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Derybos dėl 
energetinių žaliavų 

vyksta sunkiai 
Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, spalio 16 d. (Elta) — 
Vertindamas Lietuvos ir Ru
sijos prekybinius bei eko
nominius santykius, ministras 
pirmininkas Aleksandras Abi
šala spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad derybos dėl tie
kimų, pirmiausia, energetinių 
žaliavų pirkimo sąlygų, vyksta 
sunkiai. Dar neaišku, kokios už 
jas yra tarpusavio skolos, nes 
Rusijos tiekėjai, nepaisydami 
sutarčių, vienpusiškai kėlė 
kainas. Per praėjusį šeštadienį 
surengtas vyriausybių vadovų 
derybas vis dėlto susitarta, kad 
iki šių metų spalio 1 d. galiojo 
ankstesnės sutartinės kainos, o 
šį metų ketvirtį už 1,000 kubi
nių metrų dujų Lietuva mokės 
apie 75-85 dolerius, už toną naf
tos 100-125 dolerius, atsiskaity
dami pagal kursą ir kitais pini
gais. 

Nors tikslios šių žaliavų kai
nos paaiškės po savaitės, tačiau 
aišku, kad vartotojai už energe
tinius išteklius turės mokėti 
daugiau negu iki šiol. Dalis 
gyventojų tokių mokėjimų naš
tos nepakels, todėl vyriausybė 
dalį jų komunalinių išlaidų 
dengs iš biudžeto. Tam iki metų 
pabaigos numatoma skirti apie 
3-4 bilijonus talonų. Į klausimą, 
kam tokia parama bus teikia
ma, premjeras atsakė, kad šiuo 
atveju specialiai remtini yra tie, 
kurių mėnesiniai atlyginimai 
nesiekia 4,000 talonų. Supran
tama, valstybės parama atskiro
mis socialiai remtinoms gyven
tojų grupėms bus diferencijuota. 

Net negaudama naftos ir du
jų, ekstremaliomis sąlygomis 
Lietuva išgyventų iki ateinan
čių metų vasario pabaigos. 
Tačiau to neatsitiks, nes nafta 
į Mažeikius jau teka, rasis lėšų 
ir jai pirkti vėliau. Be to, 
Lietuvoje apie 1.2 milijono tonų 
naftos paliks Rusijos koncernas 
„Lukoil" už čia perdirbamą jo 
žaliavą. Prie 55 F (13 C) laips
nių temperatūros butuose reikės 
priprasti. 

Švedijos karališkoji pora 
Lietuvoje 

Spalio 15 d., pirmąją savo 
viešnagės dieną Lietuvoje, 
Švedijos karalius Carl XVI 
Gustaf ir karalienė Silvia, 
lankydamiesi Vilniaus univer
sitete, šiai aukštajai mokyklai 
įteikė 1 milijono Švedijos kronų 
čekį. Karališkoji dovana Skan-
dinavistikos katedrai — enci
klopedijos „Bra Bockers En-
cyclopedia" ir „Nationalen-
cyclopedija". 

Svečių namuose karalius Carl 
Gustaf su karaliene Silvija ir 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis su 
žmona Gražina pasikeitė oficia
liomis dovanomis. Jų dideny
bėms buvo įteiktos dvi lietuvių 
skulptoriaus Stanislovo Kuzmos 
skulptūrėlės „Eglė" ir „Žil
vinas". Aukštieji svečiai pado
vanojo taurių rinkinį ir kriš
tolinę dėžutę su karališkąją 
monograma. Taip pat pasikeista 
nuotraukomis. 

Kalbėdamas Vilniaus Rotušė
je surengtoje iškilmingoje 
vakarienėje karališkosios poros 
garbei, karalius Carl Gustaf 
pasakė: „Mūsų bendras tikslas 

— sumažinti Baltijos jūros už
terštumą. Mes pradėjome reikš
mingą bendradarbiavimą, ge
rindami Ignalinos atominės 
elektrinės saugumą. Švedijoje 
taip pat atidžiai stebima, kaip 
sprendžiamas svetimos kariuo
menės išvedimo iš Lietuvos teri
torijos klausimas. Mano valsty
bei, ir visai Europai svarbu, kad 
Lietuva ir ateityje būtų nepri
klausoma, stabili ir demokratiš
ka šalis, kurioje visi gyventojai 
jaučiasi kaip namuose". 

Šiandien Švedijos užsienio 
reikalų ministrė Margarethe af 
Ugglas ir Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Algirdas 
Saudargas pasirašė sutartį dėl 
žvejybos Baltijos jūroje. 

Pas i rašyta atominės 
energijos sutartis 

Lietuvos ir Tarptautinė Ato
minė Energetikos Agentūra 
(TATENA) pasirašė sutartį „Dėl 
garantijų taikymo Lietuvos 
Respublikoje pagal branduoli
nio ginklo neplatinimo sutartį". 

Grupė TATENOS narių lan
kėsi Ignalinos atominėje elek
trinėje. Švedijos atominės ener
gijos saugos inspektorato specia
liųjų projektų direktorius Jan 
Nistad, paklaustas, kokią nuo
monę susidarė apie Ignalinos 
atominę elektrinę, atsakė, jog 
tai pati moderniausia elektrinė, 
turinti tokio tipo reaktorius, ir 
yra geras pagrindas tam, kad jos 
saugumas būtų priartintas prie 
vakarietiškų standartų. 

