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Lietuva ir Rusija 
atsiskaitys už prekes 

iki lapkričio 1
Penktadienio žinios iš Lietuvos

Gub. Clinton puola 
prez. Bush užsienio 

politiką

Vilnius, spalio 2 d. (Elta) — 
„Vyriausybinės delegacijos vi
zito į Maskvą tikslas — pasiek
tas”, susitikime su žurnalistais, 
komentuodamas rugsėjo 30-ąją 
įvykusias Lietuvos ir Rusijos 
vyriausybių derybas, pasakė 
ministras be portfelio Gedimi
nas Šerkšnys. Kaip informa
vome, Maskvoje vicepremjerai
B. Lubys ir A. Šochin pasirašė 
dokumentų paketą dėl tarpusa
vio atsiskaitymų. Ministro 
nuomone — svarbiausia, kad 
šalys susitarė iki lapkričio 1 
dienos atsiskaityti už visas 
prekes ir žaliavas. Valstybinio 
sektoriaus įmonių duomenimis, 
Rusijos įmonės Lietuvai sko
lingos apie 12 bilijonų rublių, 
Lietuvos įmonės Rusijai — apie 
4.5 bilijonų rublių. Aptarta tar
pusavio atsiskaitymų tvarka, 
Lietuvoje įvedus laikinus 
pinigus. Vizito metu pasiekta, 
kad Rusija neignoruos nei 
laikinųjų Lietuvos pinigų — 
talonų, nei vėliau — litų. 
Pasirašyti dokumentai turėtų 
padėti išspręsti ir pastaruoju 
metu kilusius nesutarimus tarp 
Lietuvos ir Leningrado dujų 
įmonių vadovų.

Ekspremjeras kritikuoja 
talonus

„Geriau ne visai kokybiški 
litai, nei laikini pinigai”, at
virame laiške premjerui Alek
sandrui Abišalai teigia eks
premjeras Gediminas Vagno
rius. Kaip jau pranešėme, nuo 
spalio 1-osios Lietuvoje pradėjo 
galioti laikinieji pinigai — 
talonai, prekyba už rublius yra 
uždrausta. Gediminas Vagno
rius kritikuoja šį žingsnį ir 
primygtinai siūlo atsisakyti 
ketinimų įvesti tarpinius pini
gus. Jo nuomone, laikinais pini
gais nebus pasitikima, žmonės 
jų nekaups. O neatstačius pini
gų kaupimo funkcijos, negalima 
tikėtis rimtesnių ūkio per
mainų.

Jis taip pat teigią, jog laikinų 
piniginių ženklų negalima nau
doti dėl prastos jų kokybės. 
Ekspremjeras įsitikinęs, kad 
keisti į litus galima tik tam 
tikrą gyventojų santaupų dalį. 
Jei visi talonai bus keičiami į 
litus (kaip jau pranešėme, visi 
rubliai buvo keičiami į talonus) 
— tai atneš valstybei bilijoninę 
žalą. Jei iš buvusios Sovietų 
Sąjungos atkeliavę rubliai bus 
pakeisti į Lietuvos pinigus, jie 
labai padidins infliaciją Lietu
vos rinkoje. „Geriau nedelsiant 
išleisti ne visai kokybiškus litus 
ir palaipsniui taisyti trūkumus, 
nei išleisti nekokybiškus talo
nus”, tvirtina Gediminas Vagno
rius.

Spalio 1-ąją, pirmąją laikinų 
pinigų įvedimo Lietuvoje dieną, 
apyvarta maisto ir pramoninių 
prekių parduotuvėse sumažėjo 
kelis kartus. Daugelyje parduo
tuvių pritrūko smulkių nomi
nalų talonų grąžai. Privačios 
parduotuvės, į kurias didelė 
dalis prekių atkeliauja iš 
buvusios Sovietų Sąjungos, ir to
liau prekiavo tiek už rublius, 
tiek už talonus.

Spalio 2-oji — policijos diena

Šiandien Lietuvoje antrą 
kartą minima atgaivinta Polici

jos diena. Prieškario Lietuvoje 
ji buvo švenčiama nuo 1925 me
tų. Ši šventė sutampa su krikš
čioniškąją Angelų sargų diena.

Šventės programoje — sporti
nės varžybos, koncertai, kiti 
renginiai. Ryte Vilniaus Arki
katedroje buvo aukojamos šv. 
Mišios. Prie Vidaus reikalų 
ministerijos kultūros ir sporto 
rūmų pasodintas ąžuoliukas žu
vusiems pareigūnams atminti, 
priesaiką davė nauji policijos 
darbuotojai. Ištvermės, budint 
nepriklausomos demokratinės 
valstybės žmonių ir įstatymų 
sargyboje, policininkams palin
kėjo Vytautas Landsbergis ir 
Aleksandras Abišala. Į šventę 
atvyko svečių iš keliolikos 
užsienio šalių policijos tarnybų.

Paklausa Lietuvos 
gaminiams Švedijoje

Iš Švedijos — Čiopingo pra
monės ir prekybos mugės — su
grįžo Lietuvos įmonių atstovai, 
kurie ten pirmąkart eksponavo 
savo produkciją.

Lietuvai atstovavo 14 įmonių 
ir organizacijų. Švedijoje jos 
siekė susirasti partnerių įvai
riam bendradarbiavimui: pa
sirašyti kontraktus bendrai 
gamybai, parduoti savo produk
ciją, įsigyti modernios tech
nikos. Artimiausiu laiku į 
Švediją bus eksportuojamas 
Alytaus bendrovės „Alyta” 
šampanas, turistus iš Švedijos į 
Lietuvą vežios Vokietijos ir 
Lietuvos bendra įmonė „Okto- 
piligrimas”. T ietuvos sekcijoje 
atidarytoje parduotuvėje la
biausiai buvo perkami lininiai 
gaminiai. Paklausą taip pat 
turėjo natūralaus neapdirbto 
gintaro papuošalai, Kauno fabri
ko „Audimas” neperšlampami 
sportiniai kostiumai, Lentvario 
fabriko kilimai.

Bendri Baltijos šalių pašto 
ženklai

Valstybinė įmonė „Eesti post” 
spalio 3 d. išleis į apyvartą ke
turių pašto ženklų seriją „Mare 
Balticum”. Tai bus bendri ketu
rių šalių — Estijos, Latvijos, 
Lietuvos ir Švedijos — pašto 
ženklai. Juose bus atvaizduoti 
jūriniai paukščiai, gyvenantys 
Baltijos jūros regione. Temati
kos pasirinkimas atspindi bend
rą šalių atsakomybę už aplinką.

Haydn ir Schubert muzikos 
festivalis

Vilniaus operos ir baleto 
teatre pastatyta Franz Joseph 
Haydn opera „Žvejės” (Le Per- 
catrici). Šį spektaklį kūrė grupė 
svečių: dirigentė iš Šveicarijos 
Olga Getzy, režisierius — Salz- 
burgo Mozarteum profesorius 
Robert H. Pflanzl ir dailininkas, 
tos pačios aukštosios mokyklos 
profesorius Heinz Bruno Gallee.

Dirigentei Getzy prieš dvejus 
metus taip pat gimė idėja 
surengti Haydn ir Schubert 
kūrinių festivalį. Jį menininkė 
nusprendė surengti Baltijos 
šalyse, kurioms po ilgų uždaro 
gyvenimo metų reikalingi kon
taktai su pasauliu. Tą pačią 
dieną atėjo laiškas iš Vilniaus, 
kviečiantis padirbėti — pro
fesoriauti Muzikos akademijoje.

Operos „Žvejės” premjera —

1

JAV Demokratų partijos prezidentinis kandidatas gub. Bill Clinton kalba Milwaukee, Wis., JAV 
užsienio politikos klausimais, pirmą kartą atvirai puldamas prezidento G. Bush užsienio politiką.

Lenkų ir lietuvių lūkesčiai 
prieš premjero vizitą 

Varšuvoje

Varšuva, rugsėjo 27 d. (UPI) 
— Lietuvos ministro pirmininko 
Aleksandro Abišalos vadovau
jama delegacija lankėsi Var
šuvoje rugsėjo paskutinę sa
vaitę. Vizito tikslas — sumažinti 
augančią įtampą ir nepasitikė 
jimą tarp šių dviejų šalių. 
Lietuva, kurios 3.8 milijonai 
gyventojų yra dešimtadalis to, 
kiek Lenkija turi gyventojų, yra 
vienintelė valstybė, turinti 
sieną su Lenkija, su kuria 
Lenkija dar nėra sudariusi 
bendradarbiavimo sutarties

Iki šiol derybas su Lenk; j, 
trukdė Lenkijos susirūpinimą-’- 
Lietuvos traktavimu joje 
gyvenančių 250,000 lenkų. 
Lietuvos valdžia buvo panai
kinusi vietines ir regionines 
tarybas vietovėse, kuriose dau
guma gyventojų vra lenkai, 
kaltindama kai kuriuos tarybų 
narius rėmimu 1991 rugpjūčio 
perversmo Maskvoje.

Lietuva gi buvo susirūpinu
si galimomis Lenkijos preten
zijomis į Lietuvos žemes. Prieš šį 
vizitą, Lietuva sakėsi, sutarty
je reikalausianti pareiškimo,

spalio 3 dieną. Tai ir tarp
tautinio Haydn-Schubert kūri
nių festivalio, truksiančio 
dešimt dienų, atidarymas. Mu
zikos akademijoje ir Menininkų 
rūmuose vyks Lietuvos ir užsie
nio muzikantų, vokalistų meis
triškumo pamokos. Spalio 6 
dieną Muzikos akademijoje ren
giama konferencija „Haydn ir 
Schubert kūryba ir jos reikšmė 
dabarties muzikos kultūroje”.

Rusų dramos teatras, esan
tis Vilniuje, spalio 1 d. pradėjo 
sezoną premjera — B. Sedelni- 
kovo komiška opera „Meška” 
(pagal Čechovą).

Panevėžio dramos teatras 
sezoną pradėjo Danijos mieste 
Aabenraa, kur rodė „Procesą”. 
Rugsėjo viduryje šį Sauliaus 
Varno spektaklį panevėžiečiai 
vaidino Maskvoje, senose 
Mchato patalpose. Grįžus namo, 
prasidėjo Šekspyro „Macbeth” 
repeticijos. (J. V.)

kad Lenkija smerkia savo ban
dytą Lietuvos okupaciją 1920 
metais. Ministras pirmininkas 
Abišala yra pasakęs, kad toks 
pasmerkimas būtų laikomas ap
sidraudimu Lietuvai ir pagrin
du abipusiems užsienio ryšiams. 
Bet vėliau, jis nutarė to nebe- 
reikalauti, sakydamas, jog pa
kaktų tiktai lenkų pareiškimo 
dėl dabartinių Lietuvos sienų 
nepažeidžiamumo.

Sis klausimas dėl Lietuvos- 
Lenkijos sienų vėl iškilo po to, 
kai Lenkijos ambasadorius Vil
niuje Jan Widacki viename pa
reiškime pasakė: „Lenkija 
apleido šią vietą”. Kai kurios 
politinės grupės Lietuvoje 
suprato, kad tai nurodo Lenki
jos pasinešimą į „tą vietą” vėl 
sugrįžti.

Tačiau prieš Abišalos vizitą 
Varšuvon Jan Widacki spaudos 
konferencijoje paaiškino, jog tuo 
išsireiškimu jis tik nurodęs 
Vilniaus krašte gyvenančių 
lenkų nuotaikas, būtent, kad ne 
jie palikę Lenkiją, o Lenkija juos 
palikusi, po karo pakeitus sie
nas. Widacki kalbėjo: ,,Su

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— Ross Perot paskelbė savo 
kandidatystę į JAV prezidentus, 
tuo gerokai išmaišydamas prez. 
Bush ir gub. Clinton kampanijų 
strateginius išskaičiavimus. 
Nors paskutinės apklausos rodo, 
kad tik 7% amerikiečių balsuo
tų už jį, jis paneigė, kad jo tiks
las yra tik sumažinti pagrindi
nių dviejų kandidatų balsų skai
čių. Savo viceprezidentu jis pa
sirinko pensijon išėjusį JAV 
daro JAV laivyno viceadmirolą 
James B. Stockdale.

— Angolos rinkimus laimėjo 
dabartinis jos prezidentas, 
buvęs marksistas Jose Eudardo 
dos Santos ir jo partija. Rinki
mus pralaimėjo buv. rezistencijos 
vadas Jonas Savimbi, surinkęs 
tik 40% balsų.

tartyje neturėtų būti minima is
torija. Lenkija pripažįsta dabar
tines sienas ir neturi teritorinių 
pretenzijų savo kaimynams”, 
kalbėjo Widacki.

Vizito metu pasirašytos trys 
ribotos sutartys: dėl sust^bdyTy? 
per Lietuvos-Lenkijos sienas 
vykdomų kriminalinių nusikal
timų, dėl abipusių investicijų 
apsaugojimo ir dėl padauginimo 
pasienio punktų.

Lenkų pareigūnai tačiau taip 
pat yra susirūpinę, kad yra 
uždelsiamas žemės grąžinimas 
lenkams buvusiems jos savinin
kams. Lietuvos pareigūnai tvir
tina nestatą kliūčių lenkams 
šiuo atžvilgiu ir net prieš karą 
išleisti dokumentai yra priima
mi nuosavybės įrodymais.

Kitas lenkų rūpestis yra Lie
tuvos administracinio suskirs
tymo pertvarkymas. Bijoma, 
kad tai sumažins lenkų įtaką 
Šalčininkų vietovėje ir Vilniaus 
krašte. Lenkija taip pat prašo 
atidėti Lietuvos planus rei
kalauti, kad visi Lietuvos 
piliečiai išlaikytų lietuvių 
kalbos egzaminą. Apskaičiuo
jama, kad apie puse jaunų lenkų 
Lietuvoje lietuviškai nemoka.

— Prez. Bush nutarė parem
ti planą, kuriuo būtų uždrausta 
serbų lėktuvams skristi virš 
Bosnijos-Herzegovinos. Serbų 
vadai buvo pažadėję Londone 
nutraukti tuos skrydžius, bet jie 
to pažado nevykdė. Tuo tarpu 
dar teks Šį planą aptarti su JAV 
sąjungininkais ir su Jungtinė
mis Tautomis ir gauti jų suti
kimą.

— Izraelis kviečia Siriją į 
abiejų šalių vadų susitikimą, 
sakydami, kad be taikos su Siri
ja, nebus taikos visame regione. 
Izraelis prašo susitikimo tarp 
Izraelio min. pirm. Yitzhak Ra- 
bin ir Sirijos prez. Hafez al- 
Assad, bet savo kalboje Izraelio 
parlamente, Rabin prisipažino 
turįs mažai vilčių, kad Sirija 
kvietimą priimtų.

— Rusijoje išleidus talonus, 
kuriais visi Rusijos gyventojai 
turės iš ko pirkti akcijas priva- 
tinamose Rusijos įmonėse, nu
krito rublio vertė 21.6 procen
tais.

Milwaukee, Wis„ spalio 1 d. 
— Kalbėdamas apie tūkstančiui 
žmonių, kurių tarpe buvo apie 
35 etninių grupių atstovai (bet 
nepaminėti lietuviai), preziden
tinis kandidatas Arkansas gub. 
Bill Clinton nutarė pulti prez. 
Bush jo stipriausioje vietoje: 
užsienio politikos srityje. Jis 
kaltino prez. Bush, kad jis per 
uoliai stengiasi susidraugauti 
su valdovais ir diktatoriais ir 
kad jis pats (Clintonas) daug 
lengviau imtųsi prekybinių 
sankcijų ar net jėgos, ginant 
žmogaus teises užsienyje.

Jis taip pat kritikavo prieš 
Persų įlankos karą prez. Bush 
pataikavimą Saddam Husseinui 
ir pareiškė, jog jis „nusivylęs jo 
pro pirštus žiūrėjimu į demokra
tinius principus po to karo”.

Kaip Clintono politika 
skirtųsi

Nurodydamas kaip jo užsienio 
politika skirtųsi nuo preziden
to Bush’o, gub. Clinton sakė, 
kad jis, priešingai nuo prez. 
Bush, būtų labiau linkęs panau
doti jėgą bendrai su Jungtinėm 
Tautom, stengiantis persiųsti 
pašalpą civiliams Bosnijoje-Her- 
zegovinoje. (Po Italijos lėktuve 
husovunuj ilgesnį Įnik** 
sustabdyti šalpos skrydžiai).

B. Clintonas taip pat nurodė, 
kad priešingai prez. Bush’ui, jis 
sakė, kad jis panaudotų preky
bos sankcijas prieš Kiniją, suku
riant Kinijai spaudimą skaitytis 
su žmogaus teisėmis savo disi
dentams. Jis taip pat sakė, kad 
jis skirtų daugiau resursų pa
dėti Centrinės Amerikos, Pietų 
Amerikos ir Afrikos besivystan
čioms demokratijoms.

Gub. Bill Clintonas aštriai 
kritikavo prez. Bush, sakyda
mas jog prezidentas aiškiai 
nepatogiai jaučiasi, kai reikia 
ginti demokratijos principus, 
kurie, anot jo, yra tradiciški 
Amerikos užsienio politikai.

Kad paremtų savo siūlomas 
užsienio politikos iniciatyvas, B. 
Clintonas sakė, kad jis „peror
ganizuos ir skirtingai nukreips” 
Amerikos teikiamą pašalpą už
sieniui, ją panaudodamas ne tik 
geriau paremti demokratijos 
puoselėjimą, bet taip pat ir 
„laisvoms bendruomenėms rei
kalingų veiklos būdų, vertybių 
ir institucijų” kūrimui.

Sustiprins Laisvos Europos 
radiją

Nors smulkiau apie tai ne
kalbėjo, jis sakė, kad įkursiąs 
Demokratuos korpusą, pagyvin
siąs Taikos korpusą, kad jie pa
dėtų kurti demokratines insti
tucijas buvusiuose komunis
tiniuose kraštuose. Jis sakė, kad 
jis taip pat praplės Laisvos 
Europos radįją, kad ji infor
muotų žmones, tebegy venačius 
despotų valdomuose kraštuose, 
kaip Kinija, Vietnamas, Laos, 
Šiaurinė Korėja ir buvusioje 
Burmoje, dabar vadinamoje 
Myanmar.

Prez. Bush ir respublikonai 
kritikavo gub. Clintoną, kad jis 
neturi patirties užsienio reikalų 
srityje. Bet Arkansas guberna
toriaus kampanija kaip tik 
nutarė, kad užsienio sritis yra 
gera vieta kritikuoti prez. Bush. 
Jis Milwaukyje kalbėjo Wiscon-

sin universiteto Pasaulinių Rei
kalų instituto suburtai, 35 et
nines grupes atstovaujančiai 
publikai. Tai buvo ketvirtoji jo 
prakalba užsienio reikalų tema 
nuo jo kampanijos pradžios. 
Visųjų vedamoji mintis yra tai, 
kad gub. Clinton, kaip ir prez. 
Bush galvoja tarptautinėmis 
kategorijomis ir rūpinasi tais 
reikalais, bet kad jis tai darytų 
skirtingai.

Šį kartą tačiau jis pirmą kartą 
aktyviai puolė prez. Bush poli
tiką, kaip neatitinkančią ameri
kiečių vertybėms. Nežiūrint to, 
gub. Clintono pasiūlymai kelia 
klausimų, kaip jis visas savo ini
ciatyvas finansuotų, kai Kong
resas yra pasiryžęs visas lėšas 
pirmiau skirti vidaus reika
lams, o ne užsienio.

Kur gaus tai veiklai lėšų?

Kita kritika Clintono po
litikai, tai jo žmogaus teisių gy
nimo įgyvendinimas. Prez. 
Bush ir daugelis ekspertų apie 
Kinijos politiką argumentuoja, 
kad prekybinės sankcijos prieš 
Kiniją tik supykintų ir 
atstumtų Kinijos vadus ir 
sukurstytų civilinius neramu
mu® šia je žpmėię daugiausia

Ekspertai primena, jog iki šiol 
Kinija stovėjo greta JAV svar
biais tarptautiniais klausimais 
Jungtinėse Tautose, kaip pvz. 
Irako karo atveju, ir kad 
nutraukimas prekybinių ryšių 
su Kinija pakirstų JAV 
pastangas Kiniją įtakoti nepar
duoti atominių ginklų kai ku
rioms valstybėms.

