, 
visokiausių kryžių, kryželių. 
Atrodo, kad t ame kalne, tuose 
kryžiuose sudėta visa lietuvių 
tautos kančia. Pamažu lipu 
takel iu aukš tyn , o kryžių vis 
gausėja. J ie prisispaudę vienas 
pr ie kito, po jais vėl pridėta 
daugybė mažesnių kryželių, 
kryžiai ir kryželiai dar apka

binti mažesniais kryželiais ir ro

žančiais. Tų rožančių tiek daug, 
atrodo, kad jie slegia ir patį 
kryžių. Rožančiai įvairiausių 
spalvų ir ilgių, matyti daug ir 
gintarinių. Užlipus į aukščiau
sią kalno vietą, pamatai, kad ki
toje pusėje vėl tiek pat kryžių. 
Užtai iš tolo jis neatrodo toks di
delis. Kiekvieną tą kryžių, di
desnį ar mažesnį, įkasė ar paka
bino žmogus, dėkodamas Dievui 
a r p r a š y d a m a s a t le id imo, 
sveikatos, paguodos. Jeigu pajė
gtum suvokti kryžių atsiradimo 
paslaptį, sužinotum, kiek daug 
kančios, sielvarto, o kartais ir 
džiaugsmo savyje jie slepia. Ant 
didesnių kryžių įrašyti vardai, 
padėkos žodžiai už save, savo 
vaikus, gimines. Daug padėkos 
už tauta i suteiktą laisvę, už 
t remtinių sugrįžimą. Radau ir 
išeivijos lietuvių rankomis sta
ty tų kryžių. Ant vieno kryžiaus 
skaitau įrašą: 

A.tA. 
ALBINAS LOPETA 

Gyveno Evergreen Park, IL, anksčiau Chicagoje, Brigh
ton Parko apylinkėje. 

Mirė 1992 m. rugsėjo 30 d. 5:30 vai. p.p., sulaukęs 85 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Nuliūdę liko: dukterys — Albina Paškienė, Rasa Sahey; 

anūkai — Algis Bartašius, Raymond Paškus, Sr., Debbie Beik, 
Vicky Bartašius; keturi proanūkai; sesuo Adelė Baltra-
monienė šu šeima. 

Velionis buvo vyras a.a. Elzbietos ir uošvis a.a. Konrado 
Paškaus ir a.a. Mike Sahey. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai. 
Kūnas pašarvotas spalio 2 d., penktadienį nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks spalio 3 d., šeštadienį. Iš laidojimo namų 

9 val.ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mišios 
už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukterys, anūkai, proanūkai, sesuo ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

jį išsaugojo vyresnieji ir perdavė 
savo vaikams. Ir ta ip pamažu, 
ypač jaunimas, atrado kelią į 
savo Kūrėją. 

Leidžiantis žemyn nuo kalno, 
vakaro saulėlydyje t a r tum gir
di tyliai iš tų rožančių maldos 
šnabždėjimą. Galvoji, kad visi 
keliai subėga į vieną didelį kelią 
ir kad mes, nors labai seniai 
išėję, štai ir vėl sugrįžtame 
Lietuvon. 

B r o n ė N a i n i e n ė 

„Ačiū Tau, Dieve, kad po dau
gelio metų man leidai sugrįžti 
į laisvą Tėvų žemę". Čikaga, 
1992 m. 

Kalne tylu ir labai ramu. Žmo
nės vaikšto, stato savo kryžius, 
meldžiasi. Kalną gaubia paslap
tis. Okupantas ardė, griovė, bet 
nepajėgė jo sunaikinti ir nepa
jėgė įbauginti žmonių, kad nei
tų jo lankyti, o tuo labiau nesta
tytų kryžių. Pasirodo, kad ir ga
lingi tankai ne viską gali išar
dyt i ir išgriaut i . Y r a k i ta 
didesnė ir galingesnė jėga. Ta jė
ga padėjo žmogui nepalūžti . 
Žmogus šiandien dėkoja, prašo 
ir džiaugiasi savo Kūrėju, kuris 
a m ž i a i s s tovi sodybų ir 
vieškelių pakelėse ir saugo 
mūsų kraštą. 