Pašventinta Maltos ordino 
vėliava 

Spalio 15 d. Vilniaus arki-
katedroje-bazilikoje buvo pa
šventinta Maltos ordino pagal
bos tarnybos Lietuvoje vėliava. 
Ordino pagalbos tarnybos Lietu
voje prezidentas vyskupas Juo
zas Tunaitis pažymėjo, kad Lie
tuvoje yra daugiau kaip 200,000 
invalidų, 33,000 vienišų, senų, 
ligotų žmonių. Maltos ordino 
pagalbos tarnyba ne tik padėjo 
susiburti Maltos ordino bran
duoliui Lietuvoje, bet ir suteikė 
labai didelę paramą. 1991 me
tais gauta vaistų ir medicinos 
įrangos už 4.48 milijonų Vokie
tijos markių, per šių metų pir
mąjį pusmetį — daugiau kaip už 
2 milijonus markių. Dabar, 
pasakė vyskupas, jau laikas 
pradėti kurti ir savas įstaigas, 
kurios duotų lėšų labdarai. 

Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos konferencija 

Spalio 17 dieną Vilniuje, 
Švento Kazimiero bažnyčioje 
rengiama Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos jubiliejinė 
konferencija, skirta jos veiklos 
70-mečiui. 

1956 m. metais užsienyje 
atkurta akademija, kuri soviet
mečiu Lietuvoje buvo uždaryta, 
1990 m. vėl sugrįžo į Lietuvą, 
pernai čia buvo surengtas pen
kioliktas mokslininkų katalikų 
suvažiavimas, o šių metų vasa
rio 16 d. Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos centras iš 
Romos perkeltas į Vilnių. 

Akademija yra subūrusi dau
giau kaip pusseptinto šimto 
narių. Daugiau kaip trečdalis jų 

Europos Bendrija pagaliau leido danams eksportuoti Ingrid Marie obuolius, kurie nėra EB 
nustatyto minimalinio dydžio. Danijos užsienio ministras Uffe Ellemann-Jensen atsivežė dėžę 
tų obuolių j EB kraštų vadų viršūnių konferenciją, vykusią Birmingham, Anglijoje praėjusį 
penktadienį. 

EB kraštų viršūnių 
konferencija 

Britanija sieks apriboti EB galią 
Birmingham, Anglija, spalio 

15 d. — Ketvirtadienį šiame 
mieste pradėjo rinktis Europos 
Bendrijos šalių vadai penkta
dienį vyksiančiai jų viršūnių 
konferencijai aptarti jų nuo
monių skirtumus dėl Europos 
piniginės ir politinės vienybės, 
o taip pat ir aptarti pasiūlymus, 
kaip apriboti Birusely esančių 
EB biurokratų galią. 

Bet Britanijos aukštieji pa
reigūnai nekelia jokių vilčių 
kokiam naujam susitarimui 
apie kraštų pinigų vertės ar 
prekybos koordinavimą ar dėl 

gyvena užsienyje. Akademijos 
prezidentu išrinktas Vilniaus 
universiteto profesorius, kar
diochirurgas Giedrius Uždavi
nys. Ligšioliniam ilgamečiui 
prezidentui profesoriui kunigui 
Antanui Liuimai,SJ, gyvenan
čiam Romoje, suteiktas Akade
mijos Garbės Prezidento titulas. 

Lietuvių katalikų mokslo aka
demijai jos septyniasdešimtme
čio proga sveikinimo telegramą 
iš Romos atsiuntė šventasis Tė
vas. 

Stepono Kairio fondas 

Stepono Kairio fondo pir
mininke išrinkta Vilniaus uni
versiteto Medicinos fakulteto 
profesorė Vida Žvironaitė, pa
vaduotoju — Muzikos akademi
jos profesorius Saulius Son
deckis. 

Vasario 16-osios Lietuvos 
nepriklausomybės akto sig
nataro vardu pasivadinęs fon
das skatins visuomenės to
bulėjimą, propaguos demokra
tinę mintį, rems meną ir kultū
rą, taip pat mokslinius tyrinė
jimus, skirs stipendijas pasižy
mėjusiems mokslininkams ir 
gabiems studentams. 1993 metų 
pradžioje, talkinant giminin
goms Vokietijos ir Skandinavi
jos šalių organizacijoms, Ste
pono Kairio fondas yra numatęs 
surengti diskusiją „Lietuvos 
darbartis ir perspektyvinė rin
ka". (R.G.) 

kokio nors politiko susijun
gimo, nežiūrint, kad šį susiti
kimą sušaukė Britanijos minis
tras pirm. John Major, šiuo 
metu einantis EB pirminin
ko pareigas. Kiti ten atvykę 
diplomatai tikisi, kad geriausiu 
atveju, šioje konferencijoje bus 
padėti pamatai kada nors atei
tyje sudaromoms sutartims kaip 
nors išsaugoti kontroversišką 
Europos suvienijimo viltį ir tuo 
pačiu patenkinti tuos EB na
rius, kaip Daniją ir Britaniją, 
kurie nori nustatyti aiškias 
ribas EB federalinėms galioms. 