Kalbėdamas apie Kiniją, gub. 
Clinton sakė: „Mes nenorime, 
kad Kinija subyrėtų ar nusmuk
tų iki anarchijos. Priešingai, 
mes norime panaudoti savo 
ryšius ir įtaką kinams taip, kad 
skatintume taikų perėjimą į de
mokratiją ir laisvos rinkos sis
temą”.

Žinovai tačiau primena, kad 
daugumas Kinijos vadų nesi- 
interesuoja taikiu perėjimu į 
demokratiją. Bet gub. Clintonas 
nepaaiškino, kaip jis išvengtų 
civilinių neramumų ir tuo pačiu 
siektų demokratijos. Priminda
mas, jog balsavimo lapeliai vis 
tik neišspręs visų tarptautinių 
problemų, jis vienok neturėjo 
jokių konkrečių siūlymų, kaip 
išspręsti problemas Gruzijoje ar 
Alžirijoje, kur demokratiniai 
rinkimai valdžion pastatė anti
demokratinius vadus.

KALENDORIUS

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

Spalio 4 d.: Šv. Pranciškus 
Asyžietis, Mastautas, Aura, Ei
vyde.

Spalio 5 d.: Placidas, Edvyna, 
Flavija, Karitina, Gildą.

Spalio 6 d.: Šv. Brunonas, 
Fidelija, Budvydas.

ORAS CHICAGOJE

Saulė teka 6:48, leidžiasi 6:31.
Temperatūra dieną 72 F (22 

C), naktį 47 F (13 C), dalinai 
saulėta, vėsiau. Sekmadienį 
giedra ir dar vėsiau, pirmadienį 
— dalinai saulėta, vėl atšyla 
oras.
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BUVOME TEVYNEJE
JADVYGA DAMUŠIENĖ

(Pabaiga)

Rašant apie sunkias eilinio 
piliečio gyvenimo sąlygas, 
kurios gana skirtingos nuo įsi
darbinusių „patogioje” darbo
vietėje, sukelia gailestį varg
stančiam broliui. Mes, nuvykę 
į Lietuvą, beveik išimtinai, 
sukamės miestiečių tarpe, ir 
ypač tų, kurie dirba valstybės 
reikalų viršūnėse. Su jais 
darome kontaktus, tėvynės ir 
išeivijos lietuvių ryšių reikalais; 
skubame mokyti tėvynėje 
augusius vakarietiško mąs
tymo; kai kurie vykstame 
padėti dirbti tėvynės labui, bet 
vis daugiau rūpindamiesi poli
tinio gyvenimo sunormavimu, 
kaip Lietuvos eilinio gyventojo 
gyvenimo sąlygų pagerinimu.

Prekių kainos iškilusios iki 
debesų. Jei amerikiečiui galima 
pavalgyt restorane už dolerį, tai 
ten gyvenančiam už 250 rublių 
iš 5,000 rublių mėnesinio atly
ginimo. Tai labai daug. Ir ne tik 
tas, bet apranga, ypač vaikams, 
maisto prekių kainos ir buitinių 
reikmenų kainos, lyginant su 
„senomis” kainomis, yra strato- 
sferiškos.

Kas kaltas

Todėl1 tad ir yr 
tenJonimtF eSan

ir yroįdaug negasi- 
eSarid? įfadėtirhi, 

todėl ir kaltinama AT ir 
vyriausybė. Bet ar galima 
kaltinti visus ten telpančius dėl 
esamų sąlygų? Ne. Bet... si
tuacija tose valstybės instituci
jose verčia žmogų kaltinti visus, 
nes čia vykstanti tarpusavio 
kova dėl „pirmojo smuiko” la
bai disonansiniame orkestre 
nustumia ir patį svarbiausią 
šiuo metu uždavinį —- lengvinti 
žmogaus gyvenimo ir pragy
venimo sąlygas. Pastangos su
derinti orkestre esančius „in
strumentus” jau nuo pat 
Nepriklausomybės paskelbimo 
nesiseka. Ta nesėkmė viršūnėse 
kenkia darbo nuotaikai gyven
tojuose ir žlugdo jų meilę savam 
kraštui. Geresnio gyvenimo 
sąlygas sau temato kituose 
kraštuose, ir daugelyje slypi 
mintis išemigruoti. Kur? 
Nežino, bet tam ruošiasi (Vokie
tija, JAV ir net Lenkija, ar 
Danija yra minčių sąraše).

Kol žmogus buvo už geležinės 
uždangos ir dauguma nežinojo 
kitame pasaulyje gyvenančio 
žmogaus gyvenimo standarto 
(ypač JAV, Vokietijos ir kt.), tol 
jam nebuvo ir jokių pagundų sa
vo gyvenimo sąlygas gerinti, 
nes visi gyveno ramioje 
„lygybėje”.

Visi buvo įsidarbinę, visi buvo 
vienodai atlyginami, visiems 
buvo pasakyta ką daryti ir visi 
darė tai be jokios ataskaitos ir 
pastangų geresniam darbo 
rezultatui. Ar dirbsi gerai, ar tik 
laiką praleisi darbe, nebuvo dėl 
ko save įtempti, nes atlyginimas 
buvo „lygus” visiems.

Bet dabar, kai pradėjo 
pažinti laisvojo, ypač vakarie
tiško, gyvenimo sąlygas, nori ir 
sau panašaus gyvenimo, tik de
ja, nemažas skaičius jaunų 
profesionalų žiūri įsikūrimo 
sąlygų Vakaruose, ne savo 
Tėvynėje.

Patriotizmas

Mes, būdami išeivijoje, visą 
gyventą laiką dirbome ir savo 
šeimos išlaikymui ir aukojome

savo likusį laiką ir darbą lietu
vybės išsilaikymui svetur. 
Todėl, kai jaunas inžinierius 
pasakė vyksiąs gyventi į Vokie
tiją su šeima, nustebusi paklau
siau, kodėl taip daro, juk jis 
reikalingas savam kraštui. Jo 
atsakymas buvo trumpas — „aš 
nesu toks patriotas, kaip jūs”. 
Tą pabrėžė todėl, kad buvo gir
dėjęs mane kalbant vieno 
fabriko darbininkams ir apie 
Dainavą, apie mudviejų su vyru 
atiduotus geriausius gyvenimo 
metus jos kūrimui ir priežiūrai, 
kurioje tūkstančiai jaunimo 
randa savo lietuvišką pastogę, 
o taip pat ir kelių kartų lietuvių 
kilmės vaikai jau laiko Daina
vą savo gyvenimo dalimi, nors 
lietuviškai jie ir nekalba.

Pokalbis PLC

Grįžus mums iš Tėvynės, PLB 
Seime, Lemonte, š.m. liepos 
mėn. vienas svečias iš Lietuvos, 
sužinojęs mus buvus du 
mėnesius Tėvynėje, užklausė 
manęs, kokius parsivežiau įspū
džius. Sakau: „Meluot nenoriu.
Pas žmones nėra iniciatyvos 
siekti ir dirbti dėl geresnio gyve
nimo. Kažko laukia, ir jauti, kad 
laukia geresnio gyvenimo iš 
išeivijos, net jų darbo pastan-
gottris’ir jų finansine'-ir Auola-’**^ , kiškit, visada galės.
tinę parama”. Gavau labai 
logišką atsakymą: „Ko norėti iš 
žmogaus, kuriam 50 metų buvo 
viskas nurodyta ir pasakyta kas 
padaryti. Jam nebuvo ko siekti, 
jam nereikėjo galvoti ir save 
įtempti, nes atlyginimo už tai 
nebus”. Bet šis pateisinimas ne
gali būti pasiteisinimu laisvos 
Lietuvos gyvenime. Atėjo laikas 
visiems atsikratyti tos praeities 
palikimo ir eiti į savos tautos 
geresnę ateitį su didesniu savo 
pareigos supratimu ir atsako
mybe savo tautai.

Labai buvo liūdna klausytis 
apie vargstantį žemdirbį, kuris 
yra savojo krašto maitintojas. 
Jis dar vis tebėra buvusių 
kolchozų „viršininkų” galioje ir 
valioje. Kiekvienas privatus 
nedidelio sklypelio savininkas 
stengiasi auginti gyvulėlių — 
karvytę, kiaulių ar vištų. Ir, 
štai, prasigėręs kaimynas, dar 
bežemis, išnuodija kaimyno 
gyvūniją (buvo rodoma TV, 
Lietuvoje, mūsų buvimo metu). 
Čia ir prisiminė skaitytas poeto 
— rašytojo Edv. Mieželaičio, 
sovietinės sistemos garbintojo, 
eilėraštis. Jis kėlė nepaprastą 
komunizmo jėgą ir sugebėjimą 
sukurti rojų žmogui žemėje 
visiems, be rasinių ar tautinių 
skirtumų, kur „brolis broliui 
nesiklausęs padės”. Tokią tad

Čikagietė Vaiva Vygantaitė su jaunais stovyklautojais Berčiūnų stovyklo
je, Lietuvoje. Nuotr. Nidos Tijūnėlytės

Vilniuje pas a.a. prof. St. Šalkauskio našlę. Iš k. 
Šalkauskienė ir Jadvyga Damušienė.

dr. A. Damušis, Julija

„pagalbą” vienas kaimynas ir 
gavo nuo savo „brolio”, o kad 
parodžius tojo sovietinio rojaus 
vaizdą, cituoju dalį to eilėraščio, 
liečiančio „plačiąją tėvynę” — 
Papročiai bendri,
Čia daug kas 
vienos šakotos giminės, 
net žodžiai — Draugs!
— Drug!
— Druže!
— Draugas!
išaugę iš vienos šaknies.
Kas pasakys man 
tokią šalį,
kur lyg gėlė šalia gėlės 
taip išsitekti tautos gali

Čia brolis broliu nesiklausęs, gi, 
padės, — visi kartu statys.
Kreipsies į tolimą Uralą, 
ir siunčia mašinas, 
metalą,
Kreipsies į tolimą Baku, 
ir siunčia naftą 
tau laiku.
Štai Vilnius, Minskas ir Ryga 
yra gi kreiptis tau į ką.
Plati šalis ir daug draugų 
ir lekia traukiniai laiku 
ir kur tiktai besisuk, girdi 
— drug, — drug.

Ir stebiesi žmogus, kaip galėjo 
iš prigimties laisvas žmogus — 
lietuvis tapti dvasiniu Sovietijos 
vergu ir su tokiu susižavėjimu 
dainuoti himnus okupanto 
imperialisto, tautų naikintojo 
garbei.

O tokių, žinoma, buvo nema
žai mūsų tautos namuose. Tokio 
tipo asmenų yra ir mūsų 
vyriausybės aparate. Nors kūjis 
jau neturi plakimo galios ir 
pjautuvas, išpjovęs daug 
nekaltų žmonių jau atšipęs, bet 
tą ženklą mylėję dar vis turi 
vilties ir nori rištis su jo 
palikuonių jau džiūstančiais 
trupiniais. Ir tokie yra mūsų 
valstybės ekonominio progreso 
ir bendros gerovės stabdžiai.

Žydų tauta dar ir šiandien, po 
50 metų, tebeieško savo tautos

naikintojų. Mūsų taikingoje 
tautoje gi tik grumiasi ir 
grumiasi su kai kuriais tautos 
reikalų kenkėjais, o jie turėtų 
būti teisiami „Niurnbergo” teis
mu dėl tautoje vykusio geno
cido, kuris neapsiėjo ir be tokių 
„savųjų” pagalbos.

Tokia skaudančia širdimi dėl 
visų matytų ir pajustų 
sunkumų eiliniam piliečiui, 
kurių ne vienas dėl to skan
dinasi alkoholyje, grįžome 
namo. Viliamės, kad įvykus 
stebuklui — kūjo ir pjautuvo 
žlugimui, Dievas padės 
išsklaidyti ir tuos juodus de
besėlius mūeų šviesioj padangėj.

ATEITININKŲ NAMŲ 
PASTOGĖJE

Ateitininkų namų tarybos 
posėdyje rugsėjo 17 d. svarstyta 
daug smulkių reikalų, kurie ve
ja viens kitą.

Buvo aptartos kalėdinės atvi
rutės, parinkti piešiniai ir žo
džiai. Reikės pagalbos kalėdinių 
kortelių paruošimui siuntai.

Metinis namų dalininkų 
susirinkimas įvyks lapkričio 22 
d., tuoj po pamaldų, pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje.

Ateitininkų namuose pora 
kambarių užims visam laikui 
du organizaciniai vienetai.

A.a. Elenos Razmienės mir
ties metines gruodžio 20 d. 
ruošiamasi paminėti šv. Mi
šiomis Ateitininkų namuose.

J. D.

CHICAGOS SENDRAUGIAI
RIKIUOJASI DARBAMS

Ateitininkų Sendraugių 
valdybos nariai, rugsėjo 28 d. 
susirinkę Žadeikių bute, aptarė 
ateinančių įvykių eigą ir su jais 
susijusius darbus. Tai „Atei
ties” žurnalo Premijų vakaras 
ir Kūčios.

Premijų vakaras lapkričio 14 
d. vyks Ateitininkų namuose 
su specialia programa, bufeti- 
nėmis vaišėmis ir šokiais, gero 
orkestro palydimais.

Kad būtų lengviau numatyti 
vaišių kiekį, prašome tam vaka
rui registruotis, skambinant V. 
Žadeikienėi, tel. (708) 424-4150, 
arba M. Saliklienei (708) 
598-5051.
Stalų sudarinėti nereikės, bet 
dalyvių skaičius reikalingas 
maisto ruošėjai. Vakarienė bus 
įvairi, karšta ir skani, o ir kaina 
tik 15 dol. suaugusiam ir 10 dol. 
jaunimui.

Kūčios bus gruodžio 20 d. Jau
nimo centre.

J. D.

STUDENTAI KVIEČIA 
MOKSLEIVIUS Į 
UNIVERSITETĄ

Urbanos studentų ateitininkų 
draugovė kviečia paskutiniųjų 
metų moksleivius atsilankyti Il
linois universitete Kolumbo die
nos savaitgalį. Turėsite progą 
susipažinti su studentišku gy
venimu, jo vargais ir džiaugs
mais.

Kun. Lipniūno ir Prez. Stul
ginskio kuopų vyriausieji moks
leiviai maloniai kviečiami 
šiame savaitgalyje dalyvauti. 
Numatyta rinktis šeštadienį, 
spalio 10 d., o išsiskirt žadama 
pirmadienį, spalio 12 d. Kadan
gi universitetas Kolumbo dieną 
neatostogauja, bus proga atsi
lankyti paskaitose, susižinoti, 
ką reiškia būti studentu. 
Nakvynė bus parūpinta studen
tų bendrabučiuose, o maistas — 
ištaigingose jų valgyklose.

Registracijos ir išsamesnės in
formacijos reikalais galima 
kreiptis į Vytą Pabedinską, 
skambinant 217-332-3744 vaka
rais.

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Flelde, III.
Tai. (708) 748-0033

Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

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

Rez. (1-312) 778-7678 
______ Kab. (1-312) 562-0221______

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ

800 Ravlnla PI.
Orland Park, IL 

Tai. 708-348-0887
Priklauso Christ ir Palos Comm. ligoninėms

DR. VILIJA R. KERELYTĖ
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass Ava., Ste. B, lai. (708) 512-0084 
VVestmont, IL 60558

Valandos pagal susitarimą

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

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

Tel (312) 471-5573
9830 S Ridgeland, Chicago Ridge, II

Tai. (705) 423-0313, 425-9353
Valandos pagal susitarimą

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St
Tai. 312-738-7708

217 E 127st St 
Lemont, IL 60439

Tai. 815-723-0353
Pagal susitarimą

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Robertą Road 
Hickory Hllla

Tai. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Cllnlc 
217 E. 127 St. — Lemont, IL 60439
Priklauso: Palos Community Hospital ir 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą

Tai. (706) 257-2265

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Avė ) 
Valandos pagal susitarimą

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

Gydytojai ir chirurgai
AneetezIJoe Ir skausmo 

gydymo specialistai 
Sherman ligoninė, Elgin, IL

Tai. 708-888-8976

UNAS A. SIDRYS, M.D.
Ophthalmologas/Akių Chirurgas

2836 W. 71 et St.
312-438-8888 

4140 W. 63rd St. 
312-738-7709 
Chicago, IL

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAODALEN SELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St.
Tai. (312) 738-5556 

507 S. Gllbert, LaGranga, IL. 
Tai. (708) 352-4487
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C. N. Bovee

Ųoįįressivtf
5321 Avondala, Sta. 102 
Chicago, IL 60631 
Tel. 312-774-0042

Tomas Kisielius, M.D.
Steven Sandler, M.D.
Adrlan Blanco, M.D.
Bozena Wltek, M.D.

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą

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

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos

Sąskaitas siunčiame tiesiog į Medicare 

wriklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago

Tel. (1-312) 434-8848 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v.

Kab. (1-312) 738-4477; 
t. (706)246-0067; arba (708)246-6581

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING

6440 So. Pulaekl Road 
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 95 S«. Tol. (705) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v. p p.-7 v.v , antrd. 12:30-3 v p.p 
trečd. uždarytaa, ketvd. 1-3 v.p.p., penktd

ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p

6132 8. Kedzie Avė., Chicago 
1-312) 778-0089 arba (1-312) 400-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road.
Tel. (1-312) 588-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr., penkt. 12-3 v.p.p., ketv. 2-7 v.v. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W. 55 St., Chicago, IL 
Tel. (1-312) 478-2112

9525 S. 791h Avė., Hickory Hills, 
Tel. (708, 598-8101
Vai. pagal susitarimą

IL

Tel. kabineto Ir buto: (700)052-4119 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus treč. Šešt 12 iki 4 vai. popiet

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaekl Rd., Chicago 

312-505-1055 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-041-2606
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

2484 W. 71 st Street 
(1-312) 434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tai. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

r DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 VVest Avė., Orland Park 
708-340-0100 

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-0770

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708-087-0303

Kab. tel. (1-312) 585-0348;
Rez. (1-312) 770-8833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4288 W. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. tel. (1-312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago, III. 60652

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuette Medical Building

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629

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

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

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

Namų (708) 584-8827 
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (1-312) 928-2670 

1185 Dundee Ava., Elgin, III. 60120 
Tel. (700) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

0055 8. Roberte Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė.

Tel. (708) 598 4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai, 

Tikrina akis, pritaiko akinius
2610 W. 71st St.

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

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

Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2056 W. 63rd Street

Vai.; antr. 1-4 v. p.p ir ketv. 2-5 v. p.p. 
Šešt pagal susitarimą

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 440-8548

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 8. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (1-312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Semarltan Medical Center- 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ava., Suite 310, 

Napervllle IL 00883 
Tel. 1-706-827 0090 

Valandos pagal susitarimą



Tolerancijos stoka JAV STRATEGIJOS IR UŽSIENIO 
PREKYBOS KONFLIKTAI

Rimties valandėlei

KOVOK TIKĖJIMO KOVĄATŠALDO
SANTYKIUS

Gyvenant artumoje, bend
rame darbe, santykiuose tautoje, 
reikia visuomet turėti tam tikrą 
laispnį pakantos, nes kiekvie
nas žmogus bent truputį yra 
skirtingas. O kartais tie skir
tumai taip išryškėja, kad 
kaimynas savo kaimyno ar 
bendradarbio, su juo esančio 
viename darbe, ne tik nepaken
čia, bet net nekenčia. O kai su
keliama neapykanta, užsidega 
pyktis, kimbama prie žodžių, 
kurių prasmės neieškoma, 
kuriems dažnai pridedama savo 
reikšmę, kad kitą labiau 
įskaudintų.

Taip iš kaimynystės, darbo, 
kartais ir tautos vienodumo 
pasidaro ne malonumas, o tie
siog pragaras, kurio nė viena 
pusė nepakenčia. Gerai, kad 
viena dalis gali išsikelti, pakeis
ti darbą ar savo idėjas praves
ti, bet ne visuomet tai sekasi dėl 
susidariusių sąlygų ir aplinkos, 
kurioje auga vaikai.