Bet kas man nuostabiausia ir 
stebina, kad jaunavedžiai tuoj 
po sutuoktuvių važiuoja ne pasi
linksminti ir smagiai praleisti 
laiką, bet kar tu su visa savo 
palyda jie važiuoja į Kryžių 

rar: 
PONI SPENP IT AU SAVE SOME AT 

MUTUAL 'pedenat SAVINGS 
AND IOAN A3SOCIATK3N 

Chorteied ond Supeiv '̂l by rfi» IJriilccJ Slolr* f iovniimonf 
2212 W CERMAK ROAO • CHICAGO, (UIMOIS 60608 PHONE (312) 847 7747 

Ž S P > INTERNATIONAL 
\ ^ ^ / TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones ( Lietuvą ir visus 

C ARGO — siunčiame oro linija 

t 
J3ai b*š' 

"1 

kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketu pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų 

CS2S South 7tttt Av*nu« 
Htekory MMI. IMnota 604S7 
T«l«fo/iM (7M) 430-7272 

-

223 Katvarifų g«tv* 
viiniu*. Ltotuva 
TalafonM 3SO-115 Ir 778-392 

Palikai pasaulio grožybes, nuėjai Amžinybėn. Ilsėkis ir 
lauk mūsų. 

A.tA. 
GENOVAITĖ ČEPŠYTĖ 

LAPŠIENĖ 
Š. m. rugsėjo mėn. 24 d., Kufstein, Austrijoje mirė mūsų 

Mamytė, Močiutė, Sesutė, Teta a.a. Genovaitė Lapšienė, 
sulaukusi 82 m. amžiaus. Gimusi Lietuvoje, nuo 1944 m. 
gyvenusi Kufstein, Austrijoje. 

Dideliam nuliūdime liko sūnus ir marti Kęstutis ir Bar
bara Lapšiai, Vienoj, Austrijoje, sūnus ir marti Raimundas ir 
Raminta Lapšiai, vaikaičiai Kovas, Laura ir Andrea — Wheel-
ing, Illinois. Brolis Liudas Čepsys su šeima Jonavoj, sesutė 
Joana Paškevičienė su šeima Kaune ir sesutė Stasė Zapa-
rackienė su šeima West Bloomfield, Michigan. 

Antradienį, rugsėjo mėn. 29 d, po gedulingų šv. Mišių, 
Kufstein, Austrijoje, velionė buvo palaidota Kufsteino 
kapinėse prie savo vyro a.a. Igno Lapšio. 

Nuliūdę: sūnūs, brolis, sesutės ir jų šeimos. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 Sou th Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5234)440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 merų 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 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Vtarquette Funeral Home 
2533 VVest 7lst Street 
Chicago Illinois 60629 

1 -(3121-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60466 

708-430-4455 
• 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South S<)th Avenue 

Cicero, Illinois 60630 
708-652-1003 

La ido tuv ių namai Chicagoje ir p r i emiesč iuose . 

Visus l a ido tuv ių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

! 
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x Daiva Markelytė daly
vaus Jaunųjų talentų pro
gramoje spalio 25 d. 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Bilietai Gifts 
International ir Lietuvių cent
re po 11 vai. Mišių. Korp. 
Giedra visus kviečia paremti 
jaunimo pastangas mūsų dien
raščio „Draugo" išlaikymui. 

x Mečislovas Žeimys, gyve
nąs Bridgeporto apylinkėje, Chi-
cagoje, sužinojęs, kad jis „Drau
go" laimėjimuose laimėjęs 100 
dol., atvyko į „Draugo" įstaigą. 
Čia jo laukė maloni staigmena 
— pasirodo,kad jis laimėjęs ne 
vieną, bet du šimtus dolerių. 
Vertindamas lietuvišką spaudą 
ir žinodamas nelengvas jos lei
dimo sąlygas, M. Žeimys savo 
laimiki dovanojo „Draugui" 
paremti. Nuoširdžiai dėkojame 
dosniam aukotojui ir linkime 
dar daug metų būti šio laik
raščio skaitytojų tarpe. 

x Dr. Leonas Kriaučeliū-
nas , Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos pirmininkas, šį 
šeštadienį, spalio 3 d. vyksta į 
Bostoną dalyvauti Bostono 
skyriaus Tautinės sąjungos me
t iniame susir inkime. J i s 
padarys pranešimą apie Tauti
nės sąjungos veiklą, taip pat pa
rodys filmą iš Tautinės sąjungos 
22-rojo seimo. 

x Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti susit ikime su 
Lietuvą užtariančiu kongres-
manu Richard Durbin, tuo 
paremiant jo perrinkimą į JAV 
Kongresą. Susitikimas įvyks 
Lietuvių centre Lemonte 
sekmadienį, spalio 4 d., 6-8 v.v. 

x Balfo p in ig in is va jus 
kiekvieneriais metais vyk
domas spalio mėnesį. Nuo spalio 
1 dienos aukų rinkėjai pradės 
belstis į Jūsų duris, prašydami 
aukos. Mieli Balfo aukotojai ir 
rėmėjai maloniai prašomi pri
imti aukų rinkėjus ir sulig iš
galėmis įteikti jiems savo auką. 
Balfo vadovybė iš anksto Jums 
dėkoja. 

x Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopa spalio 10 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak. Šaulių na
muose rengia rudeninį paren
gimą. Dalyvaujantieji bus vai
šinami skaniais šaltais 
užkandžiais, šilta vakariene ir 
kavute su pyragais. Veiks gau
sus įvairiais gėrimais baras. 
Bus pravestas vertingais laimė
jimais dovanų paskirstymas. 
Šokiams gros smagus Rama
nausko orkestras. Kviečiami 
šauliai ir šauliškosios veiklos 
rėmėjai dalyvauti. 

x K. Jecius, Villa Park, 111., 
R. J. Ankaitis, Walnut Creek, 
Cal., „Draugo" garbės prenume
ratoriai, rėmėjai, pratęsdami 
prenumeratą, parėmė dienraštį 
po 50 dol. auka. Labai dėko
jame. 

x Sofija G a l a n t e , Oak 
Brook, 111., „Draugo" nuoširdi 
rėmėja, garbės prenumeratorė, 
pratęsdama prenumeratą, pri
dėjo 70 dol. dienraščio stipri
nimui. Labai dėkojame. 

x Viešbutis „Šarūnas" Vil
niuje. Naujausias, moderniš
kiausias su vakarietiškais pa
tarnavimais Šarūno Marčiu
lionio statytas viešbutis laukia 
Jūsų! Informacijai skambinkite 
„collect" Danu te i Ankai-
tienei, tel. 510-943-1066. 

(sk) 

x P r a u r i m ė M u r i n i e n ė , 
, ,Draugo" banketo proga 
laimėjusi jos vyro dail. Broniaus 
Murino, mirusio prieš penkerius 
metus, vardu 500 dol., palieka 
savo a.a.vyro intencija kaip 
auką „Draugui". Administra
cija ir visi „Draugo" tarnautojai 
nuoširdžiai aukotojai dėkoja ir 
prisimena jos vyrą mirties penk
metyje. 

x Sol. Dana Stankaityte, 
kilusi iš Joniškio ir priklausanti 
Joniškiečių sambūriui, giedos 
specialiose joniškiečių pamal
dose šį sekmadienį, spalio 4 d., 
Jėzuitų koplyčioje 11:15 vai. 

x Šv. Kazimiero seserų vie
nuolija kviečia dalyvauti šv. 
Mišiose, prašant Dievo, kad jų 
įsteigėja Motina Marija Kaupai
tė būtų paskelbta palaimintąja. 
Šv. Mišios bus trečiadienį, 
spalio 7 d., 7 vai. vak. 
vienuolyno koplyčioje. Jas atna
šaus kun. Tomas Kasputis iš Šv. 
Dionizo parapijos Chicagoje. 

x Adv. Vytenis Kirvelaitis 
rašo: „Akademinio Skautų 
sąjūdžio studijų dienų rengimo 
komiteto vardu dėkoju už 
pagalbą, informuojant apie 
mūsų šių metų studijų dienas 
Dainavoje. Be šių pastangų, 
mums būtų sunku sėkmingai 
pranešti Akademikams, ypač 
tolimesnėse vietovėse gyvenan
tiems, apie renginį ir numatytą 
programą. Siunčiame penkias
dešimties dol. čekį „Draugo" 
paramai. Nuoširdus skautiškas 
ačiū!" Dėkojame už čekį, nuošir
dų laiškutį ir Akademiniam 
Skautų sąjūdžiui linkime 
sėkmingos veiklos. 