Jei tokios sutartys būtų pa
siektos, jos būtų pristatytos 
sekančioje reguliarioje Europos 
Tarybos sesijoje, vyksiančioje 
Edinburgh, Škotijoje, gruodžio 
mėnesį. 

Kontroversiška Maastricht 
sutartis 

Šį jų susitikimą sušaukė Bri
tanijos min. pirm. John Major, 
po to, kai rugsėjo pradžioje 
Prancūzija tik vos vos priėmė 
Maastricht sutartį, o Danija jau 
buvo ją atmetusi. Spalio 15 d. 
Danijos min. pirm. Poul Schlue-
ter pasakė, kad jo vyriausybė 
pasiruošusi dėl Maastricht su
tarties pravesti antrą referen
dumą, jei EB Danijai duotų gali
mybę turėti atskirus pinigus, 
gynybą ir policijos tarnybą. 

Pernai vykusiose derybose dėl 
Maastricht sutarties Britanija 
išreikalavo savo Parlamentui 
teisę nustatyti, ar kraštas 
priims bendrą europietiška pini
gą ar pasiliks prie svarų. 
Britanija taip pat atsisakė 
pasirašyti sutarties socialinę 
chartą, kuri nustato darbininkų 
teises. 

Netikrumas apie Maastricht 
sutartį taip pat sutrikdė tarp
tautinę valiutų rinką taip, kad 
Britanija buvo priversta iš EB 
ištraukti svarus, jiems negalint 
išsilaikyti nustatytoje svyra
vimo skalėje. Nuo to laiko, 
paleidus svarą lasivai rasti savo 
vertę rinkoje, jo vertė nukrito 
apie 11 procentų. 

Stengsis apsaugot i kraš tų 
suverenumą 

Min. pirm. Major sako, kad jis 
teberemia pagrindinius Maast
richt sutarties punktus, bet šioje 
viršūnių konferencijoje j is 
stengsis sukurti bendrą suta
rimą savai centralizuotos 
Europos vizijai, kurioje „būtų 
uždarytas plyšys tarp EB ir jos 
piliečių", kaip pasakė vienas 
Britanijos diplomatas, ir kurio
je būtų aiškiai apribotas Briu
selyje esančių biurokratų auto
ritetas. Pagrindinis klausimas 
yra vadinamasis subsidiariš-
kumo principas, pagal kurį 
klausimai būtų keliami į 
Europos Bendrijos institucijas 
tik tuomet, kai jų negalima 
išspręsti vieno kurio krašto 
lygyje-

Bet Prancūzija ir keli kiti 
kraštai griežtai priešinasi bet 
kokiam planui sudaryti sąrašą 
klausimų, kuriame būtų defi-
nuojama, kurie būtų spren
džiami kuriame lygyje. 

Tuo tarpu Danija nurodo, kad 
žmonės visuose kraštuose reika
lauja didesnio balso savo išrink
tiems kraštų bei apylinkių val
džios atstovams, kuriant įstaty
mus visai Europai. 

Konferencija stengsis 
palengvinti J . Major 

Briuselyje Europos Komisijos 
pirmininkas Jacąues Delors pri
pažino, kad min. pirm. John Ma
jor turi politinių sunkumų savo 
krašte dėl to, kad remia Maast
richt sutartį ir pasakė, jog 
vienas pagrindinių šios konfe
rencijos tikslų yra „tikrai padėti 
ministrui pirmininkui ir Bri
tanijos valdžiai". 

Premjero Major pavaduotojai 
viliasi, kad konferencijos re
zultatai padės atmušti sutarties 
kritikas, kaltinančias, kad 
sutartis sumažins Britanijos 
suverenumą. Min. pirm. Major 
yra pasakęs, jog jis pasiryžęs, 
kad Britanijos Parlamentas pri
imtų Maastricht sutartį per 
savo sekančią sesiją, kuri pra
sidės pirmadienį. 

Dideli sunkumai Britanijoje 

Konservatoriai Britanijoje 
ypač piktinasi, kad šiuo metu, 
kai Britanija yra atsidūrusi 

Ignalinos atominė elektrinė 
uždaryta 

Vilnius, spalio 15 d. — Radio
aktyvių garų išs iveržimas 
privertė uždaryt i Ignalinos 
atominę elektrinę ketvirtadienį, 
bet IAE direkcija pranešė, kad 
avarijos elektrinėje nebuvo. 
Lietuvos žinių agentūra Elta 
skelbė tokią žinią: „Energo-
blokas sustabdytas, kad būtų 
galima ištirti patalpas, kurios 
neprieinamos, kai veikia reak
torius. Radiacinė situacija 
elektrinėje nepasikeitė. Prane
šimai, kad tariamai prie šiau
rinių Baltijos krantų esančių 
valstybių radiacinio saugumo 
tarnybos užfiksavo radioakty
viųjų medžiagų išmetalus Ig
nalinos atominėje elektrinėje — 
tai prasimanymas. Įrengimų ty
rimų rezultatai bus žinomi 
sekmadienį, spalio 18 d." 