Gal tik kraštutinumas, bet ne
retai ir visiška teisybė, kad 
tokių sąlygų ir gyvenimo ap
linkybių pasitaiko ne tik savo
je tautoje ar darbe, bet dar la
biau išeivijoje, kurioje jau pati 
išeivija, gyvenimas svetimoje 
žemėje atšaldo vieną nuo kito, 
dažnai grupę nuo grupės.

Ypač tai žymu religijų tarpe, 
kai atsiranda nauja, neapgalvo
ta ir nelogiška religija, norinti 
kuo daugiau narių turėti ir kuo 
daugiau turto neva tai religijai 
susirinkti. Tai matome savo 
aplinkoje, žinome iš savo artimų 
žmonių, net buvusių draugų. Ne
reikia skaityti nei istorijos, nei 
pažinti svetimų minčių.

Tolerancijos stoka pasižymi 
ne tik lietuviai, bet ir visos tau
tos ar tautybių atskalos sve
timoje žemėje. Negalima visų 
tautybių smerkti ar teisti, ne
reikia tuojau daryti sprendimą, 
bet matyti aplinkui gyve
nančius ir vienas kitą dažnai 
užgaudinėjančius dėl mažmožio, 
kuriuo nė vienas nei savo ar
timui, nei tautai gero negali 
padaryti. Čia pakantumo ar
timo, tautos idėjų, greitesnės 
laisvės nepriartina, o savo 
užsispyrimu ir pakantumo 
stoka kitą greitai užgauna, nuo 
savęs, dažnai ir nuo tautos at
stumia.

* * *

Tolerancija arba pakantumas 
yra žmonių išsilavinimo žymė, 
sugebėjimas suprasti klaidingas 
ir neklaidingas idėjas. Nereikia 
tas idėjas ar tų idėjų skelbėjus 
tuojau priimti į savo tarpą, kar
tais padaryti net vadu. Tai tik 
reiškia, kad išsilavinęs žmogus 
neniekina asmens, jei jis turi ir 
klaidingas idėjas, jei jis dažnai 
ir skelbia apie kitus tą netei
sybę, gerai jos nežinodamas ar 
žinodamas, kad blogai daro.

Tos pačios tautos žmonės vieni 
yra labiau konservatyvūs, kiti 
liberališki. Tradicijų gerbėjai ir 
tradicijų laikytojai nenusikals
ta pačiais darbais artimui, gal 
tik savo įkyrumu ir senovės gar
binimu. Bet rašoma, kad „tra
dicija nėra kraštas, kuris viską 
slepia nuo pažangos. Tai yra tik 
turtingas pagrindas, gerai iš
dirbtas ir šiltas vilties spin
duliais kiekvienai didesnei 
ateičiai. I tą pagrindą mes 
sėjame geresnius norus geres
niam pasauliui, kuriame geriau 
auga ir neša vaisius ir jais mai
tina kitus ateinančiam laike”. 
Taigi iš tikrųjų tradicija gimdo 
tradicijas, kurios prisitaiko

laikui, naujam gyvenimui, tau
tai, įgijusiai laisvės ir numačiu
siai savo išlikimo ir pažangos 
kelią.

Sugebėjimas pakeisti sve
timas ir nepriimtinas idėjas, kaip 
pašalinius pasiūlytus daiktus, 
yra pakantumo rodymas tam 
asmeniui, kurio mes negalime 
išvengti, bet su kuriuo taip pat 
negalime sutikti. Nekęsti blo
gio, bet mylėti asmenį, tai senas 
krikščioniškas posakis, kurį 
sunku vykdyti, neturint tikros 
pakantos ir nesuprantant, kad 
aplinkui mus, mūsų sąlygose ir 
aplinkoje gyvena visokio išsila
vinimo ir įsitikinimų žmonių. 
Tuos pačius dalykus skirtingai 
nuo mūsų vertina, dažnai turi 
net įsikalę klaidingus įsitiki
nimus, kuriuos nori įpiršti ir ki
tiems. Tai nereiškia, kad visi jų 
turi klausyti, bet visi turi jų 
vengti, atmesti tas idėjas, 
kurios nesiderina nei su mūsų 
religiniais, nei su tautiniais įsi
tikinimais. Tai tik reiškia — 
mes turime mokėti net ir tokius 
pakęsti.

* * *

Šiuo metu reikia labiausiai at
kreipti dėmesį į išeivijos įsitiki
nimus ir į laisvos tautos atsto
vų nesugebėjimą kalbėtis. Ne
turime laukti, kad jie sugebėtų 
susikalbėti tais bendraisiais 
reikalais, kurie iškyla po visų 
okupacijų. Penkiasdešimt 
okupacijų metų buvo klai
dinami ir auklėjami žalingomis 
sąlygomis, melu ir pasigy
rimais.

Pagaliau jų tik mažuma tesu
pranta apie valstybinį 
gyvenimą, nes anksčiau jiems 
viskas buvo paduodama ir 
pasakoma, kas reikia padaryti, 
kad komunizmas tarptų ir oku
pantai turėtų su jais mažiau 
rūpesčių dėl laisvės ir 
nepriklausomybės minėjimo.

Ta pati tolerancija, kurios taip 
reikia išeivijoje, kad visi, bent 
didžioji dalis, galėtų sustoti po 
viena vėliava, reikia ir išsilais
vinusioje Lietuvoje. Vieni ir kiti 
turi suprasti, kad savo tautos 
žmogus yra ne tik artimas, bet 
ir brangus tautos narys, siekiąs 
laimės savo jaunajai kartai. Gal 
reikės metų ir daugelio kartų, 
kol pasikeis visas gyvenimas, 
kol jie vienur ir kitur supras 
pakantos palaimą, būtinumą, 
tautinį auklėjimą, žmogišką 
turtingumą. Tai turės ateiti, 
pasikeisti, tolerancija augti, nes 
kitaip patys sau kursis pragarą 
žemėje, svetimuose kraštuose, 
taip pat ir tėvynėje.

Svetimtaučiai labai greitai pa
stebi, kad mes permažai savie
siems rodome tolerancijos. Tai 
turėtų ypač nuolat prisiminti 
gyveną svetimuose kraštuose. 
Taip pat turi atsiminti, kad ir 
į laisvą Lietuvą atvyksta iš įvai
rių kraštų žurnalistų, atstovų, 
diplomatų ir politikų, kurie tuo
jau pastebi, kad dar ten tvarkos 
nėra.

Mes nepatenkinti, kad neigia
mai mūsų tautos žmones 
aprašo. Bet jie mato tolerancijos 
stoką, žmonių pyktį, savo tau
tos reikalų nepaisymą. Tik taip 
tegali svetimi, taip ir mes gali
me spręsti ir pasakyti. Pakan
tumo ir tikros meilės stoką 
turime visuomet minėti, kad ji 
augtų kartu su augančia tauta 
ir brandintų valstybininkus, no
rinčius tik savo tėvynei geriau
sios ateities.

Pr. Gr.

Kinija protestuoja

Kinija yra labai nepaten
kinta JAV prezidento Georg 
Bush sprendimu parduoti Tai- 
vanui 150 F-16 kovos lėktuvų. 
Neseniai užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojas Liu 
Huagiu įspėjo Amerikos amba
sadorių Kinijoje Beijing Stap- 
leton Roy, pareikšdamas, kad 
prezidento toks nuosprendis 
pakenkia Kinijos vidaus 
reikalams, kliudo tolimes
niems abiejų šalių santykiams 
ir trukdo Kinijos taikingam 
susivienijimui.

JAV vyriausybė tokį spren
dimą padarė, norėdama iš
laikyti karinį balansą toje Azi
jos srityje po to, kai Kinija 
pirko rusų pagamintus 
Sukhoi-27 naikintuvus.

Prieš 10 metų JAV vyriau
sybė pasirašė bendrą ko
munikatą, pasižadėdama su
mažinti ar visiškai nutraukti 
ginklų pardavimą Taivanui. 
Ligi šio laiko to susitarimo lai
kantis, nebuvo kovos lėktuvai 
Taivanui parduodami.

Kinijos valdžia nepripažįsta 
Taivano nepriklausomybės, 
nes laiko, kad ši sala esanti 
neatskiriama Kinijos dalis. 
Kinijos komunistinė valdžia 
niekad neatsisakė jėga prisi
jungti Taivaną ir visuomet

Jūratė Nausėdaitė-Ann Jillian koncertuos Drury Lane teatre, 100 Drury 
Lane, Oakbrook Terrace, IL, nuo spalio 7 d. iki 14 d. Jūratė, jei žino, kad 
salėje žiūrovų tarpe yra lietuvių, ne tik pasveikina lietuviškai, padainuoja 
lietuviškai, bet ir su dideliu malonumu pabendrauja su jais po koncerto.

GYVENIMO KARUSELE
JAUNIUS KUNDROTAS 

Apsakymai
7
Paskutinį kartą atvėrė jis akis — aukštai viršuje 

mirgėjo žvaigždės.
Mano žmona sako:
— Tai beprotybė — gyventi su vyru, kuris neišeina tik 

dėl to, jog tingi...
Mano žmona linkusi viską perdėti. Nors aš tikrai sten

giuosi išvengti bereikalingų rūpesčių bei nemalonumų. 
Valgau, kas papuola. Skutuosi tada, kada būnu nebepana
šus į žmogų, bet taip stropiai, jog po to skutimosi mašinėlę 
į rankas tepaimu po trijų mėnesių.

Atvirai pasakius, aš retai kada išeinu iš namų. Noriu, 
kad visi paliktų mane ramybėje.

Kažkada aš gan dažnai buvau pradėjęs girtauti, 
slankioti pakampėmis. Ir dėl to daugelis mano pažįstamų 
manė, jog esu mėgstąs bendrauti žmogus. Prablaivėjęs ne
buvau su niekuo linkęs bendrauti.

Bet, nepaisant to, aš negaliu vienas gyventi. 
Nepamenu, kur padėjau sąskaitas už elektrą, nemoku 
lyginti ir plauti, o — svarbiausia — mažai uždirbu.

Mano žmona visada kiek perdeda, sakydama:
— Aš žinau, kodėl tu su manimi gyveni. Pasakyti?
— Nagi kodėl?
— Tu net sofą tingi sau nusipirkti!
Aš galiu atsikirsti:
— O tu? Kodėl gi tu nenupirkai sofos? Kodėl manęs 

nemetei? Tu — mokanti lyginti, valyti, esi tolerantiška, o 
svarbiausia — moki užsidirbti pinigų!..

IGNAS MEDŽIUKAS

vartojo sankcijas prieš valsty
bes, kurios aprūpindavo Tai
vaną ginklais. 1981 m. nu
traukė santykius su Olandija, 
kai buvo parduoti du povande
niniai laivai Taivanui.

Kinijos pajėgumas paspaus
ti JAV yra labai ribotas, nes 
Kinija eksporte yra priklauso
ma nuo JAV malonės. Skai
čiuojama, kad Kinijos impor
tas į Amerikos rinką sieks 
daugiau kaip 15 bil. dolerių 
1992 m. Su tuo Kinija privers
ta skaitytis. Be to, kaip 
žinome, JAV atstovų rūmai 
nuolat yra pasireiškę nedrau
giškai prieš Kinijos vyriausy
bę, kuri 1989 m. žudė pasi
sakiusius dėl demokratinių re
formų ir nuolat turi nesusipra
timų dėl žmogaus teisių apri
bojimo ir ginklų prekybos.

Abiejuose rūmuose Washing- 
tone buvo nusistatymas pa
laužti prezidento Busho po
ziciją, atnaujinant prekybinius 
santykius su Kinija, nustatant 
tam tikras sąlygas, prieš sutei
kiant eksporto į Ameriką leng
vatas.

Jei tai pavyktų, Kinija turė
tų daug nuostolių. Kinai žino, 
nors ir kokie sunkūs santykiai 
su prezidento G. Busho admi

nistracija, reikalai, reikia 
manyti, žymiai pablogėtų, jei 
prezidentu būtų išrinktas 
demokratas Bill Clinton, kuris 
ne taip seniai savo kalboje, pa
stačius jį kandidatu į prezi
dentus, Kinijos vadovybę pava
dino tironais.

Subsidijos eksportuojant 
javus

Kai 1980 m. sovietai užpuolė 
Afganistaną, JAV prezidentas 
J. Carter paskelbė embargo ir 
sustabdė javų pardavimą 
Maskvai. Tai buvo didelis nuo
stolis Amerikos javų auginto
jams, kurie matė, kad Kanada, 
Argentina, Europos kraštai, 
Australija parduoda javus 
sovietams, o jie turi susilaikyti 
dėl politikos.

Prezidentas Ronald Reagan, 
tai matydamas, pasisakė prieš 
embargo. Po kelerių metų 
Amerikos javų prekyba atgavo 
savo pozicijas, susidariusias 
dėl embargo.

Prezidentas Georg Bushas, 
tai suprasdamas, neseniai, bū
damas Pietų Dakotoje, pranešė, 
kad federalinė valdžia skiria 
1,1 bil. dolerių subsidijoms,, 
eksportuojant kviečius į 28 
valstybes. Atsižvelgiant į gerą 
šių metų derlių, tai buvo toks 
pranešimas laiku ir vietoje, ir 
tai gal bus įrodymas, kad javų 
augintojų reikalus geriausiai 
supranta ir yra tikriausi jų 
rėmėjai respublikonai. Bet iš 
kitos pusės toks Amerikos pre
zidento pranešimas nepatiko 
europiečiams, nes tai sudarys 
jiems konkurenciją.

Šalys, į kurias Amerikos ja
vai būtų eksportuojami, yra 
Centralinės ir Vakarų Afrikos 
valstybės, Algerija, Morokas, 
dvi Rytų Europos šalys — Len
kija ir Rumunija, taip pat 
buvusi Sovietų Sąjunga ir Pie
tų Afrika.

Prip'menant, kad po antrojo 
pasaulinio karo Europos ūkinė 
padėtis buvo labai sunki, į pa
galbą atėjo Marshall planas. 
Dabar po pusės šimtmečio 
Europa yra atsigavusi ir tapu
si javus eksportuojančia jėga, 
nors JAV nenoriai tai 
pripažįsta.

Išvadoje galima pasakyti, 
kad Amerika, reikalui esant, 
stengiasi visiems ekonomiškai 
pagelbėti. Bet ta pagalba grei
tai užmirštama. Kai susiduria 
interesai, tada nė vienas neno
ri daryti nors ir nežymių 
nuolaidų Amerikai, nes kiek
vienam savi marškiniai yra 
arčiau kūno.

Susipažinome mes prieš dvidešimtį metų. Aš net at
simenu. Tai buvo sekmadienį, vasario 28, rinkimų dieną. 
Po namus vaikščiojo agitatoriai. Įkalbinėjo gyventojus 

kaip galima anksčiau nubalsuoti. Aš neskubėjau. Tris ar 
keturis kartus iš viso nebalsavau, suprasdamas šio
balsavimo beprasmiškumą.

Ir štai girdžiu skambutį. Atidarau. Jauna mergina, 
apsirengusi rudenine nailonine palaidinuke. Iš pirmo 
žvilgsnio pradinių klasių mokytoja. Kaip nekeista, be 
akinių, bet su sąsiuviniu rankose.

Ji pažiūrėjo į sąsiuvinį ir ištarė mano pavardę. Aš jai 
sakau:

— Užeikite. Pasišildykite. Išgersime arbatos...
— Irena Stoškutė, — prisistatė ši, — jūsų agitatorė. Jūs 

dar nebalsavote.
Tai buvo ne klausimas, o priekaištas. Aš pakartojau:
— Norite arbatos? Balsuoti dar mes suspėsime.
Ir staiga Irena:
— Aš suprantu, jog tie rinkimai nesąmonė. Bet ką gi 

aš galiu padaryti? Aš priversta nusivesti jus į rinkiminę 
apygardą. Kitaip manęs nepaleis namo.

— Na ir gerai, — sakau aš, — tik būkite atsargesnė. 
Už tokias kalbas jūsų niekas nepagirs.

— Jumis galima pasitikėti. Aš tai iš karto supratau, 
kai tik pamečiau Smetonos portretą.

— Tai ne Smetona. Tai Voldemaras.
Po to mes kukliai pavakarieniavome ir kartu išėjome.
Balsuoti man nesinorėjo. Ir ne todėl, kad aš tingėjau, 

o todėl, jog Irena man patiko. Bereikia tik mums vi-s 
siems prabalsuoti, ir ją paleis namo...

Restorane mes prasėdėjome iki vienuoliktos valandos. 
Rinkiminė apygarda jau buvo uždaryta. Išėję vaikščiojome 
po parką.

Irena stebino mane savo paklusnumu. Gal ne tik 
paklusnumu, o abejingumu rinkiminei apygardai. Ji

Savo mokiniams ir visiems 
klausytojams Jėzus aiškiai 
parodo, kas yra dangus ir kas 
yra pragaras. Kad geriau jo 
klausytojai suprastų, jis palygi
nimu kalbėjo apie turtuolį ir 
vargšą Lozorių, sėdintį prie 
lėbaujančio ir nuolat puotau
jančio turtingojo vartų. Tur
tuolis neatsiminė savo vargšo 
kaimyno, kuris kentė vargą, 
buvo elgeta ir tik šunys laižy
davo jo votis. Jėzus kalbėjo: 
„Buvo vienas turtingas žmogus, 
kurs vilkėdavo purpuru ir plo
niausia drobe ir kasdien puikiai 
pokyliavo. Buvo taip pat vienas 
elgeta, vardu Lozorius, kurs 
gulėjo pas ano duris, pilnas vo
čių, ir geidė pasisotinti krintan
čiais nuo turtuolio stalo trupi
niais, bet niekas jam neduoda
vo. Šunys ateidavo ir laižydavo 
jo votis” (Lk. 16,19-21)

Tai baisus vaizdas, bet Jėzus 
nebara turtingojo, neplūsta jo 
valgių. Jis duoda vaizdą, kad tas 
turtuolis apie savo artimą ne
galvojo, jo tarnai nebuvo geresni 
už savo šeimininką, nes net tru
pinių tam vargšui elgetai ne
duodavo.

Tai yra pabrėžimas, kad tas 
turtuolis neturėjo meilės, kad jis 
kitais nesirūpino, kad jis gyveno 
tiktai žemišku ir kūnišku gyve
nimu. Tas turtuolis nematė 
vargšų, tartum šioje žemėje ir 
savo turtuose amžinai gyventų 
ir galėtų puotauti iki soties, 
nepaisant, kad elgeta šalia jo 
durų buvo guodžiamas tik šunų 
laižymu.

Ir tuojau Jėzus duoda pragaro 
vaizdą. Elgeta Lozorius mirė ir 
buvo paimtas į Abraomo prie
globstį — dangų. Mirė ir tur
tuolis, kuris žemėje neturėjo 
meilės, nematė savo artimo. Po 
palaidojimo jis pateko į pragarą, 
kur degė nepaprasta ugnis ir jį 
kankino. Iš tolo jis pamatė 
Abraomą ir prašė jo pagalbos. 
„Tėve Abraome, pasigailėk ma
nęs ir siųsk Lozorių savo piršto 
galo pamirkyti vandenyje, kad 
atgaivintų mano liežuvį, nes 
kenčiu kančias šioje liepsnoje. 
Abraomas jam atsakė: Sūnau, 
atsimink, kad tu gavai gėrybių 
savo gyvenime, o Lozorius nelai
mių” (Lk. 16,24-25). Ir dar pridė
jo: „Be visa to tarp mūsų ir jū
sų yra stipriai padaryta didelė 
gelmė, taip kad tie, kurie norė
tų, negali iš čia nueiti pas jus, 
nei iš ten čia ateiti” (Lk. 16,26). 
Buvęs turtuolis dar prašė Abra
omo: „Ne, tėve Abraome, bet jei 
kas iš mirusiųjų ateitų pas juos 
— tai yra pas jo brolius — jie da
rys atgailą. Jis tačiau jam tarė: 
jei jie neklauso Mozės ir prana

paprasčiausiai užmiršo apie rinkiminę apygardą. Kaip 
vėliau paaiškėjo, ji net nebalsavo.

Ir visos šios aukos dėl ko? Dėl manęs, dėl mūsų 
neaiškios kilmės prieraišumo.