x Linas Regis, gyvenantis 
Centennial, Wyoming valstijoje, 
tarp vietinių gyventojų išpla
tinęs „Draugo" laimėjimų bilie
tėlius, rašo: „Siunčiu bilietėlių 
šakneles ir pinigus. Neseniai 
grįžau iš kovos su miškų gais
rais. Esu labai pavargęs ir 
truputį sužeistas. Einu dabar il
sėtis ir paskaityti „Draugą", 
kuris mane informuoja apie 
lietuviškus reikalus ir 
gyvenimą Chicagoje". 

x Vacius Anskis, Toronto, 
Kanada, pratęsė prenumeratą, 
pridėjo 60 dol. auką su laiš
kučiu: „Žinodamas, kad esą 
sunkūs metai laikraščiui išleis
ti, pridedu ir auką, 10 dol. už 
bilietus". V. Anskį skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
gražius žodžius ir paramą labai 
dėkojame. 

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

x Richard Hanus, advoka
tas, imigracijos įstatymų ži
novas, 205 W. Randolph, Sui-
te 2100, Chicago. IL 60606, tel. 
312-357-0033. Pirma konsulta
cija — veltui. 

(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 bequeatb the sum of... 
to „Draugas" (arba to the Lith. Marian 
Fathers), 4545 W. 63th St., Chicago, IL 
60629". Aukos „Draugui" ir Marijonų vie-
nuoUjai nurašomos nuo valstybinių mokes
čių. 

DR. ANTANO IR LIUCIJOS 
MARČIUKAIČIŲ ŠVENTĖ 

Auksinio, 50 vedybinių metų 
jubiliejaus sulaukė Liucija ir 
Antanas Marčiukaičiai. Suva
žiavę jų vaikai, (vienos dukters 
šeima atvyko iš Californijos, 
sūnaus šeima — iš Texas, jau
niausios dukters šeima su 
aniikais — iš St. Louis ir sūnus, 
gyvenąs dar su tėvais) paruošė 
staigmeną tėveliams — puotą 
Country Club salėje, sukvies-
dami Giliespie miesto iškiliuo
sius asmenis. 

Dr. Antanas su Liucija, Gil
iespie, Illinois gyvena jau nuo 
1959 m., aptarnaudami miestą 
ir apylinkę. „Area News", Gil
iespie miesto ir apylinkių laik
raštis, įdėdamas fotografijas, 
gražiai apraše Liucijos ir An
tano , miesto ir apy l inkės 
gyventojų labai mėgstamų ir 
gerbiamų, 50-tąjį vedybinį 
jubiliejų —jų šeimos džiaugsmo 
šventę. Sveikinimą atsiuntė ir 
prezidentas G. Bush su žmona. 

Liucija (Urbaitytė) kilusi iš 
Šeduvos, aukštaitė. Gimnaziją 
baigė Šiauliuose. Dr. Antanas, 
dzūkas, gimnaziją baigė Mari
jampolėje. P r ik l auso atei
tininkų medikų korporacijai 
Gajai. Yra buvęs korp! Gajos 

pirmininku 1938/39 m. Dr. An
tanas buvo aktyviai įsijungęs į 
Lietuvių Tautos sukilimą, 1941 

birželio 22 paruošdamas m 
Lietuvių Aktyvistų Fronto Šta
bui būs t inę . Gestapas dr. 
Antaną daug kartų terorizavo. 

Už išrašymą vaistų Šiaulių žy
dų getui buvo Gestapo areš
tuotas. Jo kova su okupantais 
už Lietuvos laisvę yra atskira 
tema, teks atskirai peržvelgti. O 
dabar tikrai malonu pasidžiaug
ti Liucijos ir Antano darniu 
vedybiniu gyvenimu, jų gražia 
šeima ir jų vaikų šeimomis su 
visais vaikaičiais. 

P.N. 