„Garai prasiveržė IAE an
trame reaktoriuje, bet radiaci
jos matavimas parodė, kad 
radiacijos lygis nebuvo pakilęs 
iš lauko reaktoriaus", pranešė 
Povilas Vaišnys, Atominių jė
gainių inžinerijos saugumo 
inspektorato direktorius. „Ra
dioaktyvių medžiagų išmetimo 
lygis yra normalus, eksplotavi-
mo normos ir sąlygos nepažeis
tos. Pagal tarptautinę įvykių 
atominėse elektrinėse skalę, 
preliminarus šio įvyko verti
namas lygus nuliui (žemiausias 
lygis — pavojaus nėra)". 

„Laisvės radijo" lietuviškoji 
tarnyba Miunchene praneša, 
kad spaudos konferencijoje tą 
pačią dieną min. pirm. Alek
sandras Abišala pareiškė, kad 
antrašais reaktorius, kuriame 

tokioje baisioje ekonominėje 
situacijoje, premjeras t iek 
pastangų deda išgauti pritarimą 
Maastricht sutarčiai, užuot 
stengęsis tvarkyti krašto vidaus 
reikalus. 

Šį užmetimą išryškino naujos 
valdžios statistikos, rodančios, 
kad bedarbė Britanijoje yra 
pakilusi į aukščiausią lygį per 
penkis metus — 10.1% ir kad 
bedarbystė vėl paaugo — 29-tą 
mėnesį iš eilės. 

Nuotaikos dėl Britanijos eko
nomijos dar juodesnės, kai pra
ėjusį antradienį Britanijos val
džia nu ta rė leisti uždaryti 
daugiau kaip pusę Britanijos 
anglies kasyklų, atleidžiant 
30,000 darbininkų iš darbo. 
Kasyklininkų unijų vadai sako, 
kad šių uždarymų sukelta 
bedarbystė i lgainiui palies 
70,000 darbininkų su kasyklo
mis surištose pramonėse. 

Šie kasyklų uždarymai, kurie 
bus įvykdyti per sekančius 
penkis mėnesius , jau tapo 
Britanijos ekonominio bevil
tiškumo simboliu, paaštrinan
čiu būkštavimus dėl darbinin
kų neramumų, jų tarpe ir 
galimų streikų. Kasyklų bei 
geležinkelių darbuotojai, kurie 
žada suorganizuoti masines pro
testo eisenas ateinančią savaitę, 
sakė, kad jie pravesią narių 
balsavimą nustatyti , ar šaukti 
streiką vėliau šį rudenį. 

Ketvirtadienio rytą Naciona
linė kasyklininkų unija papra
šė, kad teismas uždraustų penk
tadienį uždaryti pirmas ketu
rias uždaryti numatomas ka
syklas. Unijos advokatai sakė, 
kad Britanijos anglių monopo
lis sulaužė ir Britanijos ir Eu
ropos Bendrijos įs ta tymus, 
nutardamas uždaryti kasyklas, 
neatsiklausęs kasyklininkų bei 

jų unyų. 

išsiveržė garai, turėtų būti 
paruoštas veikimui iki spalio 21 
d. Tuo tarpu Elektrėnų elektros 
jėgainė teiks padidintą elektros 
kiekį, kad atsvertų Ignalinos už
darymo trūkumą ir Lietuvos 
pramonei bus teikiama mažiau 
elektros. 

Antrasis Ignalinos reaktorius 
buvo uždarytas ketvirtadienio 
vidudienį, praneša AP žinių 
agentūra. Pirmasis reaktorius 
buvo uždarytas remontavimui 
po to, kai jame įvyko radio
aktyvių garų išsiveržimas prieš 
kelis mėnesius. Jo remontavimą 
numatoma baigti iki gruodžio 1 
dienos. 

Ignalinos atominė elektrinė, 
veikianti jau dešimt metų ir 
esanti 50 mylių į šiaurryčius 
nuo Vilniaus, teikia 60% Lie
tuvos elektros pareikalavimo. 
Abu reaktoriai galėtų duoti 
2,500 megavatų elektros, bet 
veikė sumažintu pajėgumu po 
to, kai panašaus pobūdžio reak
torius sprogo Černobily, Ukrai
noje 1986 metais. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Sri Lankoje tamilų suki
lėliai užpuolė tris kaimus krašto 
vidury, nužudydami mažiausiai 
134 žmones, daugiausia musul
monus civilius. Tie kaimai buvo 
teritorijoje, kurią tamilų sukilė
liai nori padaryti tamilų tėvyne. 
Musulmonai remia vyriausybę, 
kuri yra iš 74% krašto gyvento
jų sudarančią singhaliečių 
daugumą ir kurių dauguma yra 
budistai. Tamilai sudaro 7% 
krašto gyventojų ir jie yra 
hindusai. 

— Jungt inės Tautos įspėjo 
Irako vadą Saddam Husseiną 
kooperuoti su JT ginklų in
spektoriais po to, kai jis savo 
radijo kalboje spalio 6 d. JT in
spektorius pavadino, „palaidais 
šunimis, ėdančiais tautos kū-
ną". 