Nuo mūsų bendro gyvenimo pradžios jau praėjo dvi
dešimt metų.

Aš turiu stimulą, tikslą, iliuziją, viltį. O ji? Ji turi duk
rą, bet abejinga man. Dar taip nebuvo, jog Irena man prie
kaištautų. Jos gyvenimas kaip televizoriaus ekranas. 
Keitėsi kadrai, veidai, balsai, o mano mylimoji, žiūrėdama 
į ekrano pusę, užsiiminėjo daug svarbesniais reikalais..

Per tuos metus įsimylėdavo, vesdavo ir skirdavosi 
mūsų draugai. Jie rašė ta tema eilėraščius ir romanus. Iš 
vienos respublikos keldavosi į kitą. Keitė profesijas, įsitiki
nimus, įpročius. Tapdavo alkoholikais ir disidentais. Kė
sindavosi į savo ir kitų gyvybę .Mūsų draugai iš naujo gim
davo ir mirdavo, ieškodami laimės. O mes? Visiems 
gyvenimo baisumams mes priešpastatėm mūsų vienintelę 
Dievo dovaną — abejingumą.

Iškyla klausimas, kas ilgaamžiškesnis už pilį, pasta
tytą ant smėlio? Aš dirbau rajoniniame laikraštyje. Gau
davau apie 120 rublių. Pamenu 4 rublių priedą į mėnesį 
„už tvirtus įgūdžius” savo mylimajame darbe.

Kaip ir daugelis žurnalistų, aš svajojau parašyti 
romaną. Tam skirdavau daug laiko. Deja, mano rank
raščiai būdavo atmetami pačių progresyviausių mūsų 
žurnalų.

Dabar aš galiu tuo tik džiaugtis. Cenzūros dėka mano 
užsiėmimai kūrybos srityje buvo pratęsti 17 metų. Ap
sakymai, kuriuos aš norėjau išspausdinti tais metais, 
atrodo man visiškai beviltiški. Irena neskaitė. Aš net nesu 
tikras, ar ji žinojo, kur aš dirbu. Tik žinojo, jog rašau.

(Bus daugiau)

šų, jie netikės, jei ir iš numiru
sių kas prisikeltų” (Lk.16, 
30-31).

Jėzus pasakė parisiejams ii 
kitiems klausytojams ne tik 
palyginimą, bet papasakojo ir 
apie jų tikėjimą po prisikėlimo. 
EvangelĮja sako apie Jėzaus pri
sikėlimą, ką Marija Magdelena 
pasakojo jiems. „Bet jie, išgirdę 
jį gyvą esant ir ją jį mačius, 
netikėjo” (Mk. 16,11). Ir toliau 
sako: „Nuėję jie paskelbė ki
tiems, bet nė jiems netikėjo... jis 
prikišo jų netikėjimą ir širdies 
kietumą, kad jie netikėjo tiems, 
kurie buvo matę jį prisikėlusį” 
(Mk. 16,13-14). Taip Abraomas 
sakė tam turtuoliui, kad jie ne
tikės, jei ir kas iš numirusių pri
sikeltų, kaip netikėjo Jėzaus 
prisikėlimų.

Dėlto apaštalas šv. Paulius 
primena savo paskirtam vysku
pu Timotiejui: „Tu gi, Dievo 
žmogau, bėk šalin nuo tų daly
kų , stenkis siekti teisybės, mal
dingumo, tikėjimo, meilės, kant
rumo, romumo. Kovok gerą ti
kėjimo kovą; pagauk amžinąjį 
gyvenimą, į kurį esi pašauktas 
ir kuriam tu padarei gerą išpa
žinimą daugelio liudytojų 
akivaizdoje. Aš gi tau įsakau 
akivaizdoje Dievo, kurs visa 
gaivina, ir Kristaus Jėzaus, 
kurs liudydamas padarė gerą iš
pažinimą” (1 Tim.6,11-13). Šv. 
Paulius čia primena, kad reikia 
tikėjimo, kad būtina tikėjimo 
kovą vesti dėl amžinybės, kurią 
pažadėjo Viešpats Dievas ir už 
kurią kentėjo Jėzus Kristus, die
vo Sūnus. Bus netikinčių, kaip 
jų buvo Kristui prisikėlus iš 
mirusiųjų ir pasirodžius dauge
liui, bet tie bus Dievo vaikai, 
kurie nematė ir tikėjo, kurie ne
girdėjo ir laikėsi Jėzaus įsaky
mų savo žemiškame gyvenime 
su pačiu Kristumi.

P. A.

Spauda yra visos tautos 
mokykla. Mokykla auklėja tik 
jaunimą, o spauda auklėja ir 
moko visą tautą.

J. Purickis

Žinokime, jog spausdintas 
tautos žodis yra tautos išraiška, 
pagal kurią yra vertinama visa 
tauta, jog ta išraiška kartu yra 
kasdieninis tautos penas, nuo 
kurio priklauso jos moralinė ir 
net fizinė sveikata. Teesie 
mums spausdintas žodis šventas 
ir tegul niekas nedrįsta jo netin
kamai pareikšti be atsakomybės 
jausmo.

S t. Šalkauskis

Skaitymas yra kelionė nega- Kai žmonės nebeturi kuo kitu 
lintiems iškeliauti traukiniu, girtis, giriasi savo nedorybėmis.

F. de Croisset A. Graf

■r
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HORIZONTAI DĖMESIO, JAUNIME!!!

V. LANDSBERGIO 
FONDAS

Norvegijos liaudies taikos 
premiją 1991 m. kovo 7 d. 
paskyrus Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui, iš 
premijos kapitalo — 2,850,000 
kronų — tų pačių metų spalio 2 
d. buvo įsteigtas Vytauto Lands
bergio fondas. Į rašančiojo 
rankas patekusiuose nuosta
tuose rašoma, kad fondo tikslas 
ir paskirtis — labdara: nepilna
verčių vaikų globai, auklėjimui, 
ugdymui, jų integracijai į vi
suomenę, taip pat jų auklėtojų 
parengimui ir tokius vaikus 
auginančių šeimų paramai; jau
nų menininkų (paprastai muzi
kų) studijoms užsienio šalyse, 
taip pat kitokiai jų kūrybinės 
veiklos paramai.

Fondo lėšas sudaro: Fondo pa
grindinis kapitalas — Landsber
giui paskirta Norvegijos liau
dies taikos premija, tą dieną 
sudariusi 2,850,000 Norvegijos 
kronų; fizinių ir juridinių 
asmenų aukos; pagrindinio ka
pitalo ir aukų palūkanos-pro- 
centai. Fondo veiklą organi
zuoja ir lėšas skirsto fondo 
valdyba, kurios pirmininkė yra 
Gr. Landsbergienė, Lietuvos 
konservatorijos docentė, pia
nistė. Valdybą, šalia pir
mininkės, sudaro dar 9 asme
nys, pradedant žurnalo „Kata
likų pasaulis” redaktorium 
kun. V. Aliuliu ir baigiant šiuo 
metu Chicagoje besilankančia 
dr. V. Vainauskiene, kuri yra 
Motinos-vaiko sveikatos depar
tamento prie Lietuvos Sveikatos 
ministerijos vadovė. Valdybos 
nutarimu 30 procentų disponuo
jamų lėšų yra skiriama meno 
srities veiklai ir 70* prdtentų

, sveikatai.
, Meno srityje paskirtos stipen

dijos devyniems jaunuoliams,
■ studijuojantiems užsienio kole

gijose, ir kitiems devyniems
' jauniesiems menininkams daly

vauti tarptautiniuose konkur-
- suose bei festivaliuose. Sveika- 
* tos apsaugos srityje fondo val

dyba dešimtyje posėdžių nuo 
fondo įkūrimo iki š.m. birželio 
23 d. yra nutarusi remti il
galaikes vaikų invalidų integ
ravimo pastangas, skirti medi
kamentų ir aparatūros įsigiji
mui lėšas, remti vaikų invalidų 
darželį. Taip pat skiriamos lėšos 
kelionėms į užsienį gydytojų 
kvalifikacijai kelti. Landsbergio 
fondas artimai bendradarbiauja 
su Maltos ordinu ir taip pat su 
Lithuanian Mercy Lift Chicago
je.

Landsbergio fondo valdybos 
narė dr. V. Vainauskienė, rug
sėjo 21 d. vakare apsilankiusi 
Lith. Mercy Lift posėdyje Lietu
vių centre, Lemonte, pareiškė, 
kad niekam nereikia pristatyti 
Lith. Mercy Lift vieneto Lie
tuvoje, nes daugelis tai žino. 
„Žinau, kad jums daug kas 
dėkoja, bet nepaprastai malonu 
tai padaryti, jums matant ir gir
dint visų, ir mano asmeniškai, 
vardu”. Toliau viešnia papasa
kojo, kad sveikatos apsauga 
Lietuvoje yra nepavydėtinoje 
būklėje. „Kol mes buvome Tary
bų Sąjungoj, — pasakojo dr. 
Vainauskienė — priklausėme ir 
buvom .priversti klausyti jų 
reikalavimų ne tik politikoje, 
bet taip pat ir bet kurioje 
gyvenimo srityje.. Taip pat ir 
medicinos srityje mes vykdėm 
vieną politiką ir turėjom vieną 
mokyklą...”

Fondo ryšiai su Maltos 
ordinu

Pasibaigus Lith. Mercy Lift 
įdomiam posėdžiui, kuriame 
buvo apsvarstyti įvairūs rei
kalai ryšium su vaistų ir me
dicininės įrangos pristatymu 
Lietuvai, su viešnia iš Vilniaus 
turėjau progos plačiau pasikal

bėti apie Landsbergio fondo 
ryšius su Maltos ordinu. Ji 
papasakojo, kad Maltos ordino 
pastangomis, tarpininkaujant 
Landsbergio fondui, buvo įsi
gytas kompiuterinis aparatas, 
galintis labai anksti nustatyti 
vaikų klausos sutrikimus, nes 
iki šiol turimi aparatai buvo 
galima naudoti, kada vaikas jau 
gali kontaktuoti, kai jis gali 
pasakyti: girdi ar ne. Šis 
aparatas laikomas Kauno Aka
deminėse klinikose, ir yra paža
dų, kad Maltos ordinas tokį pat 
aparatą dar šiais metais nu
pirks ir Vilniui.

Dr. Vainauskienė priminė, 
kad Maltos ordinas veikia dau
gelyje respublikų, kad Vilnius 
palaiko kontaktus su jo tarnyba 
Vokietijoje ir atstovais Lietu
voje. Maltos ordinui prašant ir 
dr. Vainauskienės vadovauja
mai įstaigai sutikus, Elektrėnų 
vaikų sanatorijoje įsteigtas 
Černobilio centras vaikams. 
Pasak dr. Vainauskienės: „Tai 
yra poilsio, ištyrimo ir gydymo 
vieta, kur gydomi vaikai iš 
Ukrainos. Maltos ordinas finan
suoja jų išlaikymą. Tokia drau
gystė mums naudinga tuo, kad 
mes galim tuos vaikus išlaikyti 
už savo pinigus, už rublius. Bet 
už jų išlaikymui skirtas markes 
mes galime jiems pirkti medika
mentus, įrangą. Tai tam tikras 
pasikeitimas: mes aptarnaujam 
už ačiū, bet jų pinigus, skirtus 
tų vaikų išlaikymui, mes galim 
panaudoti tiems tikslams, kurie 
mums svarbūs”.

Kitas bendradarbiavimo tarp 
Landsbergio fondo ir Maltos or
dino punktas yra vystyti kom
pensacinės technikos gamybą 
vaikams invalidams Lietuvoje. 
Pašnekovė sakė, kad Maltos or
dinas pažadėjo apmokyti keletą 
specialistų Vokietijoje, kaip tai 
reikėtų daryti ir šią praktiką 
įdiegti Kauno ortopedijos įmo
nėje. „Mes turim tokią įmonę su 
labai gražiomis patalpomis, bet 
trūksta žinių, kaip tai daryti, 
tam tikros įrangos, ir galbūt 
išsivystys tarp tų įmonių Vo
kietijoje, kurios gamina tą 
techniką, ir mūsų ortopedijos 
įmonės ryšiai, ir tuo būdu 
vaikams invalidams bus teikia
ma platesnės apimties pagalba. 
Tai mums labai svarbu, nes 
vaikų invalidų Lietuvoje yra 0.8 
procento nuo maždaug 900,000 
vaikų”.

Paklausta apie Chicagoje vei
kiančią grupę „Lietuvos vaikų 
viltis” organizaciją, kuri taip 
pat tokiais vaikais rūpinasi, dr. 
Vainauskienė atsakė: „Ji rūpi
nasi tik atskirų ligonių gydymu, 
turinčiu stuburo patalogiją, 
kurią dar galima pakoreguoti. 
Tačiau ji negali pagelbėti vi
siems vaikams, sergantiems 
įgimta patalogija, nes ji nėra pa
taisoma. Galima tiktai padėti 
vaikui išmokti apsitarnauti 
technikos pagalba: išmokyti 
sėdėti, tam tikroje padėtyje save 
išlaikyti, išmankštinti rankas, 
kad padėtų prisitaikyti adoptuo- 
tis prie gyvenimo, kad jis galėtų 
save bent aptarnauti. Tai yra 
labai svarbi programa, kurią 
pasiryžęs vykdyti Landsbergio 
fondas, bendradarbiaujant su 
kitomis organizacijomis, kurios 
nori ir gali padėti. Ir jam labai 
padeda Maltos ordinas”, baigė 
dr. V. Vainauskienė jau važiuo
jant automobiliu iš Lemonto į 
Chicagą.

Tai žinia, kad dabartinis Lie
tuvos valstybės vadovas, savo 
laiką bei energiją atiduodamas 
šalies demokratinei ateičiai, 
tarptautinių premijų keliu gau
tus pinigus, užuot investavęs į 
savo asmenišką kapitalą, skiria 
humanitariniams tikslams: lab
darai vaikų, turinčių įgimtų 
fizinių negalavimų bei talen
tingų jaunųjų menininkų para
mai. Tai rodo, kad Vytautas 
Landsbergis yra tikrai ne sa-

Lithuanian Mercy Lift aktyvistai, prieš pakraunant vaistų siuntas Lietuvai. Iš kairės: J. Riškus, 
V. Lendraitienė, P. Šlutienė ir dr. D. Siliūnas.

NEUROZIŲ REIŠKINIAI
ALGIS ŽUKAUSKAS

Šio straipsnio siekimas yra 
žvelgti į dvasinės ir psicho
loginės krizės problemas Lie
tuvoje.

Dažniausiai yra skaudu kal
bėti apie savo šeimų ir tautos 
negalavimus, tačiau psichinių 
sutrikimų gydymas prasideda 
tik po to, kai jie sąmoningai 
išsiaiškinami. Kada tūkstan
čiai, o gal šimtai tūkstančių 
žmonių, kurie patys kenčia neu
rozes ir sukelia nerimą bei 
grėsmę kituose, mes liudijame 
šeimų ir bendruomenės proble
mas.

Be abejo, savižudybė yra bai
siausias psichinės krizės rezul
tatas. Šiuo metu trys kraštai 
„varžosi” dėl aukščiausio nu
sižudymų skaičiaus. Tie kraštai 
yra Lietuva, Vengrija ir Švedija. 
Šie duomenys surinkti doc. Gra
žinos Gudaitės, kuri yra Vil
niaus universiteto psichologijos 
departamento laboratorijos vir
šininkė. Savotiškas atvejis yra 
kaimo vyrai, kurių tarpe savi
žudybė dažnesnė negu tarpe ki
tų grupuočių. Ketvirtadalis nu
sižudžiusių kaimo vyrų tai 
padarė, būdami neblaivūs.

Agresijos nukreipimas į save, 
panaudojant savižudybę, yra 
charakteringas reiškinys depre
sijoje. Į tą vedantys nusitei
kimai yra savęs nuvertinimas ir 
grasinantis intereso atitrauki
mas nuo išorinio pasaulio. Kai 
veiksniai sutampa, nepalieka 
asmeniui jokių malonumo vers
mių, nei vidinių, nei išorinių.

vanaudiškas asmuo. Ar už tai 
reikia jį ir spalio 25 d. rinki
muose paremti, tesprendžia 
kiekvienas. Šios skilties tikslas 
yra ne agituoti, o tik skaitytojus 
painformuoti. . „
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Daugumas šių individų turėjo 
ankstybą tendenciją į „ploną 
vidinį jautrumą ar trapumą”, o 
vėliau apsišarvavo storomis 
išviršinėmis gynimosi sienomis. 
Šio proceso kraštutiniai atvejai 
matomi žmonėse, kurie vispu
siškai metasi į naujus kultus, 
naujas dvasines alternatyvas 
ar naujas misijas. Kultų ir 
antgamtinių srovių traukiamoji 
jėga Lietuvoje dabar pripildo 
stadionus ir institutų katedras, 
kas rodo, kad tradicinės apeigos 
ir papročiai, kurie seniau tar
navo mūsų tautai, kaip reaga
vimo metodai į gyvenimo situa
cijų krizes, yra pakeičiami savęs 
transformavimo siekiais.

Trumpai sugrįžkime prie so
vietinio galvojimo modelio, 
kuris buvo skiepijamas iki 1988 
metų. Štai eilė to modelio 
bruožų iš prof, G. Gudaitės 
paskaitos Chicagoje, š.m. rug
sėjo 9 d.: žemas asmenybės inte
gralumo laipsnis, žmogaus pri- 
klausimas tik nuo aplinkos, bet 
ne nuo savęs (t.y. neautonomiš- 
kas). Žmogus galvoja viena, 
daro kita. o kalba trečia. Toks 
veidmainiavimas kilo iš siste
mos grėsmės kitaip galvojan- 
tiems. Charakteringa ir tai, kad 
žmogus net pats sau negalėjo 
nelaimingumo pripažinti. Iš ne
brandumo apraiškų kilo lauki
mas, kad vienas žmogus pada
rytų tvarką. Taip pat iš nesu
brendimo atsirado perdėtos kal
tinimo tendencijos, prikergiant 
etiketes. Šio modelio įtaka, 
įsiskverbusi per dešimtmečius, 
yra stipriai paveikusi psichinę 
sveikatą, ypač per dvasinės 
plotmės atmetimą. Tad šiuos 
buvusio „homo sovieticus” 
modelio simptomus pastebime 
sugretintus, arba tiesiog už-

Tel : (312) 279-5258 Fax (312)2780675

^"Pučia vėjas... Ar Jūs norite atstovauti savo miestą 
sekančiame Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongrese?

Ar norėtumėte dirbti 
Lietuvos labui?

Ar planuojate aplankyti 
gimines Lietuvoje?

.-.SV. V.V^
•AVAV .VAV.;
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« MOMA
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Ar planuojate dalyvauti ar mokytis 
kursuose Vilniuje ar Kaune?

Ar treniruojatės dalyvauti 
Tarptautinėse Lietuvių Sporto 

Žaidynėse?

Petro Čepo Jaunimo Fondas žino, kad jaunimui (18-35 amžiaus) 
yra sunku sutaupyti pinigų kelionei į Lietuvą ir kitas šalis. Todėl 
mes įsteigėme PCJF, norėdami Jums padėti susipažinti su savo 
Tėvyne ir pasaulio lietuviais. PČJF $1,000 stipendija skiriama • 

bent vienam lietuvių kilmės jaunuoliui/ei, kuris/i žada vykti į 
Lietuvą arba dalyvauti lietuviškoje veikloje išeivijoje.

Anketą stipendijai gauti turite užpildyti ir pasiųsti PČJF ne vėliau 
lapkričio 15 d., kad galėtumėte keliauti į Lietuvą ateinančiais 
metais tarp sausio 1 d. ir gruodžio 31d. Anketos ir platesnė 

informacija gaunama rašant:

PetroCepo Jaunimo Fondas 
P. O- Box 497, South Boston, M A 02127

krautus ant specifinių neurozių 
simptomų.