Kongresmanas Richard Durbin 

IŠ ARTI IR TOLI 
J . A . V A L S T Y B Ė S E 

— Dail. Ritos Giedrės Bulo-
vaitės paroda atidaryta rugsėjo 
13 d. Chuck Levitan galerijoje, 
Soho, NY. Paroda tęsis iki rug
sėjo 26 d. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 12 dol. auka: Aloyzas 
R. Pal tarz ickas , Z. Pet
rauskienė, Arina Krasnakevich, 
kun. V. Katarskis, Tadas Rūta, 
Jonas Juodis, Marija Macieža, 
T. Berzinis, Ant. Klimas. Vi
siems tariame ačiū. 

x Elena Mūrelis, Westmins-
ter, Cal., Marta M. Trumpjonas, 
Naperville, 111., „Draugo" gar
bės prenumeratorės, rėmėjos, 
pra tęsdamos prenumeratą 
vieneriems metams, kiekviena 
pridėjo po 40 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsė prenumeratą ir kiekvienas 
paaukojo po 50 dol. dienraščio 
stiprinimui. Nuoširdus ačiū. 

x L. Kybartienė iš Willow 
Springs, 111., grąžino laimėjimų 
šakneles, pridėjo 20 dol. auką ir 
padėkojo „Draugo" leidėjams, 
kad perjuos Amerikos lietuviai 
turi lietuvišką laikraštį. Labai 
dėkojame už mielus žodžius ir 
auką. 

x 55 SVARŲ geriausių mais
to produktų rinkinys - $90; 
22 sv. mažesnis paketas — $55; 
22 sv. mėsos produktų ir alie
jaus — $90. Prie visų siun
tinių galite užsakyti aspirino ir 
vitaminų. Transpak, 2638 W. 
69 st., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis. tel. 
312-621-6954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel . 312-621-8999 ir Paulius 
Kurkulis, tel. 312-621-8886 dir
bą su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

Jubiliatai dr. Antanas ir Liucija Marčiukaičiai 

— Apre i šk imo pa rap i j a 
Brooklyne, NY, suruošė šven-
tę-gegužinę rugsėjo 13 d. Kultū
ros Židinio kieme ir salėse. 
Maistą paruošė Birutė ir Linas 
Šidlauskai, svečius muzika ir 
dainomis linksmino Romas 
Telšinskas. Vyko loterijos, 
veikė „Darbininko" administ
racijos suorganizuotas spaudos 
stalas. Į šventę atsilankė daug 
žmonių. 

— Šv. Jurg io lietuvių baž
nyčia Brooklyne, pasikeitus 
apylinkės gyventojų sudėčiai, 
vietos vyskupo patvarkymu 
buvo perleista juodiesiems. 
Bažnyčios vidaus įrengimai per
duoti Apreiškimo lietuvių pa
rapijai. Inventorių padėjo 
pervežti Juozas Rudys, Petras 
Laučiškis, Alega Juška. Pervež
tas altorius, bažnytiniai drabu
žiai, Kryžiaus kelių reljefai ir 
statulos. Kai kurie bažnytiniai 
daiktai bus persiųsti į Lietuvą. 

— Connecticut LB apygar
dos „Atgimimo" lituanistinė 

x A. Galdikas iš Los Ange
les, Cal., Donatas Jonuta, Ber-
keley, Cal., „Draugo" garbės mokykla, veikianti Šv. Andrie

jaus parapijos patalpose New 
Britain, CT, pradeda penktuo
sius mokslo metus. Į mokyklą 
vaikai priimami nuo 4 metų 
amžiaus, bet yra klasė ir suau
gusiems, besimokantiems lietu
vių kalbos. 

— Sofija Kazlauskienė jau 
šešeri metai vadovauja pran
ciškonų vasarvietei Kenne-
bunkporte, ME. 

— Lietuvos Vyčiu 110 
kuopos iš Maspeth, NY, inicia
tyva rugsėjo 17 d. prie Jun
gtinių Tautų rūmų suruošta 
demonstracija, minint Baltijos 
valstybių į Jungtines Tautas 
priėmimo metines ir reikalau
jant greito rusų kariuomenės iš 
jų atitraukimo. 

K A N A D O J E 

— Dr. Julija Čuplinskienė 
vadovauja Prisikėlimo lietuvių 
parapijos Toronte tarybos lab
daros sekcijai. 

— Vyskupo Motiejaus Va
lančiaus lituanistinė mokykla 
Hamiltone mokslo metus pra
dėjo rugsėjo 12 d . o aukštesnie
ji lituanistiniai kursai prasidėjo 
rugsėjo 15 d. 