— JAV Pašto tarnybos vadas 
Marvin Runyon, ieškodamas 
būdų sumažinti pašto opera-
vimo išlaidas, siūlė kad paštas 
į namus būtų išnešiojamas tik 
keturias dienas savaitėje — pir
madien ia i s , trečiadieniais, 
penktadieniais ir šeštadieniais. 
Įmonėms paštas tebebūtų nešio

jamas šešias dienas savaitėje. 
— Socialinio Draudimo če

kiai padidės tik 3%, pradedant 
1993 m. sausio 1 d. Tai ma 
žiausias pakėlimas pagal ky
lančią pragyvenimo kainą per 
paskutinius 6 metus. 

KALENDORIUS 

Spalio 17 d.: Šv. Ignotas An-
tiochietis, Marijonas, Kintau-
tas, Gytė. 

Spalio 18 d.: Šv. Lukas Evan
gelistas, Petras Alk., Jodotas, 
Jaugilė. 

S p a l i o 19 d.: Šiaurės 
Amerikos kankiniai, Akvilinas, 
Izaokas, Sangėla, Gritė. 

Spalio 20 d.: Šv. Paulius 
Kryžiaus, Artemas, Adelina, 
Gedainis, Saulė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:03, leidžiasi 6:08. 
Šeštadienį temperatūra dieną 

45 F (17 C), dalinai debesuota, 
galimybė lietaus arba sniego, 
naktį 25 F (-4 C). Panašus oras 
sekmadienį, pirmadienį šilčiau 
ir labiau apsiniaukę. 
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ATEITIS PRIKLAUSO 
ATEIČIAI 

DR. ČESLOVAS MASAITIS 

Pasaulis keičiasi. Dar taip ne
seniai ateistinė imperija ruošėsi 
pasaulio pergalės triumfui, o 
dabar ji jau negyva, nors joje 
ugdyta panieka asmeniui savo 
aštriomis skeveldromis dar 
skaudžiai tebežeidžia milijonus. 
Atrodo, šios amoralinės ir ne
humaniškos sistemos sugriu
vimas turėtų rodyti visam 
pasauliui, kur veda gyvenimas, 
kai užmirštami principai, pa
grįsti amžinuoju gėriu. Tačiau 
ar iš tikrųjų taip yra? Ar pa-
simokėm, kur žmogus nusmun
ka, užmiršęs savo prigimtį? 
Argi ir šiandien pasikeitimai vi
same pasaulyje, mūsų aplinkoj 
ir asmeniniame gyvenime ne
šaukia mus vėl ieškoti atsa
kymų į „tris pamatinius klau
simus", kuriuos Pranas Dovy
daitis iškėlė prieš aštuonis de
šimtmečius? Argi vis didėjančioj 
sekuliarizacijoj, t.y. vis ma
žėjančiam dvasingume, mums 
nedera iškelti pirmąjį „trijų 
pamatinių klausimų": kas mes 
iš tikrųjų esame? Ar mes — tik 
šio trapaus pasaulio dalelė, 
ieškanti savo individualumo, 
pasitenkinimo ir mūsų pačių 
sukurtos asmens pilnybės, 
kurią dažnai bandome sulipdyti 
iš egoistinio tuštumo? O gal 
esame ne tik individai, bet ir 
Dievo vaikai. Jojo šeimos nariai, 
kuriuos riša tarpusavio meilė, 
kurių vertingumo esmė yra ne 
asmeninė savipilda, bet kaina, 
kuria Kristus už mus užmokėjo 
savo atpirkimo auka? Tai yra 
parafrazavimas prieš aštuonias
dešimt metų Dovydaičio pateik
to atsakymo į šį klausimą kad 
mes esame krikščionys ir katali
kai. 

Deja, pasaulis, atrodo, vis tols
ta nuo šio supratimo, kad mes 
esame Dievo vaikai, jo sukurta 
šeima, kurioje jis glaudžia ir 
tuos, kurie jį myli, ir taip pat su 
ilgesiu laukia sugrįžtant sūnų 
palaidūnų. Juk ne veltui šių 
metų vasaros pradžioje vykusio
je Vokietijos katalikų dienoje 
(Katholiken Tag) jų vyskupas 
Joachim Meissner ragino kon
ferencijos dalyvius organizuotis 
kultūrinei kovai (Kulturkampf) 
prieš sekuliarizmą, kuris vis 
labiau ir labiau slegia 
visuomenę. 

Ar pas mus čia, Amerikoje, 
geriau? Argi mes nekuriame 
įvairių Naujojo Amžiaus sektų, 
kurios ragina sudievinti save, 
pakeisti savo asmenį tik savęs 
ieškančiu EGO ir siekti 
nesąmone pagrįsto individo ver
tingumo? Juk šis vertingumas 
turi prasmę tik Dievo ir mūsų 
artimųjų meilės židinyje, o ne 
egoistinėje tuštumoje. Šioje 
tuštumoje sukūręs savo „as
mens vertingumą", tapytojas 
turėtų tik pats grožėtis savo 
kūriniu ir solistas tik sau 
dainuoti arijas! Si egoistinio se-
kuliarizmo aplinka tokia pati, 
apie ką rašė Dovydaitis šio am
žiaus pradžioje. Atsakydamas j 
antrąjį trijų pamatinių klausi
mų": ką mes matome aplink 
save, jis rašė apie to laiko 
paklydusį žmogų: „Jis nori būti 
pats sau Dievas, patsai sau nor
ma ir visko šaltinis". Toliau 
šiame Dovydaičio atsakyme 
skaitome: „Dar vienas stabas: 
Mokslas, Protas, Šviesa". Argi 
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jis čia nekalba apie mūsų mo
kyklų sekuliarizaciją, apie 
viešosios mokymo sistemos at
siribojimą nuo auklėjimo, nuo 
moralės principų skleidimo? 