Neurotiški sutrikimai kyla iš 
individo nerealių ir nenašių 
bandymų atstatyti vidinę inte
graciją arba tarpasmeninę inte
graciją sunkiose sąlygose. Kai 
daugelis yra užsiėmęs individu
alybės tarpsnio (paruošiamojo 
darbo) problema, krizę dar paaš
trina neapibrėžtumo situacija, 
išorės keitimasis ir aplamai 
nestabilaus gyvenimo laikotar
pis. Visokios bangos, palie
čiančios socialinius santykius, 
atsiliepia moralėje, politikoje, 
auklėjime. Pasitaiko žmonių, 
gyvenančių kone mirtiname 
įtempime, pasitaiko negalinčių 
išlaikyti viltį arba įsivėlusių į 
paslaptingas rūstybes. Jie kėsi
nasi sunaikinti tai, kas atneštų 
jiems laimę, jie nebegali pasiti
kėti kitu arba yra prispausti be
saikio kaltės jausmo. Negatyvūs 
simptomai šioje perėjimo fazėje 
veda asmenybę žlugdymo keliu. 
Nusikalstamumas, agresija į iš
orę yra dažnas pasireiškimas.

Tuo pačiu profesionalų psicho
logų stoka neleidžia pagelbėti 
žmonėms, sprendžiant proble
mas. Visoje Lietuvoje yra tik 
300 praktikuojančių psichologų. 
Biudžetas darosi nepajėgus mo
kėti už psichoterapinius patar
navimus, o atstumtųjų skaičiai 
auga.

Žmones gydyti yra būtina: iš 
krizės vesti į sąmoningumą, 
kuris reikalingas pasiekimui vi
daus ramybės ir asmeniškos 
drąsos mokytis naujų elgesio 
būdų. Tai turi būti atliekama, 
nepažeidžiant jau stipriai pa
liestų vidinių raidų. Nors at
sirado akcinės bendrovės, siū
lančios psichologines pastangas, 
bet jų kokybė ir terapistai nepa
tikrinti, nes nėra reguliavimo 
ar tikrinimo. Vis dėlto yra susi
rūpinta, kaip pereiti šią virsmo 
zoną į individo atsiskleidimą, 
atsikratant tarybinio sindromo 
ignoruoti individualybę per bu
vusį valdymo aparatą, kurio 
tikslas buvo jos sužlugdimas.

INTERNATIONAL

KAS MĖNESĮ NAUJI IR ĮDOMŪS KELIONIŲ 
PASIŪLYMAI!

Nuo Tėvynės Lietuvos miškų ir slėnių iki egzotiškų šiltų kraštų Karibų 
jūroje mes siūlome Jums pasirinkti iš mūsų 1992-1993 kelionių. VISOS 
SIŪLOMOS KELIONĖS YRA SU PILNU APTARNAVIMU: lėktuvo 
skrydžiai, kelionės laivu (cruise), nakvynės, maistas, gidai ir palydovai.

LAPKRITIS KELIONĖ LAIVU MEKSIKOS KARIBŲ JŪROJE: Cancun, 
8—14 Cozumel, Montego Bay. Savaitė $1026.00. Vietų skaičius ribotas.

Registracija uždaroma rugsėjo 1 d.

GRUODIS 
gruod. 27— 
sausio 5

NAUJI METAI LIETUVOJ: Prų^dę Šv. Kalėdas su namiškiais, 
nuotaikingai sutikite Nauji'' kietus Lietuvoje! Pasirinkite Tra
viatos spektaklį, Štra'' bJP?jų koncertą... Naujų Metų sutikimas. 
Pilna kaina, su k ir viešbučiu bei Naujų Metų programa
$1499.00.

VASARIS SLIDINĖJIMO KELIONĖ Į ŠVEICARIJĄ: Puiki proga ir tiems, 
1803 m. kurie neslidinėja pabūti gražioj Šveicarijoj. Pilna kaina, (skaitant 

ir viešbutį, $709.00.

KOVAS CANCUN, MEKSIKA: Pabėkite nuo pilkų, šaltų dienų j puikiau-
1993 m. šią Meksikos kurortą Pilna savaitė po palmėmis!

BALANDIS VELYKOS LIETUVOJ: Prisikėlimo šventė Tėvynėje. Kelionė su 
8—20 1993 m. ar be viešbučių, pigiausia kaina.

GEGUŽĖ GRAIKIJA — CIVILIZACIJOS LOPŠYS: Atėnai. Rodos sala,
1993 m. Delphi, trijų dienų kelionė laivu po salas. Neužmirštama kelionė 

— 12 dienų.

TARPTAUTINIS TEATRO FESTIVALIS LIETUVOJE geg. 4—17 
TARPTAUTINIS TEATRO FESTIVALIS LIETUVOJE geg 6-22

VISĄ PAVASARĮ IR VASARĄ KELIONĖS BEI SKRYDŽIAI Į LIETUVĄ PIGIAUSIOM 
KAINOM. PASIRINKIT IŠ 14, 10 ir 7 DIENŲ PILNŲ TŪRŲ, SUSTATYTŲ NORIN
TIEMS GERIAUSIOMIS SĄLYGOMIS APŽIŪRĖTI VISAS ĮDOMIAUSIAS 
LIETUVOS ATRAKCIJAS. JUS APTARNAUTI PASIRUOŠĘ PROFESIONALAI, 
G.T. INTERNATIONAL DARBUOTOJAI VILNIUJE.

RUGPJŪTIS ALASKAI ALASKAI ALASKAI Daugeliui klientų pageidauant, 
1993 m. organizuojama 14 dienų kelionė j Alaską. Plauksim laivu, 

keliausim traukiniu ir gėrėsimės nuostabia gamta! SUSIDOMĖJĘ 
PRAŠOME SKAMBINTI

ALL COPY RIGHTS RESERVED

ATSTOVAUJAME VISAS ORO LINIJAS, JŲ TARPE LUFTHANSA, SAS, 
AUSTRIAN AIR, SVVISS AIR, LOT, MALEV, LITHUANIAN AIR. DIRBAME SABRE 
KOMPIUTERIAIS. ŠIŲ, IR VISŲ KELIONIŲ REIKALAIS, PRAŠOME KREIPTIS:

G.T.INTERNATIONAL, INC.
9525 S. 79th AVĖ. 

HICKORY HILLS, IL 60457 
TEL. 708-430-7272 
FAX 708-430-5783

Member

American Society 
ol Travel Agente

f\<l midland Federal
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400
BRIDGEVIEVV

4040 ARCHER AVENUE 
(1-312) 254-4470

8929 S. HARLEM AVĖ. 
(708) 598-9400)
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Redaguoja dr. K. A. Dagys

Iš senųjų emigrantų

YRA KO 
PASIMOKYTI

Skaitydami laikraščius iš Lie
tuvos, kraipome galvas, kodėl 
aukščiausioji valdžia, t.y. Aukš
čiausioji Taryba, negali tvarky
tis, negali priimti įstatymų tik 
dėl atstovų nenoro lankytis po
sėdžiuose ir reikalui esant 
balsuoti. Štai iš salės išeina 
kairysis sparnas, ir nėra kvoru
mo; kitą dieną pasišalina deši
nieji — vėl ta pati bėda. Ir kas 
juos gali priversti neišeiti? 
Mūsų būtų siūlymas: susirinkus 
užrakinti duris ir neišleisti iki 
bus priimtas tas ar kitas įstaty
mas. Kad ir tris paras reikėtų 
sėdėti. Neduoti nei valgyti, tik 
po stiklą vandens. O senovės 
lietuviai, susispietę šiame kraš
te prieš šimtą metų Penn- 
sylvanijoj ar Ulinojaus sker
dyklose geriau tą reikalą tvar
kė, nei dabar mūsų Lietuvoje 
rinkti atstovai (vis dar vadina
mi sovietiškai „deputatais”). 
Antai skaitome Tautiškos Drau
gystės I letuvių Didvyrių No 1. 
įsteigtos 1914 metais Chicago
je, Town oi Lake, įstatus, kur 
aiškiai pasakyta, kad draugijos 
maršalka laike susirinkimo turi 
patikrinti, kad visi nariai 
dalyvautų ir

„ant apvaikščiojimų, teatrų, balių 
žiūrėti tvarkos, kad visi nariai 
sėdėtų savo vietose ir žmoniškai 
užsilaikytų... Lauke maršavimų 
parodoje maršalka turi joti ant 
arklio ir pridaboti, kad visi gražiai 
r ėdu eitu”.

Kitų draugijų įstatuose („kon- 
stucijose”) aiškiai nusakytos 
maršalkos teisės ir pareigos, pvz. 
Lietuvos Sūnų Broliškos Pašal
pos Draugystės, įsteigtos 1898 
Springfielde, Ohio, įstatuose 
pasakyta:

„Maršalka užima vietą prie 
salės durų... jis turi žiūrėti, kad 
salėje būtų tylu ir ramu ir kad 
tuom laiku neįsigautų girtas 
narys arba svetimas neprašytas 
asmuo. Laike laidotuvių eina pir
ma minios, skirdamas taką. Pa
sigėrusį arba kitaip triukšmą 
keliantį narį, pirmininkui lie
piant, išveda iš salės”. 

Draugystė Saldžiausios Širdies
Viešpaties Jėzaus, įsteigta 1899 
Chicagoje 1915 metais^spausdin- 
toj konstitucijoj iš narių reikalau
jama drausmės ir paklusnumo:

„Kiekvienas sąnarys privalo 
būti sargu Draugystės ir duoti 
paveikslą gero pasielgimo dvasiš
kuose ir medžiagiškuose: Privalo 
atlikti Velykinę išpažintį... ir jeigu 
neatliks Velykinės bus tuojaus 
išskirtas iš Draugystės... turi eiti 
prie išpažinties ir prie komunijos 
szv. užsakytoje dienoje, apsirėdę 
vėžlyvai ir su ženklais Draugys
tės. Sąnarys ant susirinkimo, 
jeigu sznekėtų nepriderenczes 
kalbas ir keiksmus, užmokės 
bausmės nuo 50 c. iki $2.00, kas 
kartas... kuris loszia kortomis isz

Asbury Teologinės seminari
jos Wilmore, Ky., valgykloj, kai 
studentai išsirikiuoja prie pa
ruošto maisto, pirmiausia mato 
užrašą: „Paimkite tik vieną 
obuolį. Dievas mato ir nepa
sislėpsite”. Eilės gale kitas 
užrašas: „Pyragaičių imkite 
kiek tik norite, Dievas užimtas, 
saugo obuolius”.

pinigų, girtuoklis ir paleistuvis, 
nagali būti priimtas į Draugystę... 
turi rūpinties, kad daugiaus per
skaitytų knygų, mažiausiai vieną 
knygą per mėnesį isz knygyno.

„Jeigu sąnarys pats sau 
pasidarytų smertį, arba pati, ar 
kita ypata (asaba) padarytų 
smertį, nagali gauti jokių pinigų... 
kada eis in corpore Velykinės 
iszpažinites ir prie szv. Komunijos, 
kiekvienas sąnarys turi turėti 
kortele isz. d. su savo vardu ir 
pavarde, ir atsitraukent nuo 
grotelių po Komunijos szv. mars- 
zalka turi atimti kortelę nuo kiek
vieno sąnario; o kada iszeis isz 
Bažnyčios į salę, tai marszalka 
turi atiduoti korteles prezidentui, 
ir prezidentas su sekretorium ir 
visa vyriausybe, turi parskaityti 
pagal kortelių visus buvusius 
sąnarius prie szv. Komunijos”. 

Įdomumo dėliai verta pacituoti
Kanadoj veikusios Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Vytauto Nepri
klausomo Kliubo Pašelpinės 
Draugijos, įsteigtos Montrealy 
1907 sausio 13 d., įstatų vietą:

„Į šią draugiją gali įstoti kiek
viena sveika lietuvė moteris ar 
mergina nuo 16 iki 45 m.a. Kiek
viena moteris įstodama į šią 
draugiją privalo priduoti savo 
amžiaus teisingus metus. Ir bėgyje 
šešių mėnesių pristatyti gimimo 
metrikus arba užsienio pasą”. 

Dar 1930 metais gyvavo Chica
goje, Brighton Parke, Gvardija 
Pirmos Divizijos šv. Kazimiero 
Karalaičio, kuri tvarkė net tokius 
reikalus:

„Ligonis pripažintas per dakta
rus jog turi vaikščioti ant tyro oro, 
gali pasivaikščioti tiktai 
paženklintose vietose ir su 
daleidimu raštininko. Ligonis 
laike savo ligos vaktuoti namus, 
o jeigu sirgtų vaikščiodamas ir 
norėtų pasivaikščioti, gali tada tik 
vieną ketvirtainę ulyčią apie 
namus savo pasivaikščioti ir 
sugrįžti kas pusę valandos namon, 
idant aplankančiam komitetui jį 
nebūtų ilgai laukti, priešingai už- 
tėmytas iki 2 k. negaus pašelpos. 
Pasarga: Narys važiuodamas ant 
motorciklo ir susižeistų, negauna 
pašalpos.”

Taip tvarkėsi pirmieji mūsų 
ateiviai šiame krašte. Bu.vo jie 
nemokyti, bet drausmingi, solida
rūs, lankydavo susirinkimus, nes 
kiekvienos draugijos įstatuose 
buvo pasakyta, jog už praleidimą 
susirinkimo ar kokio „apvaikščio 
jimo”, buvo bausmė nuo 25 centų 
iki 1 dolerio. Buvo pavyzdingi šio 
krašto piliečiai. Yra ko pasimoky
ti ir tiems, kurie šiandien sėdi 
aukštuose Lietuvos suoluose. Rei
kėtų ir ten turėti „maršalką”, 
kuris neleistų be reikalo išeiti į 
gatvę, o išėjusiam (svarbiam 
reikalui), nurodyti, kokiom gat
vėm vaikščioti, kurių užeigų 
vengti ir balsavimui būtinai 
sugrįžti. Bet kaip toj pasakėlėj 
apie pelių seimą: kas pariš 
katinui skambalą?

Dijono miesto apylinkėj, Pran
cūzijoj, vaikai žaisdami įsceni- 
zavo laidotuves. Ką laidoti? 
Buvo pasiūlyta komunizmą. 
Pritarta. Ceremonijų meistras 
pasakė „kalbą”:

— Ir bus daug džiaugsmo 
žemėje...

— Bet dar daugiau pragare, 
— pridėjo kitas. (L’Esprit)

Iš prancūzų spaudos

KAUNE TĄ NAKTĮ BUVO 
KARŠTA

Rugpjūčio 1 dieną apie 2 
valandą nakties pačiam Kauno 
centre, Laisvės alėjoje, pasigir
do kulkosvaidžio šūvių serijos. 
Atvykęs į įvykio vietą policijos 
patrulis sulaikė Lietuvos šaulių 
sąjungos narį su kulkosvaidžiu' 
rankose. Šalia šaulio mėtėsi 16 
šovinių gilzių. Vėliau medikai 
pripažino šaudžiusiam lengvą 
girtumo laipsnį. Pats jis 
kategoriškai neigia šaudęs. 
Šaulių sąjungos pirmininkas G. 
Jankus incidentą paaiškino pat
riotine dvasia. Esą šaulys, 
išgirdęs šaudant, pagalvojo, kad 
policijai reikia padėti. Čiupo iš 
geležinės spintos kulkosvaidį ir 
pirmyn. Bet policininkai juo 
kažkodėl netiki.

Pasak Jankaus,
kulkosvaidžiu šauliai saugojo 
parlamentą. Gintis nuo puolan
čių sovietų desantininkų kul
kosvaidis kaip tik, o pyškinti 
vidury nakties į orą jau netinka. 
Vadinas šaulys negalėjo 
šaudyti....

Respublika

HONECKERĮ Į 
VIENUOLYNĄ?

Buvusio Rytų Vokietijos 
komunistų partijos vado Ericko 
Honeckerio advokatas Friedrich 
Wolff siūlo savo ginamąjį ne 
teisti, bet uždaryti į vienuolyną. 
Honecker esą serga vėžiu, ne
pagydomas, tai tokio ligonio 
teisti neįmanoma ir nehumaniš
ka. Kad tas šefas būdamas 
valdžioje, liepė šaudyti į 
bandančius pereiti į Vakarų 
Vokietiją, tai advokatui ne
atrodo, kad tai buvo humaniš
ka. Honecker 1990 buvo pabė
gęs į Maskvą, bet Bonnos vyriau
sybei reikalaujant, buvo grąžin
tai j Vokietiją.

PERISKOPAS - GERAS 
DAIKTAS

Vokietijos turistas Hans Hem- 
cke atvyko į Amsterdamą, pa
liko mašiną aikštėje prie jūrų 
muziejaus ir muziejuje pradėjo 
domėtis povandeniniais laivais. 
Patiko jam per periskopą žval
gytis po gretimas gatves ir 
pastebėjo, kad aikštėje prie jo 
geriau už kitas atrodančios 
mašinos sukiojasi keli vyrukai, 
net duris mėgina atidaryti. 
Nieko kito neliko, kaip pranešti 
muziejaus sargui, o tas tuoj 
policijai... Policija žaibiškai 
prisistatė.

Vargas: Žmogus daugiau 
vargsta dėl liežuvio: sunku pri
kąsti, jei jis ilgas.

Liaudies aidas

NAUDINGA ŽINOTI DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. spalio mėn. 3 d.

LINKSMA SKAITYTI 
KARDINOLO SVEIKINIMĄ

Chicagos kardinolas Joseph 
Bernardin IX išeivijos lietuvių 
tautinių šokių šventei atsiuntė 
sveikinimą, įdėtą tos šventės 
leidiny, kur rašo: „On the Occa- 
sion of the Ninth Lithuanian 
Folk Festival... I know that our 
Chicgoland (taip, Chicgoland) 
community will... share the rich 
cultural heritage of the Hunga
rian (mūsų pabr.) people. This 
uniąue event will also be an op
portunity to remember and of
fer prayers foi the Hungarian 
Motherland...

Kadangi Bernardin Chicago
je tik dešimt metų,tai nespėjo 
atskirti lietuvių nuo vengrų ar
ba jo sekretoriui kas nors iš 
vakaro linksmai nutiko.

KLAUSIMAI SU 
ATSAKYMU

Mįslė: Aplink vanduo — 
vidury įstatymas, vidury 
įstatymas — aplink vanduo. 
Kas tai?

Žemės ūkio reforma 
(P. Martinkus).

Prokuroras vonioje. 
(K.Banionis)

Privatizacija (Z.Pocius).
Teisingumo ministras Aukš

čiausiosios Tarybos tribūnoje 
(Z. Gricius).

3. Kodėl dabar beždžionė 
nevirsta žmogumi, o būna at
virkščiai?

Dėl to, kad neatsirado an
trojo Engelso ir neparašė knygos 
"Piketų vaidmuo žmogaus 
subeždžionėjimo procese". 
(P.Martinkus)

Todėl, kad šiandien geriau 
gyventi pagal beždžionių 
įstatymus. (V.Linkus, Šiauliai)

KLAUSIMAS BE 
ATSAKYMO

Kam reikalinga pietų per
trauka parduotuvėje? Juk 
pardavėjos galėtų ir pasikeisda
mos papietauti. Jeigu jau gyve
name nepriklausomoje Lie
tuvoje, tai pirkėjų patogumui 
derėtų atsisakyti socializmo 
relikto — pietų pertraukos — 
parduotuvėse, valgyklose. Beje, 
jis jau gyvas ir privačiose 
parduotuvėse. Lygiai, kaip ir 
„išėjau 10 minučių”, kurios 
tęsiasi valandomis.

Litas, Vilnius

— Prašome prisiūti atplyšusį 
liežuvį. (Batų taisymo dirbtu
vėje)

48 KILOMETRŲ BOKŠTAS

„Ar popiežius aplankys Elek
trėnų bažnyčią?” — tokia 
antrašte korespondenciją įsidėjo 
Lietuvos aidas. Tuo suabejoti 
galėtų tik kopūsto galva. Juk 
tai bus bažnyčia, kurios pažiū
rėti subėgs iš viso Žemės rutu
lio, o gal ir dar iš toliau! Tai bus 
daugiau negu sensacija, dau
giau negu stebuklas. Tik pa
skaitykim, ką tas valstybės 
laikraštis sako: „Bažnyčia 
statoma neblogu tempu. Jau 
mūrijamos vidaus ir išorės 
sienos... dirbti dabar ganėtinai 
sunku — viską reikia atlikti 
aukštai padebesiuos... Jau 
sumontuoti fasado pirmos eilės 
gelžbetoniniai bokštai. Pats 
aukščiausias sieks 48 km! 
(Spyglių pabraukimai).