— Montrealyje rugsėjo 7-12 
d. vykusiame XII tarptau
tiniame archyvarų kongrese 
dalyvavo 3 lietuviai: Lietuvos 

Apie Chicagos tiltus ir 
jų nelaimes 

Chicagos miestą šiais metais 
kamuoja keistos nelaimės. Dar 
nespėta visiškai atsipeikėti nuo 
prieš kelis mėnesius įvykusio 
potvynio, kai „prakiurusios" 
Chicagos upės vanduo įsiveržė 
į po vidurmiesčiu esančius 
tunelius ir kurį laiką supara-
lyžavo visą įprastinę miesto 
tvarką. Sugedo elektra, šildy
mas, buvo bijomasi, kad paplau
ti dangoraižių pamatai neišlai
kys jų svorio ir atsitiks dar 
baisesnių nelaimių. 

Viskas pasibaigė palyginti 
laimingai: upės dugne skylė 
buvo užtaisyta, vanduo iš 
tunelių ištrauktas ir gyvenimas 
vėl riedėjo įprasta vaga, bent iki 
rugsėjo 20 d., kai staiga vėl 
„pasigarsino" Chicagos upė. 
Vienas seniausių ir gražiausių 
tiltų ties Michi gan gatve, jau 
ilgoką laiką taisomas, nei iš šio, 
nei iš to staiga pakilo ir, galima 
sakyti, subyrėjo į gabalus, ši 
neįprasta nelaimė susilaukė 
daug dėmesio net tolimesnėse 
nuo Chicagos vietose, todėl ver
ta truputį atidžiau žvilgtelėti į 
Chicagos, o ypač jos tiltų, 
istoriją. 

Kai Michigano ežero pakran
tėje pradėjo kurtis Chicagos 
miestas, netrukus jis išsiplėtė 
abipus Chicagos upės ir pasida
lino į dvi, viena apie kitą ne per 
daug geros nuomonės, miesto 
dalis. Susisiekimas per upę kurį 
laiką vykdavo laivais arba 
keltais, tačiau keltininkai ne 
visuomet buvo patikimi, ypač 
kai upės pakrantėse pridygo 
daug smuklių. Miesto planuoto
jai puoselėjo svajonę sujungti 
pietinę ir šiaurinę Chicagą tiltų 
pagalba. 

Pirmasis pakeliamas tiltas 
per Chicagos upę buvo pastaty
tas Dearborn gatvėje 1834 m. 
Jis buvo medinis, pakeliamas ir 
nuleidžiamas storomis geležinė
mis grandinėmis. Mechanizmas 
dažnai užsikirsdavo, ir tiltas 
pakibdavo ore kelioms valan

doms ar net kelioms dienoms. 
Tilto pastatymu nebuvo pa

tenkint i piet inės Chicagos 
gyventojai, nes jis palengvino 
šiauriečių susisiekimą ir jie per 
dažnai pradėjo maišytis pietinė
je miesto pusėje. Kai 1839 m. 
miesto taryba paskelbė nutari
mą tiltą nugriauti, pietinės 
miesto dalies gyventojai jį 

archyvų vyriausias direktorius 
Aleksandras Guobys, Vidas Gri
goraitis ir Alfonsas Tamulynas. 
Kitas archyvarų kongresas vyks 
tik po 4 metų Kinijoje. 

nuvertė dar prieš nutarimo 
įsigaliojimą, kad miesto ta
rybai neateitų noras pakeisti 
nuomonę. 

Ir vėlesnieji Chicagos tiltai 
turėjo sunkumų: 1849 m. visi 
tiltai per Chicagos upę buvo 
staigaus potvynio nunešti, o 
1871 m. vidurmiesčio tiltus 
sunaikino didysis Chicagos 
gaisras. Per metų eilę buvo 
išmėgintos kelios pakeliamų ar 
pasukamų tiltų rūšys, bet vis 
nesėkmingai. Pagaliau 1902 m. 
buvo pastatytas pirmasis pake
liamas tiltas ties Cortland gatve 
(dabar tiltas nebekilnojamas), o 
netrukus po to per upę nutiesta 
ir daugiau tiltų, tačiau Michi-. 
gan Ave. tiltas laikomas pačiu 
svarbiausiu. 