Kur mes nueisime su tokiais 
metodais naujosioms kartoms 
auklėti? Viso šio akivaizdoje 
liktų tik desperatiška neviltis, 
jei viskas priklausytų tik nuo 
mūsų, jei Dievo meilė mums 
nebūtų tokia didelė, kad ji net 
netilpo Kristaus kryžiaus auko
je. Sugriuvo ateistinė sovietų 
imperija, tačiau jos neištiko 
Sodomos likimas, nors komunis
tams netrūko tankų triuškint 
tuos, kurie jiems nešaukė „va
lio", nors jie ir sukūrė kruvinąją 
sausio 13-tąją Vilniuje ir rug
pjūčio 19-tąją Maskvoje. Prieš 
tūkstančius metų Abraomas 
klausė Dievo, ar jis pasigailėtų 
Sodomos, jei ten būtų bent 50. 
arba 40,... arba nors 10 teisiųjų. 
Viešpaties a t sakymas buvo 
TAIP!. Sovietų Sąjungoje buvo 
tūkstančiai, šimtai tūkstančių 
tremtinių už Tiesą, ten buvo 
Sigitas ir Nijolė, Medininkų ir 
Televizijos Bokšto kankiniai. Dėl 
to, kaip niekada istorijoj, šią 
imperiją susmukdė dainuojanti 
revoliucija. Nusikaltėliai liko 
nesunaikinti kartu su teisiai
siais! Tai buvo Dievo dovanotas 
stebuklas mūsų laikams ir 
mūsų ateities rūpesčiams. Mūsų 
laukia nauji Dievo meilės ste
buklai ir Lietuvoje, ir Ameri
koje, ir visame pasaulyje! 

Tačiau Dievas nedalina savo 
meilės per pr ievar tą . Mes 
turime jos norėti, jos ilgėtis. 
Mūsų organizacijos tikslas yra 
išreikštas jos šūkiu VISKĄ AT
NAUJINTI KRISTUJE! To 
siekti visus mus ragina Evan
gelija ir Bažnyčia. Todėl tai yra 
ne tik mūsų organizacijos, bet 
visos krikščioniškos bendruo
menės šūkis. Taigi, mūsų tiks
las yra ir visos Bažnyčios 
tikslas. Todėl Dievas ir siųs 
savo pagalbą šiam tikslui įgy
vendinti, sugrąžinti visuomenę 
prie Dievo, nepaisant dabarti
nės sekuliarizacijos, paplitusio 
konsiumerizmo ir savęs ieškojimo 
už tikėjimo ribų. Šis mūsų bend
rumas su krikščioniška bend
ruomene teikia tvirtą viltį, kad 
Dievas siųs mums Meilės Revo
liuciją, kurioje subyrės se
kuliarizacija taip, kaip jojo 
sprendimu Dainuojančioj Revo
liucijoj subyrėjo valstybinis 
ateizmas, kur tas visomis prie
monėmis per 70 metų. 

Mūsų pareiga dalyvauti šios 

J A S stovyklos Dainavoje J.A.S. Universiteto būrelių vadovai linskmina stovyklautojus. 
Nuotr. B. Bubl ienės 

revoliucijos paruošime, — ir ne asmeninių savybių panašumo, 
tik pareiga, bet ir privilegija! tai išeivių organizacijose 
Čia kiekvienas mūsų gali suras- visuomeniškumo puoselėjimas 
ti save tokį, kokį mus sukūrė darysis vis ryškesnis. Vis labiau 
Dievas — ne tik sugebantį mąs- jausime, kad šios organizacijos 
tyt i ir ieškoti sekuliarinio reikalingos mūsų pačių asmens 
pasitenkinimo, bet taip pat ir pilnatvei siekti, matysim, kad 
tikėti, ilgėtis geresnio pasaulio, jų renginiai nėra tik pranešimų 
mylėti Gėrį ir jo Šaltinį, supras- klausymas, ir jaunimo stovyklos 
ti kančios bei praradimo pras- nėra tiktai tinklinio žaidimas, 
mę. Čia mūsų kelias į pilnutinę pasivaikščiojimas gamtoje arba 
būtį, jungiančią mūsų individu- vakaro laužas, bet tai mūsų vi-
alumą ir visuomeniškumą, tikė
jimą ir mąstymą arba inteli
gentiškumą, ilgesį ir viltį, meilę 
ir gyvenimo auką. Mūsų organi
zacija pateikia konkrečias prie
mones žengti šiuo vieninteliu 
keliu į asmens pilnatvę ir gyve
nimo prasmę. Apsisprendę už 
visų šių mūsų asmens savybių 
jungtį, pajusime, kad, besiruo
šiant pasaulio pakeitimui, ne 
tik pageidaujamas mūsų daly
vavimas organizacijoje, bet ir 
mums patiems reikalinga ši or
ganizacija, kad nepaklystume 
sekuliarino individualumo tuš
tumoj ir nesugniūžtume jos be
prasmiškume. 