Šiuo metu už naktį, praleistą 
baltoje blaivyklos lovoje, Kaime 
jau reikia mokėti 700, Utenoje, 
Kėdainiuose, Jonavoje — 500 
rublių.

Respublika
•

Nevv Buffalo šaudykloje prie 
Kruger Rd. bus šaudoma vyrų, 
moterų ir svečių grupės. Drau
gas, rugpj. 27.

Oras, kaip Sruoga, mokosi

Jūra, vandeniu apsijovijusi
tavo žemėj vaikščiojančių silkių 
uodegos
ritmu dijalogų maistą dalijas
Kregždės ir kregždinai
j afrikų medų spjovę
pas Lietuvos kiaulių palėpius susilekia. 

Oras
,kaip Sruoga, mokosi
šakų apmatus, plikybe apkvaišusius 
pumpurais apvaisinti 
ir kaip meluojama jaunystė 
žali gyvuliai pakeliais vaikščioja 
Pavasaris — Lietuvos pagimdyta vaistinė.

Suspaudžiam dvasios raumens sūrį 
ir gręžti medžio lirikos sulą.
Ar ir tamsta
Putine
pakol vaizduos dar vaistinė — 
eilėraščių karalius 
O parašytą poperj 
pelės
pro pilvą j galvą kalasi 
Kamaros piliečiai 
gerbia užvis 
veislę kralikų. (B. Babrauakaa) Bilėraiiių krau

tuvė, Kaunas 1931

Izvestija, Maskva

KAS VAIRUOJA ŠEIMOS 
AUTOMOBILĮ

Nugirsta restorane, kai pa
davėja atvykusios poros paklau
sė, gal ką antešti iš baro, ir 
kuris jų vairuoja. Tada vyras pa
rodė į žmoną ir pasakė:

— Tai ji.
— Visai ne, mano mielas, — 

atsakė žmona, — vairuoji tai tu.
Tada vyras, atsisukęs į pada

vėją^ pridėjo:
— Prie vairo aš sėdžiu, bet ji

nurodo kaip vairuoti.
*

Šeima nutarė pirkti naują 
šaldytuvą, o seną pasiūlyti 
žmonos motinai. Kai tą suma
nymą pranešė telefonu, motina 
pasiūlė jiems sumokėti, atsiųsti 
čekį.

— Ne, tegul tai būna kaip dė
kingumo ženklas už tas dienas, 
kai aš vystykluose buvau, pasa
kė duktė.

— Jeigu manai, kad'šaldytuvu 
atsidėkosi už anas dienas, tai 
apsirinki. Tai labai mažas at
lyginimas.

— Kokį darbą dirba tavo' 
vyras?

— Jis laiškanešys.
— Pirmą..sykį tai girdžiu.
— Jis mano laišką neįmetęs į

dėžutę išnešioja visą savaitę.'
*

Blynai su žemaitiška'mėsa;
(Iš valgiaraščio)

NESUPRANTA NEI JIE 
PATYS

Gold Wings Travel Chicagoje, 
lenkų rajone, mūsų spaudoj 
siūlo keliones į Vilnių: Chicago 
— Vilnius į vieną pusę $615.00; 
ten ir atgal reikia pridėti tik 28 
dolerius. Bet iš Vilniaus į 
Chicagą ir atgal jau kainuos 918 
dol. Tik reikia pačiam pasirū
pinti transportacija iš Vilniaus 
į Varšuvą. Kokia čia aritmeti
ka, kosmetika ar kita etika, 
kaip suprasti, kad reikia dar ir 
pačiam pasirūpinti traukinį, 
lėktuvą motociklą ar pakausty
tus batus, tai ir užklaustieji 
agentūros pareigūnai nemoka 
paaiškinti.

f:*'?-- y. Veblausko pieš.
Respublika
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Balys Pavabsdys
KOKIA PUTA, 

TOKIA PUOTA
Visi draugai, visi geri.
— Sakyk, žmogau, ką tu geri?
— Geriu aš alų su puta,
O valgau duoną su pluta.

Draugai man atneša stiklus.
O prie gėrimo aš miklus. 
Dugne širdis, viršuj kita, — 
Tai bent alus, tai bent puta!

Trenkiu aš kumščia i stalus:
— Sakyk, alau, ar tu alus?
— Nei aš alus, nei aš puta... 
Kokie draugai, tokia puota!

Turbūt nebūtų jie draugai,
Jei nedarytų man blogai... 
Dugne šiaudai, viršuj vata... 
Tai tau alus, tai tau puta!

IEŠKO PROTINGESNIO 
UŽ SAVE

Man 22 metai. Esu normalaus 
sudėjimo, ūgis ryte ir vakare 
skiriasi 1,0 cm. Domiuosi daug 
kuo tik nę „Caritu” ir ne 
sirupine muzika... Ieškau 
mėlynakės merginos.

Pakvaišusi mergiotė mielai 
susidėtų su „gėlių vaikais” (jei 
tokių dar liko), menininkais ar 
šiaip mylinčiais tiesą ir gėrį. 
Nepalikite jos vienos!

Gelsvaplaukė kaunietė... nori 
turėti protingesnį už save 
draugą.

*
Jei tu vilnietis ir ilgaplaukis 

— atsiliepk! Man 19 metų.

25 metų 178 cm ūgio nerū
kantis, sportiško sudėjimo ne
vedęs, bet ir nekvailas vaikinas, 
gyvenantis Žemaitijoje... norėtų 
susipažinti su liekna mergina, 
neturinčia blogų įpročių.

Esu išranki ir žinau, kad turiu 
tokią teisę. Dievinu vyrišką 
tvirtybę ir švenumą... esu „su 
galva”. Grožis? Žmonės sako, 
kad pats kvailiausias noras - 
patikti visiems.

*

Jei tu 30-38 metų, nenususęs, 
nesi visiškai nusivylęs gyve
nimu... su sūneliu lauksiu tavo 
laiško.

*
Mėgstu nuotykius. Jei tu klai

pėdietis, manau, atsiliepsi.

Jaunimo gretos, Vilnius

Geriau
vietoj algos
duotumėt puokštę gėlių, 

nes i, rublius 
nė žiūrėt 
negaliu!

Alfonsas Žinius,
Valstiečių laikraštis

Įsitikinti,. ar rožės kvepia, 
reikia nosį įkišti į patį žiedą.

■ Al. Likanderienė, Draugas
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Putnam, CT

ŠILUVOS MARIJOS 
ŠVENTĖ

Rugsėjo 8 d., Šv. Mergelės 
Marijos gimimo diena, Lietuvoje 
buvo ir yra iškilmingai šven
čiama. Šventė buvo vadinama 
šilinėmis, vardas nuo šilų ar 
Šiluvos. Nepriklausomoje Lietu
voje ta diena buvo skirta švęsti 
ir Tautos dieną. Marijos Nekal
to Prasidėjimo vienuolyno sese
lės pasistengė, kad Šiluvos Ma
rijos šventė būtų Putname iš
kilmingai atšvęsta. Tai daroma 
kas metai. Šiais metais šventę 
reikėjo kelti į rugsėjo 6 d., sek
madienį, nes rugsėjo 8 d. yra an
tradienis, Amerikoje darbo die
na.

Kun. W. Valka vičius konferencijos 
metu, švenčiant Šiluvos Marijos 
šventę Putname.

Nuotr. J. Kriaučiūno

Šventė pradėta 10 vai. ryto 
vienuolyno salėje po koplyčia. 
Salės sceną puošė dailininko 
Adomo Varno Šiluvos Marijos 
paveikslas (skolintas iš Alkos). 
Seselė Bernadeta M. sveikino 
susirinkusius ir keliais žodžiais 
paaiškino šventės reikšmę. Pa
rodyta vaizdajuostė, pateikianti 
Šv. Marijos apsireiškimų įsce- 
nizavimą daugelyje pasaulio 
vietų. Gaila, vaizdajuostėje 
neužsimintas Marijos apsireiš
kimas Šiluvoje, įvykęs beveik 
prieš 4 šimtus metų, o jis buvo 
pats pirmasis viešas Europoje.

11 vai. vienuolyno koplyčioje 
laikytos šv. Mišios, vadovaujant 
prel. V. Balčiūnui, konceleb- 
ruojant kun. R. Krasauskui ir 
kun. J. Steponaičiui. Pamoksle 
prel. Balčiūnas priminė Mari
jos apsireiškimuose maldų 
prašymą. Reikia, kad žmonės 
išmoktų melstis ir melstųsi, kad 
keltų tikėjimą, būtų broliai vie
nas kitam, tokiu būdu galėtų 
išvengti baisių nelaimių, ypač 
brolžudiškų karų. Marijos dėka, 
permaldavimų ir kančių au
koms didėjant, prasidėjo Rusįjos 
atsivertimas, pranašautas šio 
šimtmečio pradžioje. Reikia dar 
daug maldų ir pasišventimo, 
kad nustotų brolžudynės ir įsi
viešpatautų pasaulyje taika.

Šventėn susirinkusių bendri 
pietūs buvo vienuolyno Matu
laičio salėje, buvo skirta 
truputis laiko pabendrauti su 
pažįstamais ir draugais. Po pie
tų salėje po koplyčia kun. W. 
Valka vičius turėjo konferenciją, 
kurios tema: „Šv. Mergelė Mari
ja Dievo Apvaizdos šviesoje”. 
Konferencijoje kalbėta, kad Ma
rija nežinojo Apvaizdos planų, 
bet buvo paklusni Aukščiausiojo 
valiai, dėl to ji buvo išaukš
tinta. Nurodė ir vieną kitą 
pavyzdį, kai Apvaizdos veiki
mas žmonių nesuprantamas, 
bet tas veikimas išryškėja po 
trumpesnio ar ir labai ilgo laiko. 
Paklusnumas Apvaizdos valiai 
yra būtinas žmogui, nes tik taip 
žmogus drąsiai žengs gyvenimo 
keliu į paskirtį — amžinybę.

Tuoj po konferencijos vyko 
procesija vienuolyno sodyboje, 
lankant šv. Marijos statulas, 
kalbant rožinio dalis ir giedant 
Marijos garbei giesmes, kai 
žygiuojama nuo vienos statulos 
prie kitos. Procesijoje buvo

nešamos trys vėliavos. Procesi
ja užbaigta koplyčioje maldo
mis, pasiaukojimu šv. Marijos 
Širdžiai ir palaiminimu Šv. Sak
ramentu.

Nedelsiant salėje po koplyčia 
įvyko koncertas, kurio atlikėjai: 
kun. W. Valka vičius — balsu ir 
smuiku ir Gediminas Stanaitis 
- fleita.

Šventėje dalyvavo daugiau 
kaip šimtas žmonių, vietinių ir 
iš apylinkių. Ačiū vienuolyno 
seselėms už šventės suruošimą.

Naujas „Bendradarbis’’

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno seselės išleisdavo du 
kartus per metus „Bendradar
bį”, kuris nuo šio rudens gavo 
naują formą ir bus leidžiamas 4 
kartus metuose. Naujasis 
„Bendradarbis” (nr. 1) teikia 
žinias apie įvykius vienuolijos 
gyvavime, sumini svarbesnius 
renginius ir kai ką iš vienuo
lyno veiklos. Iš „Bendradarbio" 
sužinome, kad vyriausioji 
vienuolijos vadovė Lietuvoje yra 
seselė Albina Pajerskaitė, 
„Caritas” sambūrio įsteigėja. 
Šio kontinento seselių provin- 
ciolė yra seselė Igne Marijo- 
šiūtė. „Bendradarbyje” naudo
jama po lygiai lietuvių ir anglų 
kalba. Tai daroma dėl to, kd 
dalis rėmėjų nelietuviai. Beje, 
šis „Bendradarbis” tik 2 lapų.

Mirusiojo pagerbimas — 
parama katalikų spaustuvei

Putname gyvenusio a.a. dr. 
Antano Matuko, iškeliavusio 
amžinybėn rugp. 16 d., palaido
to rugp. 20 d., dukros ir sūnūs 
su šeimomis pageidavo, kad no
rintieji mirusį prisiminti ir 
pagerbti pagerbimui skirtą 
sumą atiduotų Katalikų spaus
tuvei Kaišiadoryse, Lietuvoje. 
Ligi šiol tuo reikalu gautos 
aukos pasiųstos per vyskupą P. 
Baltakį ir Lietuvių Religinę 
Šalpą į Lietuvą. Aukotojai: 
Regina Taunienė, Putname — 
160 dol., B. ir p. Mačiuikai 
Storrs, CT — 100 dol., V. Ma- 
tusaitis, Livingston, NJ — 50 
dol., Mrs. G. Firenzi iš Los 
Gatos, C A — 50 dol., Mr. ir Mrs. 
F. Berkey iš Los Gatos, CA — 50 
dol., po 40 dol. — Matilda Ku- 
rapkienė, Putname, New Yorko 
Lietuvių gydytojų dr-ja ir Matu
laičio namų gailestingosios sese
rys Putname, J. ir P. Rygeliai iš 
Thompsono — 30 dol., JAV LB 
Putnamo apylinkė — 25 dol., po 
20 dol. — Liuda Petravičienė, 
Aldona Prapuolenytė, abi iš 
Putnamo, dr. ir Mrs. A. Zapelli, 
Los Gatos, Ca., P.K. Cesna iš 
Worcester, MA ir Ms L. Dunn — 
10 dol., iš Santa Cruz, CA.

Spaustuvei aukos priimamos 
ir toliau.

Juozas Kriaučiūnas

„Ateities” savaitgalio literatūros vakare Dainavoje š.m. rugsėjo 5 d. Iš kairės: 
Julius Keleras, Julija Švabaitė, Aidas Marčėnas ir Nijolė Balčiūnienė.

Nuotr. A. Masionio

SUSITARĖ SU 42 
UNIJOMIS

Chicagos mero Daley admi
nistracija susitarė su 42 miesto 
unijomis, kad bus kiek susiau
rinta jų narių sveikatos ap
drauda. Paskutiniu metu šios 
apdraudoš išlaidos buvo išaugu
sios net iki 252 mil. mokesčių 
mokėtojams. Miesto tarnautojų 
unijos apima net apie 10,000 
narių.

MISCELLANEOUS

Ar turite problemų su namu?
Sąžiningai, kvalifikuotai ir greitai at
liekame įvairius namų išorės bei vi
daus remonto darbus. Skambinti:

Aleksui arba Tadui tai. 
1-312-523-7289.

CLASSIFIEO GUIDE
REAL ESTATE REAL.ESTATE

—J JĮ. .. ■ ■ ■ Į,

. WE/MAX
REALTORS 

(?12) 586-5950 
(708) 425-7151

greit
PARDUODA

Laiškas
NUSIVYLĘS NOVELE

Nusivyliau, kad „Draugas” 
atkarpoje spausdino Edmundo 
Jakaičio novelę „Netikėti nuti
kimai”. Novelėje pateikiama iš
karpa iš nuotykių vyro, sie
kiančio tik „sekso” su kiekvie
na jam patinkančia moterimi. O 
kai to nepasiekiama, tai pasi
tenkinama prostitute. Tas vyras 
nesijaučia kam nors nusikaltęs, 
o apkaltina „sekso” atsisakiusią

moterį, kai policijos buvo 
sulaikytas už per greitą važia
vimą. Novelėje išvada: vyras 
pametė „razumą”, nes moteris 
nepasidavė jo geiduliui. Ta mo
teris, „sekso” atsisakiusi, yra 
taip pat menkos moralės, nors 
dar nėra pilnai kritusi.

Edmundas Jakaitis turi rašy
tojo „gyslelę”, bet „Draugui” 
nevertėjo tokį šlamštą, įvilktą į 
novelės rūbus, pateikti skaity
tojams.

Juozas Kriaučiūnas

L-

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

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

BELL-BACE REALTOR^ 
J. BACEVIČIUS 

5529 9. Kodai* Avė.,
Chicago, IL 90929 

(312) 778-2233
INCOME TAXr-''IN8UAANCB

• Namų pirkimas ir pardavimas j
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba;
• Veltui namų įvertinimas
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas?
t Visi agentai kelbe lletuvlikhl •

Nuolaida pensininkams

OnluĮg.2I
KMIECIK REA t TOR’. 
7922 S. Pulaski X.!.j

4365 S. Archer Avė.

jS«5i
REALMART, INC 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis į Hermis Deckys 

Tai. 585-8524. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v.
Kalbėti lietuviškai

Dengiami stogai, kalamas 
„siding”, bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837

DANUTE MAYER

284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti na

mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas t 
veltui.

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

' k ■ rrsvi—
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ŽEMIAUSIOS 
KAINOS SKRYDŽIŲ 

Į LIETUVĄ
Ten ir atgal

Iš New Yorko $575
Iš Chicagos 675
Į vieną pusę New York-Vilnius $450 

plūs $18

Kainos negalioja gruodžio 10-23 d. 
Paskutinė kelionės diena kovo 31 d.
Bilietus reikia įsigyti nevėliau spalio 31 d.

VYTIS TRAVEL
2129 Knapp St.

Brooklyn, NY 11229

Tel. 718-769*3300 
800-952-0119

Fax 718-769-3302

NAUJOS PATRAUKLIOS KAINOS 
NAUJAS PATOGUS PATARNAVIMAS

BALTIA EXPRESS CO LTD
MEMBER OF AMBER GROUP PRES. VIDMANTAS RAPŠYS

PRANEŠA: SENIAUSIA LIETUVIŠKA TRANSPORTO KOMPANIJA AMBER GROUP 
ŠVENČIA 15 METŲ JUBILIEJŲ

SUTEIKIA: PASIRINKIMO GALIMYBĘ

LAIVU LĖKTUVU-LAIVU LĖKTUVU
$0.65-0.75/sv $1.40-1.50/sv. $3.00/sv

45-60 D.D 30 D.D. 10-15 D.D.
PRISTATYMO LAIKAS GARANTUOTAS

•TIK PAS MUS IR NIEKUR KITUR GALITE PASIRINKTI SIUNTIMO BŪDĄ 
• DABAR PATS GERIAUSIAS LAIKAS KALĖDINIAMS SIUNTINIAMS.

PRIMENAME, KAD BALTIA EXPRESS VIENINTELĖ KOMPANIJA LAIKU PRISTAČIUSI KALĖDINIUS 
SIUNTINIUS PERNAI. APGAILESTAUJAME, KAD KITIEMS TAI NEPAVYKO.

MES NEŽADAME PIGIAUSIŲ KAINŲ
MES GARANTUOJAME GERIAUSIĄ PATARNAVIMĄ

SKAMBINKITE NEMOKAMAI
1-800-SPARNAI (1-800-772-7624)

ATVEŽKITE SIUNTINIUS ARBA SIŲSKITE UPS 
3782 W. 79TH STREET, CHICAGO, IL 60652

LAIVO KONTEINERIS—SPALIO 16 D.

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad-..ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai.
3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998
/__ L.

Sąžlnlngal remontuoju 
automobilius

Dėl mažų gedimų galiu atvykti į namus.
Tai. 708-974-1233 nuo 5 v.v.

(Palos Hills) Vytas

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5168

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI

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

Catering
6216 S. Archer Avė. 
Chicago, IL 60638 

Tel. 581-8500

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
VirS 7# metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Phone (312) 581-4111

V. T. ELECTRIC CO.
Licensed, Insured — BonderJ

436-6937
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai.
____• Vytautas Taras

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ

PADALINO
Namų pirkimo ir pardąvimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, anglų ir 
ispanų kalbomis
* Nemokamas namų 

įvertinimas
* Perkame Ir 
parduodame namus

* Apartmentus Ir žemę j
* Pensininkams 

nuolaida
* Greitas ir sąžiningas i 

patarnavimas

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu:
(312) 767-2400

4848 W. 67th Street, Chicago, IL 60629

HINSDALE REZIDENCIJA
Jūs galite saugiai ir patogiai gyventi pra
bangioje vietoje, 7 kambarių name, 
Hinsdale, 20 min. atstume nuo Pasaulio 
Lietuvių centro. Prašoma kaina 
$325,000. Skambinkite: RIc Kallay 
Ra-Max Elite (705) 555-2300. 
Pardavėjas ruošiasi grįžti į Lietuvą.