Tai buvo pirmasis „dviaukš
tis" tiltas pasaulyje, supro
jektuotas, kad sunkvežimiai 
turėtų savo kelią, nesimaišytų 
su lengvaisiais automobiliais ir 
net nebūtų matomi iš gatvės. 
Tilto projektuotojas buvo Ed-
ward H. Bennett, mokslus bai
gęs Paryžiuje, todėl ir tilto pro
jektas atliepia prancūzų įtaką: 
su plačiais laiptais link upės, 
skulptūromis ir t.t. Tiltas, 
suplanuotas 1910 m., turėjo su
teikti miestui grožio ir kultūrin
gumo įspūdį.Iš tikrųjų, po pasta
tymo, ilgus dešimtmečius tilto 
išvaizda turėjo įtakos ir Chica
gos vidurmiesčio architektūrai. 

Tilto pastatymas 1920 m. kai
navo 16 milijonų dolerių, o šiais 
metais jo pataisymas-perstaty-
mas jau 31 mil. dolerių. Jis ir 
toliau bus „dviejų aukštų" — 
viršuje trijų automobilių pra
važiavimui į kiekvieną pusę, 
apačioje — dviejų kiekviena 
kryptimi. Bendras tilto plotis — 
92 pėdos, o kiekvienos dalies il
gis — 220 pėdų. Tiltas pakyla 
per 30-45 sekundes, prie jo 
kontrolių dirba 4 žmonės. Kai 
taisomo tilto kontrolės netikėtai 
sugedo, jis pakilo per sekundę ir 
dėl to metalinės dalys išlakstė 
į visas puses, padarydamos tiek 
daug žalos. 

Šalia susidariusių nepatogu
mų pėstiems ir važiuotiems, dėl 
Michigan gatvės uždarymo ypač 
nepatenkinti prabangiųjų par
duotuvių savininkai, nes jie 
praranda pirkėjus. Chicagiečiai 
turės kurį laiką susitaikyti su 
visais nepatogumais, nes tilto 
pataisymas užtruks bent pusę 
metų. Buvo numatytąjį užbaig
ti ir atidaryti iki š.m. lapkričio 
mėn. pabaigos. 

D. Bindokienė 

CHICAGOS ŽINIOS 

P E L Ė S SUSTABDĖ 
TRAUKINĮ 

Inspektoriai pastebėjo, kad 
Amtrak traukinio vagonuose 
esama pelių pėdsakų. Trau
kinys buvo sustabdytas Chica
gos Union stotyje ir keli šimtai 
keleivių turėjo laukti trejetą 
valandų, kol vagonai buvo 
išvalyti. 

SIŪLO SUSPENDUOTI 
AKVARIUMO 

VETERINORIU 

Illinois valstijos veterinarijos 
įstaigos antradienį perspėjo 
Shedd akvariumo vadovybę, 
kad vyr iausias akvariumo 
veterinorius būtų pašalintas iš 
pareigų, nes jis kol kas nėra 
gavęs valstijos leidimo verstis 
savo profesija. Po nelaimingo 
atsitikimo su dviem naujausiais 
akvariumo banginiais, kai jiems 
įleidus vaistų abu nugaišo, 
apsižūrėta, kad veterinorius 
Boehm, anksčiau dirbęs Los 
Angeles zoologijos sode, neturi 
Ulinois valstijos leidimo. Prašy
mą leidimui gauti jis padavęs 
tik rugsėjo 22 d. Kadangi jis 
akvariumo veterinorius 
pareigas ėjo be leidimo, susi
darys sunkumų leidimą gauti 
pavėluotai. 

SUSTABDYS SPORTO 
PROGRAMAS 

Chicagos miesto 75 aukštes
niųjų mokyklų vedėjai vien
balsiai nutarė nuo lapkričio 1 d. 
panaikinti visas sporto pro
gramas, o visus pomokyklinius 
užsiėmimus sustabdyti nuo atei
nančių metų sausio 29 d., jeigu 
nebus paskirta lėšų jų tęsimui. 
Nors šios taupymo priemonės 
sumažins Chicagos Švietimo 
tarybos išlaidas ir padės suba
lansuoti metinį biudžetą, bet 
bus padaryta didelė žala ypač 
neturtingųjų rajonų jaunuo
liams. Sporto programos daug 
prisideda prie jų pasilikimo 
mokykloje ir nesijungimo į gau
jas, neįklimpimo į narkotikų 
vartojimą. Manoma, kad, spor
tui iš mokyklų išnykus, dar dau
giau mokinių iš jų iškris, nebai
gę ketverių metų kurso. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenuc 

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

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