Ateistinės sistemos bankrotas 
atskleidė pasauliui naujus gali
mumus. Europa stovi ant glau
desnės sąjungos slenksčio. 
Tarptautinei įtampai sumažėjus 
ir susižinojimo priemonėms 
besivystant , visas pasaulis 
darosi vieningesnis. Tačiau 
šiame suartėjime išryškėja ir 
mūsų skirtumai — individų ir 
grupių. Todėl tarptaut inės 
sutartys apie etninių ir kitų 
grupių teises vis labiau pabrė
žiamos, ir mintys apie „tautų 
suvirinimo katilus" vis labiau 
blunka. Dėl šių priežasčių ir dėl 
pasikeitimų Lietuvoje mūsų or
ganizacijos, kaip ir kitų lie
tuviškų organizacijų veikla išei
vijoj, ima keistis. Iki šiol tų or
ganizacijų pagrindinis tikslas 
buvo kalbėti pavergtos tautos 
vardu ir tęsti tai, kas Lietuvoje 
okupanto buvo nutraukta. Da
bar pasaulyje vis ryškėja, kad 
asmens buvimas nesiriboja vien 
tik įvykiais po jo gimimo, bet 
yra veikiamas taip pat istorijos 
bei tradicijų. Besikeičiantys vi
suomeniniai santykiai vis la
biau iškelia asmens visuome
niškumą, nepaisant sekuliari
nio individualizmo skatinamų 
asmens izoliacijos bei užda
rumo. Kadangi visuomeninio 
bendravimo intensyvumas pri
klauso nuo visuomenės narių 

Ateit ininku studijų savaitgalyje. Is k : Federacijos dvasios vadas kun. 
V. Cukuras, rašytoja Julija Svabaitė Gyl i enė ir Antanas Masionis,su kurio 
neseniai iŠ spaudos išėjusia knyga buvo susipažinta savaitgal io metu. 

suomeniškumo ugdymas, be ku
rio visuomet liktume dvasiniai 
nykštukai. Šiais laikais egoisti
niais sparnais plasnojantis in
dividualizmas neša mus į šią 
dvasinę menkystę, kurioje už
mirštame pareigas ir artimo 
meilę. Dėl to net pačioj ma
žiausioj visuomenės ląstelėje — 
šeimoje dažnai ieškome tik 
savęs, paversdami šeimą savo 
asmeniniu įrankiu, o ne gyve
nimo tikslu, bandydami ją pa
naudoti sau, o ne jai tarnauti. 

Dievui padedant, ateis laikas, 
jog sekuliarizmo blaškomi tarp 
asmeninės sėkmės svaigulio ir 
nesėkmės nusivylimo suprasi
me, kad gyvenimo prasmė nesu-
randamaictebėjimais ir eksperi
mentais, kad kelias į ją nenu
tiesiamas logikos svarstymais. 
Šią prasmę galime surasti tik 
žvelgdami į prigimties visumą, 
tik artimu bendravimu su jos 
Kūrėju. Kai kurie mūsų broliai 
ir seserys Tėvynėje, pakilę iš 
ateistinės nakties, atrodo, ryš
kiau mato Dievo meilės žibintą, 
kuris kviečia j atgimimą arti
mame ryšyje su Kristumi. Tenai 
atnaujinamos, statomos bažny
čios, kuriamos artimo meilės 
organizacijos, ieškoma būdų ati
daryti savo širdį, kad į ją 
įžengtų Kristus, o ne tik ab
straktus jo skelbiamo tikėjimo 
spindulys, kuriuo dažnai mes 
čia pasitenkiname, nejausdami 
asmeninio artumo net ir eucha
ristijos sakramente. Tenai 
skamba Gyvieji Akmenys visko 
atnaujinimu Kristuje. Tenai 
keičia aplinką mokyklų refor
mos, gausių katechetų moky
masis ir mokymas ne tik pažinti 
Kristų, bet ir jį pajusti, surasti 
kaip su juo bendrauti. Į ten 
Dievas siunčia Arvydą ir seseles 
Igne, Oną, Bernadetą, Marga
ritą ir kitas Nekaltai Pradėto
sios Marijos seseris ir taip pat 
kazimierietes. Jis kviečia jas 
nugabenti į ten savo asmeninių 
santykių su Kristumi patirtį. 
Vedami tikėjimo atnaujinimo 
meilės, į ten vyksta Evangelijos 
skelbėjai, kaip Ralph Martin, 
Ann Shields, Michael Scanlan 
(Steubinville's universiteto rek
torius) ir kun. John Bertolucci. 
Jie visi ketina ten apsilankyti 
ateinantį pavasarį, o kai kurie 
jų jau yra ten ir anksčiau buvę. 
Mūsų vyskupo Baltakio vado
vaujamos Sielovados Tarnybos 
ir Tėvų Pranciškonų yra už
megzti tamprūs ryšiai su Lie
tuva. Evangelijos Tiesos sklei
dimo tikslais tenai lankėsi 
kunigai A. Saulaitis, K. Tri
makas, L. Zaremba ir kiti. Ses. 
Igne spalio 4 d. ir vėl išskrido į 
Lietuvą, gabendama didžiulį 
glėbį savo meilės, minčių ir prie
monių sujungti Lietuvą su Kris
tumi. Tai yra Dievo dovanos 