MISCELLANEOUS

Ja VILIMAS 
M O V I N G

Tel. 378-1882 ar 378-5996
10%—2O°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus.

FRANK ZAPOLIS 
3208Vi VVast 951h Stret 
Tai. — (708) 424-5654

(312) 581-8654

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicngos miesto leidimą. Dubu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai.

312-779-3313 
KLAUOIJŲ8 PUMPUTIS

--------------—ra'

B. A. R.
MASONRY RESTORATION & 

VVATERPROOFING
Residential & Commercial 

Hi-Rises 24-hour service
• Complete Masonry repair service
• VVaterproofing
• Exterior Restoration

708-769-0232

NAMŲ APŠILDYMAS
Išvalau ir taisau 
pečius ir kranus

A. Banys 
Tel. 708-447-8806

MASTER PLUMBING 
M POMPANY .

Licensed, Bonded, Insured 
N&uji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius^
BĖN SERAPINAS 708-636-2960

ACCENT REALTY, INC..
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453

Bus. 708-638-9400 
Ros. 708-423-0443

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

PARDUODAMAS CONDOMINIUM 
Adlson, 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 3’/i kamb. modernus 
butas pirmame aukšte, Marquette Pk. apyl. 
Su šiluma, oro vėsinimu; moderni virykla, 
šaldytuvas, skalbykla su mašinomis. Suau
gusiems.

Tel. 708-361-5594

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

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg. 
butas antrame aukšte. 72 St. ir 
Francisco apyl. Pageidaujama vyr. 
amžiaus žmonės be gyvuliukų.

Tel. 312-925-1529

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.

'___ -
IEŠKO DARBO

Moteris Ii Lietuvos gali slaugyti 
ligonį, prižiūrėti senus žmones, ar
ba vaikus.
Skambinti — (313) 284-1489

FOR SALE

Parduodu 2 dideles spintas:
knygų (magohany medžio) ir indų. 

'Skambinti: 312-776-1938.



Kasniūnų namas Joniškyje ir keturi iŠ penkių vaikų I pas. karo metais. III 
iŠ kairės „Draugo” bendradarbis Vytautas.

JONIŠKIS VIENOS ŠEIMOS 
PRISIMINIMUOSE

Kai po 50 metų nebūties vėl 
sugrįžti į gimtuosius namus, 
pasijunti savo gimtosios žemės 
glėbyje, su vėju pašvilpauji, kaip 
anais vaikystės laikais, su bend
raamže liepa pasiglamonėji, 
pasilenkęs jos šakas, paskęsti 
žiedų kvapuose. Aptemsta akys, 
nebegirdi jokio garso, ir iš de
šimtmečių metų klodų prasive
ria vaikystės dienų vaizdai. Ro
dos, kad su manimi kartu Pra
nas, Vacys, Leonas, Bronius ir 
dar jų būrys. Norisi pasiausti, 
pasigalinėti su draugais, pieme
nų kelnėmis ir vyžomis palaks
tyti po sodą, ar Sidabrės upely
je, gilumo iki pilvuko, išsimau
dyti, išsitaškyti.

Seno žmogaus žingsniai, kaip 
pūkas lengvi, tik praeitis ilga ir 
metai seni. Mudu su liepa tais 
pačiais metais gimę, bet ji 
jauna, žieduose paskendusi, o 
mano metai grįžę į vaikystės 
dienas. Tik namas paseno, ir

LIETUVIAI FLORIDOJE
St. Petersburg, Fl.

SKAMBĖS LYRINIS 
SOPRANAS

St. Petersburgas, vienas iš di
džiausių lietuvių telkinių Flo
ridoje, turi savo meno pajėgų — 
teatrą, chorą, literatų, rašytojų, 
aktorių, kurie dažnai pasirodo 
St. Petersburgo lietuvių klubo 
scenoje, paruošdami visai gerų 
renginių ir tuo turtina šios 
nausėdijos ir šiaip gana gyvą 
gyvenimą. Čia taip pat gana 
gerai veikia įvairios organiza
cijos, turinčios savo tikslus, 
veiklos planus, organizuoja 
renginius savo veiklai stiprinti 
ar kitų organizacijų darbams 
paremti. St. Petersburgo lietu
viai Floridoje šviečia gražiu, 
gyvu gyvenimu, gražia 
kultūrine ir iki šiol nemenkė- 
jančia veikla.

Po vasaros atostogų St. 
Petersburge Lietuvių Bend
ruomenės apygardos valdyba, 
lyg pradėdama šio sezono 
kultūrinę veiklą, ruošia 
Amerikoje gyvenančios, daina
vimo mokslus baigusios lietu
vaitės Birutės Reivydaitės-Viz
girdienės koncertą. Koncertas 
įvyks spalio 28 d. 3 vai. po pietų 
Lietuvių klubo salėje. Ar verta 
šiuo koncertu domėtis? Verta, 
net reikia. Juk dabar dažniau 
paaimanuojama, kad nyksta, 
menkėja mūsų kultūrinė veikla, 
ją užgožia svečiai iš Lietuvos, 
kad savo meninės pajėgos nebe
turi progos išeiti į savą, 
lietuvišką sceną, kad lietuvių 
nausėdijose, ypač tolimesnėse 
nuo centro, nebesigirdi mūsų 
solistų, solisčių koncertų. Šie 
teigimai turi pagrindo. Tad 
kada skatiname savosios

mano gimimo metrikai nuo se
natvės pagelto...

Aštuoniasdešimt penkerių 
metų mūro namas, tėvo siųstais 
iš Amerikos pinigais mamos 
pastatydintas, tokio pat senumo 
ąžuolinėmis durimis pasipuošęs, 
pravėrė kelią, kad ilgesyje su 
vėju įlėkčiau, gyvais žingsniais 
kambarius išmatuočiau. Juk čia 
aš verkiau, juokiaus, išdykavau, 
abėcėlės reaidėmis sienas išra
šiau, vakarus su draugais ir bal
singu tėvu išdainavau. Čia buvo 
lopšys, penkis vaikus auginęs. 
Augom keturiese: aš, brolis ir 
dvi sesutės, vienai mažytei pas 
angelėlius išskridus. Čia per tas 
pačias duris atėjo ir išėjo kū
dikystė, vaikystė, jaunystė. Iš 
čia išėjau jau ūsuotas, pirmąją 
barzdą nusiskutęs, su skrybėle 
ant galvos — savais žingsniais, 
savąjį gyvenimą kurti. Čia ma
ne palaimino tėtis ir mana, čia 
cypė girgždančios durys, o ūgiu

kultūros ugdymą, būtina 
lankyti, remti ir savų išeivijoje 
išaugusių menininkų kon
certus, vaidinimus ir t.t. St. Pe
tersburgo lietuviams tada yra 
graži proga pademonstruoti 
savus geranoriškus menininkus 
remiančius nusiteikimus.

Solistė Birutė Reivydaitė-Viz
girdienė, lyrinis sopranas, 
lietuvių visuomenei jau pažįs
tama. Koncertavo Bostone, 
Chicagoje, Washingtone, 
Arizonoje, Kanadoje, New 
Yorke. Los Angeles lietuviams 
atlikdavo beveik visus pagrin
dinius koncertus, o praėjusiais 
metais sėmingai gastroliavo 
Lietuvoje su Lietuvos operos 
solistu Vaclovu Daunoru, su
ruošę eilę koncertų.

Dainavo ir operose, atlikdama 
pagrindines roles operose: G. 
Puccini — „La Boheme” Mini 
rolę; G. Verdi „La Traviata” — 
Violetos; J. Strausso „Čigonų 
Baronas” Saffi roles.

Be to, solistė Birutė Vizgir
dienė yra suruošusi savo reči
talius ir dainavusi su Kali
fornijos Brentwood Simfoniniu 
orkestru. Gyvendama Los 
Angeles priklausė vietiniam 
operos ansambliui — So. Calif. 
Opera Reportoire Ensembly, 
kur atlikdavo solo partijas.

Jos dainų repertuare komp. G. 
Gudauskienės, komp. O. Metri- 
kienės, komp. Br. Budriūno, 
komp. Markaičio kūriniai, 
kuriuose atlikdavo koncertuose 
solo partijas.
Birutė Vizgirdienė į sceną 
ateina tinkamai pasiruošusi, 
dainavimo studijas baigusi ar 
dainavimą studijavusi pas gerus 
mokytojus, kaip New Yorke pas 
prof. Sabalienę. Balsą lavino 
pas komp. Br. Budriūną, studi-

ATEISTAMS UŽKLIUVO ŠV. RAŠTAS
Amerikos ateistai dažnai pa

tenka į žinių pranešimus ar 
spaudą, nes jie veda nuolatinę 
kovą su bet kokiais religijos 
pasireiškimais viešajame 
gyvenime, jeigu religija bent 
kiek susiejama su valstybiniais 
reikalais. Ateistai „rūpinasi”, 
kad būtų iki paskutinio taškelio 
vykdomas konstitucinis „Baž
nyčios nuo valstybės” atsky
rimas. Jiems užkliūva kryželiai 
miestų antspauduose, ženkluo
se ar vėliavose, prakartėlės

praaugusi liepa į kišenę subėrė 
savo žiedus. Neužmiršk mūsų — 
lyg dūdomis grojo, traukinio 
bėgiuose siūbuojantys, vagonai, 
veždami mane iš namų, kar
todami tėvų žodžius, rodydami 
seserų ašaras, brolio šypseną.

Po to sekė viešėjimai gimtuose 
namuose, džiaugsmingai šven
tomis nuotaikomis praleistos 
Kalėdos, Velykos, vestuvės, 
krikštynos... Ach , per daugelį 
metų, laimingų, gražių metų, 
atsiėmė savo dalį liūdesys ir 
ašaros. Pro tas pačias, plačiai 
atvertas duris su giesmių gar
sais keliavo kryžius ir karstai... 
Išėjo amžinybėn, šį kartą durų 
varinių rankenų, kurias buvo 
atsivežęs iš Amerikos, neplietęs 
tėtis, mama, dvi seserys, brolis...

Sode daug obuolių, kriaušių 
Angelų Sargų pasodintų. Taip 
sakydavo tėtis, kai po Angelų 
Sargų pamaldų, nuėję į 
turgavietę, pirkdavom vaisinių 
medžių, paskiau tą pačią dieną 
juos sodindavome. Todėl joniš
kiečiams visada skamba Angelų 
Sargų himno garsai. Jie juos 
lydi gyvenimo kelyje!

Vytautas Kasniūnas

jas tęsė Immaculate Heart 
universitete. Los Angeles balsą 
lavino pas mokytoją Dorothy 
Fries. Ir dainavimo meno 
neapleidžia, vis žinias ir 
dainavimą gilina ir šiuo metu 
mokosi pas žymią Houstono 
Operos teatro mokytoją Eleną 
Nicoladi.

Trumpai susipažinome su šios 
mielos solistės karjeros keliu. 
Kur koncertavo, visur buvo 
maloniai sutikta, muzikos žino
vų gerai vertinta. Taigi štai 
turime dar vieną scenos dainos 
menininkę, ir lietuvių išeivijoje 
pareiga kaip tik jų pastangas 
remti, koncertus gausiai 
lankyti, gėrėtis pasiekimais, 
džiaugtis mūsų kultūrine 
apraiška.

Taigi šviesiu pragiedruliu 
švystelės kultūrinis gyvenimas 
ir gražioje St. Petersburgo lietu
vių nausėdijoje, kurioje dabar 
jau gana daug yra įsikūrusių 
mūsų tėvynainių, turinčių, 
žinoma, pakankamai ir laiko 
tokius kultūrinius renginius 
lankyti.

Gerą darbą atlieka Lietuvių 
Bendruomenės Floridos apy
gardos valdyba, besirūpindama, 
kad būtų sudarytos geros sąly
gos ir čia mūsų menininkams 
pasireikšti, o tuo pačiu juk 
graži, lietuviška daina savų 
kompozitorių yra tikra Dievo 
dovana mums kiekvienam, besi
rūpinančiam, kad išeivijoje 
kultūrinis mūsų gyvenimas 
šviestų vis ryškesne šviesa.

LB Floridos apygardos 
va’dyba, be abejo, turi daug vil
ties, kad tėvynainiai į šį kon
certą gausiai atsilankys ir tai 
būtų geras ženklas, kad mes dar 
rūpinamės savos kultūros lobių 
išlaikymu ir naujų talentų 
ugdymu.

J. Janušaitis

viešose aikštėse prieš Kalėdas ir 
daugybė kitų dalykų. Iš tikrųjų 
jokia kita Amerikos aktyvistų 
grupė neparodo tiek uolumo, 
kovodama su savo pasirinkto
mis negerovėmis, kaip ateistai.

Pastaruoju metu jiems net už- 
kluvo Šv. Raštas. Temos, kurios 
jo puslapiuose minimos, jokiu 
būdu netinkančios vaikams, 
todėl Šv. Raštą reikia nedel
siant išmesti iš visų mokyklų. 
Taip bent teigia ateistų grupė 
viename Minnesotos mieste. 
Mokyklų distrikto vadovybei 
įteikta peticija, reikalaujanti,

„AS sustojau prie didžiojo kelio,
— Pasilsėsiu, — tariau, — pagaliau...”

Bern. Brazdžionis

DĖKOJAME
brangiems giminėms, artimiesiems ir pažįstamiems, pasida
linusiems su mumis mūsų Tėtės, Tėvuko bei Uošvio

A.tA.
Dipl. teis. KAZIMIERO SMALENSKO

skaudų palydėjimą Amžinybėn.
Nuoširdi padėka kun. Jonui Kuzinskui ir svečiui iš Ra

seinių kun. Vytautui Griganavičiui už gedulo Mišių auką 
bei maldas koplyčioje; muz. Ričardui Šokui už raminančią J. 
S. Bach’o preliudų muziką; karsto palydai; Aleksui Jankūnui, 
Jonui Kasiui, Edmundui Korzonui, Vytautui Račkauskui, Al
girdui Sodoniui ir dr. Evaldui Veleckiui.

Ypatingą padėką reiškiame mūsų šeimos artimam bičiu
liui dipl. teis. Vytautui Račkauskui, tarusiam jautrų atsisvei
kinimo žodį koplyčioje Lietuvių Teisininkų draugijos išeivi
joje vardu bei už išsamų nekrologą „Drauge”.

Dėkojame visiems už pareikštus paguodos žodžius asme
niškai bei laiškais už Šv. Mišių aukas, už gausias aukas, skir
tas Lietuvos Ambasadai Vašingtone bei bendradarbiams už 
aukas, skirtas Lietuvos Vaikų Vilties Fondui, įamžinant 
mūsų Tėtės vardą rėmėjų knygose.

Sunku išreikšti dėkingumą, kurį jaučiame visiems, mus 
prisiminusiems šioje atsiskyrimo valandoje. Meldžiam, kad 
Viešpats suteiktų mūsų Tėtei Dangaus malonių.

Liūdesyje: Laimutė ir Algirdas Stepaičiai 
Raimundas ir Onutė, Toronte

A.tA.
ALBINUI LOPETAI

mirus, LMK Federacijos Chicagos skyriaus klubo vi
cepirmininkei dukrai ALBINAI PAŠKIENEI, sesutei 
RASAI ir šeimos nariams reiškia užuojautą ir kartu 
liūdi

LMK Federacijos Chicagos klubo 
valdyba ir narės

GAIDAS-DAIMID
EUDEIKIS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741*1

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

Si

Siuntinių bendrovės lenktyniauja pristatyti Jūsų 
Kalėdinius siuntinius iki Kalėdų.

atlanta turi septyneris skyrius svarbiausiuose 
Lietuvos miestuose. Siuntinius išvežioja 15 patyrusių 

vairuotojų.
Jeigu atlanta turės garbės siųsti Jūsų Kalėdinį 
siuntinį, didžiausia tikimybė yra, kad Jūsų siuntinys 

lenktynes laimės.
Jūsųsiuntinys bus pirmas.

Dar prieš Kalėdas.

♦ atlanta IMPORT
Trumpiausias kelias į Lietuvą

EXPORT

SIUNTINIAI PRISTATOMI Į NAMUS
KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS SPALIO 13 D. 

ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 
Vieno svaro kaina - 69 centai, minimumas - 20 dol. 

Virš 100 svarų - 58 centai 
2719 W. 71st ST.

CHICAGO, IL 60629
IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL. 

1-800-775-SEND
IŠ CHICAGO, SKAMBINKITE (312) 434-2121

____  S atlanta import export, ,992

PETKUS IR SŪNUS MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Marąuette Funeral Home

2533 West 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345

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

708-430-4455

Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose.
• Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS
DONALD A. PETKUS

kad iš mokyklų būtų išimtas Šv. 
Raštas, nes jame kalbama apie 
ištvirkavimą, girtuoklystę, suk
čiavimą, vaikų ir moterų 
skriaudimą, melagystę, nuogy
bę ir dar baisesnius dalykus.

Kol kas švietimo įstaigų vado
vybė į tokius siūlymus numoja 
ranka, teigdama, kad „Šv. Raš
tas yra kaip laikraštis, kuris pa- | 
rodo įvykius ir žmones, kokie jie 
iš tikrųjų yra. Jis padeda moki
niams išaiškinti meno ir visos 
žmonijos istorijos temas 
visuomeninio mokslo pamokose. 
Tai vertinga mokymo priemonė, 
kurios mes nemanome atsisaky
ti”. TA
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A.tA.
MARCELĖ MOCKAITIENĖ

Gyveno Pasaulio Lietuvių centre, Lemont, IL.
Mirė 1992 m. spalio 2 d., sulaukusi 80 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje. Amerikoje išgyveno 42 

m.
Nuliūdę liko: sūnus Algis Mockaitis, marti Jolanda, anūkai: 

Audra, Romas ir Vitas; sesuo Petrė Šukaitienė su šeima 
Lietuvoje; marčios motina Sofija Gliožerienė.

Velionė buvo žmona a.a. Petro.
Priklausė Šakių klubui.
Kūnas pašarvotas šeštadienį, spalio 3 d. nuo 5 iki 9 v.v. 

ir sekmadienį, spalio 4 d. nuo 3 iki 9 v.v. S. C. Lack ir Sūnūs 
laidojimo namuose, 11028 Southvvest Hwy., Palos Hills, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 5 d. Iš laidojimo namų, 
9 vai. ryto bus atlydėta į Pal. J. Matulaičio Misijos bažnyčią, 
kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mišios už velionės 
sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę sūnus, marti, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-974-4410.

Tragiškos mirties akimirkoje nutrauktas jaunos

A.tA.
NIDOS MISIULYTĖS

gyvenimas. Netekus vienintelės dukros, tėvų ADOS 
ir DOMO MISIULIŲ ir brolio VYTO skausmu dali
namės ir mes.

Ateitininkų Namų Taryba

Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 
kad atidarė naujus laidotuvių namus

6541 S. KEDZIE 
Marąuette 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

We Shlp UPS 3 J 2-434-9766

Užslimam maisto tiekimu (catering)

______ talman_________
delicatessen

Skaniausi liatuvižki gaminiai

2624 Wert 69th Street, Chicago, IL 60629

Z \ TTVTTni7*T> TAT Anr'T/'YKT A T1IN I K KINAI 1UNAL v
TRAVEL CONSULTANTS

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.
CAR.OO — siunčiame oro linija
„ŽAIBAS” — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus

Lietuvoje per 10 darbo dienų.
9628 South 76th Avenue 223Katvartfų gatvė
Hickory HIII, Minėto 60457 Vllntue, Lietuva
Tetofonae (706) 430-7272 Telefonas 350-115 Ir 778-392



x Lituanistikos instituto 
suvažiavimas bus spalio 10 d. 
University of Maryland suaugu
sių mokymo centre. Bus penkios 
paskaitos ir viena diskusija, ku
riai vadovaus Ilona Gražytė 
Maziliauskienė. Vakare 7 vai. 
bus koncertas, kuriame pasiro
dys sol. Jolanta Stanelytė ir pia
nistas Povilas Stravinskas.

x Raimundas ir Maureen 
Mickai dalyvaus Jaunųjų 
talentų programoje paremti 
„Draugą” sekmadienį, spalio 25 
d., 3 vai. p.p. Jaunimo centre. 
Bilietai pas Gifts International 
ir Lemonte Lietuvių centre po 
11 vai. Mišių.

B ( DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. spalio mėn. 3 d.'

x Seserų pranciškiečių rė
mėjų seimas bus šį sekmadie- 

t nį, spalio 4 d. Marijonų vienuoli- 
! jos koplyčioje kun. dr. Juozas 
Vaškas atnašaus šv. Mišias 11 
vai. Marijonų salėje 12 vai. bus 
registracija ir pietūs. Seimo po- 
sėžiai prasidės 1:30 vai. ten pat, 
vadovaujant pirmininkei Sabi
nai Henson, pranešimus darant 
sės. Felice Juciūtei ir Fran
ces Grybaitei, atvykusioms iš 
Pittsburgho, Pa. Visi kviečiami 
seime dalyvauti ir prisidėti prie 
seselių darbų Bažnyčioje.

x Vyresniųjų lietuvių cent
re Seklyčioje trečiadienį, 
spalio 7 d., 2 vai. p.p. kalbės 
Lietuvos generalinis konsulas 
Vaclovas Kleiza. Po paskaitos 
bus pietūs. Kviečiami visi gau
siai dalyvauti ir išgirsti infor
macinių žinių. Nepraleiskite 
progos atvykti.

x Marijos aukštesniosios 
mokyklos rėmėjų klubas globo-

x Magdalena Ligmal, Juo- a šokių vakarą šeštadienį, spa- 
zas Briedis, Stasys Petrulis, io 10 d., nuo 7 vai. vak. iki vi- 
Chicago, 111., Robert Boris, lumakčio. Šokiai bus sporto 
Bloomfield Hills, Mich., Marta salėje. Deb Graham, mokyklos 
Trumpjonas, Naperville, III., atletikos skyriaus direktorė, 
Juozas Kazlauskas, Waterbury, pažadėjo įvairenybių muzikoje 
Conn., grąžino laimėjimų ir žaidimuose. Šis skyrius globo- 
šakneles su 25 dol. auka. Labai ja mergaičių dalyvavimą krepši- 
dėkojame. nyje, futbole (soccer), plaukime

x Roman ViUOnaa, Vienna, ir J?’ Tai rėmėju darbai “ Pa' 
Va., Ona Dovydaitis, Lake ga a'
Worth, Fla., Andriušis, Dorches- x Algimantas Valaitis. Dub- 
ter, Mass., Johanna Sponable, iįn, Ohio, Z. Grybinas, O’Fallon, 
Hills, Borough, North Carolina, fll., J. S. Kavaliūnas, New Smir- 
Joseph Ignaitis, Cupertin, Cal., na’ Beach, Fla., P. Bitleris, 
Joseph Arlauskas, New Britain, Detroit, Mich. Juozas Duoba, 
Conn., grąžino laimėjimų Scottdale, Arz., G. V. Rėklaitis, 
šakneles su 25 dol. auka. Dėko- W. Lafayette, Ind., Stanley J. 
Jame- Usackas, Bellingham, Wa.,

x Zenonas Butėnas, S Griš- Mindaugas Baukus, Cicero, III., 
kevičius, G. Juodelis, Valerija Grąžino laimėjimų šakneles su 
Sunkus, Atlanta Import Export,
Ona Mažionytė, Jonas Veiveris,
Ilona ir Pedro Dapkai, visi iš 
Chicago, Victor Aukzemas iš 
Newark, De., grąžino laimėjimų 
šakneles su 20 dol. auka. Dėko
jame.

x Vaclovas Mažeika, Par R
Ridge, III., Jadvyga Prokuat,
Lake Oswega, Oregon, Evelyn
Ozelis, Chicago, III., J. Juknelis,
Melrose Park, III., Jonas Jony
nas, Meriden, Conn., J. Stoškus, 
Kazys Bagdonas, Chicago, III., 
grąžino laimėjimų šakneles su 
20 dol. auka. 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 „Puota jūros dugne”,
Chicagos jūrų skautijos tra
dicinis renginys spalio 17 d., 7 
v.v. vyks Lietuvių centre, 
Lemonte. Pasidžiaugsime atlik
tais darbais, pasidalinsim įspū
džiais. Bus puiki vakarienė. 
Linksma „Antro kaimo” jau
nųjų aktorių programa. Šo
kiams gros „Gintaro” orkestras. 
Visi kviečiami, visi laukiami! 
Stalus rezervuokit pas Marių 
Narį, tel. 708-749-7860.

(sk)
x „SAGIL’S restoranas yra 

lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų pa
tiekalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J. Liutikienė ir I. Naujo- 
kienė. „Sagil’s”, 6814 W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel. 
708-598-0685.

(sk)

x Tik Baltia Express sutei
kia galimybę pasirinkti siun
timo būdą. Naujas, patogus pa
tarnavimas lėktuvu-laivu per 
30 dienų. Žiūrėkite reklamą 
„Draugo” viduje, arba skam
binkite nemokamu tel.: 
1-800-SP ARNAI arba 1-800- 
772-7624. (sk.)

20 dol. auka. Dėkojame. 
x Gaida Zarkis iš River

Forest, III., grąžino laimėjimų ^nd, Ohio, Sigutė K. Mikrut, 
šakneles, pridėjo auką su prie- Lake Bluff, III., P. Juodikis, 
rašų: „Linkiu mielam „Drau- Chicago, III. Dėkojame, 
gui” mus lankyti dar daug
metų, o visiems darbuotojams 
daug kantrybės ir ištvermės”. 
Nuoširdus ačiū už viską.

x Stasys Tamulionis, Wes- 
tern Springs, III., Salomėja Te- 
resevičius, Princeton, III., Alek
sandra Gylys, Olympia, Wa., T. 
Mišauskas, Union Pier, Mich., 
A. Mickus, Cicero, III., J. Bu- 
jauskas, Milford, Mich., Frank 
Jomantas, Fennville, Mich., 
Richard Ringus, Glendale, Cal., 
grąžino laimėjimų šakneles su 
20 dol. auka. Dėkojame.

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

(sk)

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

(sk)
x Ligos draudimas atvyku

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

(sk)

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

(sk)

x Lidija Ringienė iš Palos 
Hts., UI., grąžino laimėjimų 
šakneles, pridėjo 25 dol. auką ir 
palinkėjo sėkmės ir Dievo 
palaimos leidžiant „Draugą”. 
Labai dėkojame už linkėjimus ir 
auką.

Eglė Vilutis, aktorė, Day
tona Beach Shores, Fla., dr. E. 
Žilinskas, Poplar Bluff, Mo., J. 
Bartkus, Ormond Beach, Fla., 
Alfonsas Alkas, Tampa, Fla., K. 
Stravinskas, Beverly Shores, 
Ind., Laima Repeika, Lombard,
III., Danutė Mikoliūnas, 
CIeveland, Ohio, grąžindami 
laimėjimų šakneles, paaukojo po 
25 dol. dienraščiui. Labai 
dėkojame.

x Joana Mikalauskas ir 
Ona Mažionytė, Chicago, III., 
buvo atvykusios į „Draugą” ir 
ta proga abi įteikė po 25 dol. 
auką. Labai dėkojame.

x Jonas Činkus, Dovvners 
Grove, III., I. Ulpa, Dorchester, 
Mass., Eva Jerome, Palos Hts.,
III., Viktoras Kuraitis, Orland 
Park, III., A. Garbauskas, 
Hutington, N.Y., K. J. Žara, Yu
caipa, Cal., grąžino laimėjimų 
šakneles su 25 dol. auka. Labai 
dėkojame.

x Algis Vedeckas, Massape- 
qua, N.Y., Linda Bendoraitis, 
Hollywood, Fla., grąžino 
laimėjimų šakneles su 25 dol. 
auka. Po 20 dol. atsiuntė: Rasa 
Plioplys, Chicago, III., Elena Ba
nys, Cicero, III., V. Markevičius, 
Merriville, Ind., Stanley Patla
ba, Lemont, III., Visiems 
tariame ačiū.

x Pratęsė prenumeratą su
20 dol. auka: A. Varškys, 
Chicago, III., Juozas Aleksiū- 
nas, Evergreen Park, UI., Anna 
Palionis, Fredericksburg, Va., 
dr. Ed. Jansonas, Osterville, 
Mass., E. A. Rašytinis, Redford, 
Mich., Petras Kudokis, Cleve-

x Vytautas Vanagas, Sko
kie, III., Sophie Kamarauskas, 
Surfside, Fla., Cass K. 
Bukauskas, Hot Springs, Ark., 
Jonas ir Ona Motiejūnai, Pres- 
cott, Arz., Petras Normantas, 
Bayville, N.J., V. Kuzmickas, 
Waterbury, Conn., S. Rupins
kas, Westmont, III., grąžino 
laimėjimų šakneles su 20 dol. 
auka. Dėkojame.

x Vyt. Janulaitis, Oak 
Lawn, III., L. Bajorūnas, Pompa- 
no Beach, Fla., Jadvyga Jokū
baitis, West-Palm Beach, Fla.,
V. Mažeika, Deerfield Beach, 
Fla., Jonas Miežinskas, Hot 
Springs, Ark., Ant. ir Valė Skri
duliai, Daytona Beach, Fla., 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
kiekvienas paaukojo po 20 dol. 
Dėkojame.

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

(sk)

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

(sk)
x NAMAMS PIRKTI F A-' 

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — Tel. •' 
(312)847-7747.

(sk)

LIETUVOJE
— Vytauto Didžiojo univer

siteto prorektorei mokymo 
reikalams Liucijai Baškauskai
tei palikus universitetą, šios pa
reigos patikėtos profesoriui iš 
Rlinois universiteto, buvusiam 
lituanistikos katedros vedėjui 
Broniui Vaškeliui. Jis kartu yra 
ir VDU Humanitarinio fakulte
to dekanas. Senatas patvirtino 
dar vieną prorektorių — infra
struktūrai. Juo irgi mūsų tau
tietis iš JAV Califomijos uni
versiteto profesorius, VDU 
Senato narys, Emanuelis 
Jarašūnas. Šiems mokslo 
metams į Vytauto Didžiojo 
universitetą iš įvairių užsienio 
aukštųjų mokyklų, daugiausia 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
atvyko 21 profesorius bei dėsty
tojas. Iš viso VDU studentams, 
be lietuvių pedagogų, įvairias 
disciplinas dėsto 35 specialistai 
iš užsienio universitetų bei 
mokslo įstaigų.

J. A. VALSTYBĖSE
— Rinkimų būstinė į Lietu

vos seimą Santa Monicoje, 
Calif., spalio 25 veiks komisijos 
pirmininkės Aldonos Venckū
nienės patalpose, 1038 14th 
Street, Santa Monica. Toje 
pačioje vietoje buvo balsuojama 
abejuose referendumuose.

— Du Amerikos lietuviai 
prof. Vytautas Vardys ir Li
nas Kojelis dalyvavo XXI 
tarptautinėje konferencijoje te
mai „Europa ir Jungtinės Ame
rikos Valstybės postkomunisti
nio pasaulio akivaizdoje” nagri
nėti. Trijų dienų konferencija 
rugsėjo 24-27 vyko Flagstaff, 
Arizonoje. Konferenciją organi

Poetas Bernardas Brazdžionis kalba už pagalbą Lietuvos gimnazijoms. Jo 
kairėje: adv. Žibutė Brinkienė.

IŠ ARTI IR TOLI
zavo „Conference on European 
Problema” (CEP) ir „Studien- 
gesellschaft fuer Fragen Mittel- 
und Osteuropaeischer Partner- 
schaft” amerikiečių ir vokiečių 
akademinės organizacijos. Prof. 
Vytautas Vardys yra CEP di
rektorių tarybos narys ir vado
vavo vienai sesijai, Linas Koje
lis buvo pakviestas kalbėti tema 
„Structural resistence to 
change”. Konferenciją globojo 
Šiaurės Arizonos universitetas. 
Referatus skaitė virš 20 prane
šėjų, daugiausia Amerikos ir 
Vokietijos universitetų profe
soriai.

— Jonas Kairevičius, Kau
no advokatas, rugsėjo pradžio
je buvo nuvykęs į Magdeburgą, 
Saksonijoje, Vokietijoje, kur 
vyko vokiečių protestantų ir ka
talikų suorganizuota šventė 
„Bažnyčios dienos”. Vokiečiai 
lietuviškai išspausdino Naująjį 
Testamentą, kurio pirmąjį eg
zempliorių toje šventėje iškil
mingai įteikė Jonui Kairevičiui. 
Tūkstantį egzempliorių šio lei
dinio vokiečiai padovanojo Lie
tuvos protestantams ir katali
kams. Adv. Jonas Kairevičius 
yra „Į Laisvę” fondo Lietuvos fi- 
lijalo gen. sekretorius.

— Los Angeles Lietuvos 
gimnazijoms remti komiteto
susirinkime Šv. Kazimiero 
parapijos salėje rugsėjo 20 daly
vavo 56 žmonės. Praėjusiais me
tais šis komitetas surinko 6000 
dolerių Lietuvos gimnazijose 
pravesti anglų kalbos konkursą. 
Susirinkimo dalyviai nutarė ir 
šiais metais tokį konkursą orga
nizuoti. Savo sugestijas šio su- 
surinkimo dalyviams telefonu 
perdavė Lietuvos Kultūros ir 
švietimo ministeris Darius Kuo-

Vytautas Kasniūnas, po 48 metų grįžęs į gimtuosius namus Joniškyje.

CHICAGOJ JR APYLINKĖSE

„DRAUGO” VAJAUS 
PRADŽIA

Pagrindinis „Draugo” tikslas 
buvo nepavalgyti, išgerti ar 
pasišokti, bet „Draugo” iš
laikymui didesnę pinigų sumą 
sutelkti. Momkus ir Mickey 
Petroshus po salę šniukštinėjo 
ir vokelius rinko.

Pirmuoju buvo iškviestas Alg. 
Ostis, Lietuvių fondo valdybos 
pirm., kuris pranešė, kad Lietu
vių fondas tolimesnei „Draugo” 
egzistencijai paremti paskyrė 
10,000 dol. Sol. Jolantai 
Stanelytei LF duoda stipendįją.

„Draugo” vajaus proga auko
jo Brighton Parko lietuvių 
parapija per kleboną kun. 
Anthony Puchenskį 1,608.32 
dol.; Marąuette Parko parapija 
per kleboną kun. Joną 
Kuzinską 1,265 dol. Po 1,000 
dol. aukojo: Brighton Parko LB, 
dr. V. Dubinskas, dr. L. Kriau
čeliūnas, prel. J. Prunskis, dr. 
L. šimutis (a.a. tėvo Leonardo 
atm.) Maria ir Antanas Rudžiai 
Vyresniųjų lietuvių centras 
Seklyčia 500 dol., Donald 
Petkus-Marąuette Funeral 
Home 250, B. Jasaitienė 200 
dol., St. & E. Barai 150 dol.

Po 100 dol. aukojo: dr. J. 
Jablonskis, Gaidas-Daimid 
Funeral Home; St. Therese of 
the Infant Jesus M.P.; Br. 
Juodelis, K. Pravilionis, dr. F. 
ir V. Kaunas, P. Narutis, R. ir 
L. Grigaliūnas, J. ir J. Daugėlai 
iš Floridos, M. Remienė, A. 
Repšienė, J. ir S. Bacevičius, S. 
ir S. Džiugai, M. Ročkuvienė.

Po 50 dol. aukojo: dr. St. ir D. 
Strosius, V. Bendikas, A. ir D. 
Bartkus, E. Vitkus, J. Bikulčius 
iš Los Angeles, dr. J. Meškaus
kas, J. Žitkuvienė. Yra ir dau
giau aukojusių, kurių pavardės 
bus paskelbtos „Drauge”. Pa
baigus skaityti aukotojų sąrašą, 
Marijonų prov. kun. dr. V. 
Rimšelis tarė padėkos žodį. 
Padėkojo visiems aukojusiems 
ir dalyvaujantiems, pažymė
damas, kad šios aukos padės tik 
laikinai. Kadangi vien pašto 
išlaidos yra 200,000 dol., o kur 
visos kitos. Praėjusiais metais 
„Draugo” leidimui vienuolija 
pridėjo 112,000 dol. O vienuoly
no pajamos yra taip pat ribotos.

Po provincijolo kalbos, Vacį. 
Momkui vadovaujant, visi daly
viai sugiedojo „Lietuva brangi”. 
Tuo ir buvo užbaigta oficialioji 
banketo dalis. Prasidėjo šokiai, 
kurių metu Maria Rudienė pra-

lys. Komiteto pirmininkė adv. 
Žibutė Brinkienė. Norintieji 
tapti premijų mecenatais su pir
mininke gali susisiekti šiuo 
adresu: Att. Nida Brinkis, 1500 
West Covina Pkwy., Suite 103, 
West Covina, CA 91790. 

KANADOJE

— Lietuvos kankinių pa
rapijos Toronte šventė iškilmin
gai švęsta rugsėjo 20 d. 
Pamaldas atliko ir Sutvirtinimo 
sakramentą teikė vysk. Paulius 
Baltakis, OFM. Vaišės įvyko 
Anapilio salėje, o programą 
atliko „Sutartinė”, vadovauja
ma muz. Nijolės Benotienės. 
Akompanavo muz. Jonas 
Govėdas.

— Montrealio lituanistinei 
mokyklai vadovauja Joana 
Adamonytė. Mokykla veikia 
šeštadieniais Senelių namuose.

— Minint Quebecko pro
vincijos 200-tąsias gyvavimo 
metines, parlamentas suruošė 
simpoziumą, kuriame dalyvavo 
beveik visų pasaulio žemynų at
stovai, diskutavę įvairius 
demokratijos aspektus. Lietuvai 
siippoziume atstovavo Aukš
čiausiosios Tarybos sekretorius 
Liudvikas Sabutis, teisingumo 
ministras Zenonas Juknevičius 
ir Asta Skaisgirytė. Rugsėjo 8 d. 
šie atstovai susitiko su Mont
realio lietuviais Aušros Vartų 
parapijos salėje.

vedė laimėjimų traukimus. 
Laimėjusiųjų pavardės ir bilie
tų numeriai buvo paskelbti. Šio 
renginio „Spiritus movens” 
buvo Marija Remienė, kuri va
dovauja „Draugo” renginių 
komitetui.

J. Žygas

Poetas Julius Keleras skaito savo 
kūrybą „Ateities” savaitgalio litera
tūros vakare.

Nuotr. A. Masionio

CHICAGOS ŽINIOS
KAS VAGIA DANGČIUS?

Kasmet Chicagoje kažkas iš 
gatvių pavagia daugiau kaip 
1000 metalinių kanalizacijos 
angų dangčių. Neaišku, kodėl 
vagys domisi tais dangčiais, nes 
už juos metalo laužo rinkoje te
gautų apie vieną dolerį. 
Daugelis Chicagos ir apylinkių 
metalo laužo supirkėjų tvirtina, 
kad jie tokių dangčių iš viso 
neperka. Jeigu kas atvežtų kelis 
metalinius dangčius, tuoj pat 
pašauktų policiją, nes dangčiai 
tikrai pavogti.

Nemanoma, kad dangčius va
gia vaikai, nes juos per sunku 
iškrapštyti iš gatvės vidurio, be 
to, jie gana daug sveria. 
Didžiausią problemą dangčių 
vagystės sukelia pravažiuo
jantiems automobiliams, nes, 
ratui patekus į atvirą angą, gali 
įvykti nelaimė.

GENAI IR KRAUJO 
SPAUDIMAS

JAV-se yra apie 50 milijonų 
gyventojų, turinčių per aukštą 
kraujo spaudimą. Dabar Stan- 
fordo universiteto Kraujo indų 
tyrimo centro direktorius dr. 
Victor Dzau paskelbė apie nau
jai susektus duomenis, kad 
žmogaus genai turi ryšio su jo 
kraujo spaudimo padidėjimu. 
Kalifornijos universiteto San 
Francisco mieste genų specialis
tas dr. Teodoras Kurtz pareiškė, 
kad minėtas atradimas padės 
nustatyti kraujo spaudimo padi
dėjimo priežastis.

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

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

Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

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

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

r