kurti Meilės Revoliucijai, kuriai 
ruošiasi ir Lietuvoj atsikūrusi 
mūsų organizacija, nors ji tuo 
tarpu ribojasi beveik tiktai 
moksleivių skyriais. Tačiau ji 
nėra viena šios Revoliucijos 
žygyje. Jame dalyvauja tenai 
atsikūrę vienuolynai, tūkstan
čiai ateistinę priespaudą iš
kentėjusių tikinčiųjų. Šio žygio 
vėliava yra Dievo Apvaizda. 
Todėl Meilės Revoliucija laimės 
Lietuvoje ir čia Amerikoje, ir 
pasaulis žengs dvasinio atsinau
jinimo keliu. Todėl mes ir tiki
me, kad ateitis priklauso Atei
čiai. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Publiahed daily except Sundays and Mondays. Legal Holidays, ihe 
Tueadays following Monday obeervance of Legal Holidays ss well as Oec. 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W 63rd 
Street. Chicago, IL 60629-5589 

Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing uffices, 
Subecription Rates: 80.00. Foreign countries $90 00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas -- 4545 W 63rd St., 

Chicago. IL 60629.' 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO pranumarata įmokama Ii anksto 

metams 
U S A $80 
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol) $90 
U S A . savaitinis (šešt. laida) $45 
Kanadoje ir kitur (šešt laida 
USA dol.) savaitinis $50 

H meti) 3 
$45 
$50 
$30 

$30 

1 mėn. 
$25 
$30 
$25 

$25 

* Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nedirba. 
* Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30 4.00. šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotu, straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turirų neatsako. Skelbi
mų kainas prisiunčiamos gavus 
prašymą 

6321 Avondal*. Sta. 102 
» Chicago. IL 60631 

Tai. 312-774-0042 

Tomas Kisielius, M.D. 
Steven Sandler. M.D. 
Adrian Bianco. M.O. 
Bozena Witak, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Oly npla Fields. I I I . 
Tai. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
Westchester, IL 60153 

Tai. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

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

Raz. (1-312) 778-7679 
Kab. (1-312) 5620221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravtnla PI. 
Orland Park, IL 

Tai. 708349-0887 
Priklauso Christ ir Palos Comm ligoninėms 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog j Meflicare 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
( 2434 W. 71 Stroot, Chicago 
Į T e l . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 
•Nrm., antr , ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass Ava., Sta. B, tai. (708) 512-0084 
Wastmont, IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 

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

ligos ir chirurgi|a 
Holy Crou. 2701 VV 68 St Chicago 

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

T«t. (708) 423-0313. 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. (1-312) 735-4477; 
p e z . (708)248-0087; arba (708)248-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHI URGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

8449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E i27st St 
Lemont IL 60439 

Tai. 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S RobaMs Road 
Hlckory Hllla 

Tai (708) 598-2131 
valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FamHy M*dlcal Cllnlc 
217 E. 127 St. — Lament, IL 80439 
Priklauso Palos Community Hospital >r 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą , 

Tai. (708) 2S7-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

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

Gydytojai ir chirurgai 
AnaatazIJoa Ir akauamo 

gydymą aa ic l r t i ta l 
Sherman ligoninė. Elgin. IL 

Tai. 708-888-8976 

DR. KENNETH J YERKES 
OR. MAOOALCN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panalnlnkama nuolaida 

4007 W 59 St. 
Tai. (312)735-5558 

507 S. GHbart. LaGrango. IL. , 
Tai. (708) 352 4487 

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

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir sestd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
1-312) 778-6965 arba (1-312) 469-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm , antr. penki 12 -3vpp , ketv 2-7v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai parpi susitarimą 

Tai. kaMnato Ir buto: (708)852-4189 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava. , Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popiet 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago 

312-585-1955 
172 SchiHar Si. , Ehnhurst. IL 60126 

708-941-2808 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Pankt 2-7 

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

2836 W- 71at St. 
312-436-5566 

4149 W 63rd St. 
312-738-7709 
Chicago, IL 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adama 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wast Ava., Ortond Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naparvllla 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. tai . (1-312) 589-0348; 
Raz. (1-312) 779-8833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4285 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12 4J 

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

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES UGOSJ 
7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60652 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette 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) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago. III. 
Tai . (1-312) 925-2670 

1185 Oundaa Ava., Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hllla. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71at St. 

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

Palos Vlalon Cantar, 7152 W. 127th St.j 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v.v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Straot 

Vai antr 1-4 * p p ir ketv 2-5 v p o 
šešt pagal susitarimą 

Kablnato tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
V*. (1-312) 585 7755 

A R A S ŽLIOBA. M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarftan M«dleal Cantar-

NaparvIHa Campua 
1020 C. Ogdan Ava., Svita 310. 

Naparvtlta IL 80663 
Tai. 1-706-827-0090 

Valandos pagal susitarimą 



Reikia ne tik skaitančių, bet 

IR RAŠANČIŲ 
Viena Amerikos karinių pajė

gų šaka y r a vadinamiej i 
marinai, pasižymėję drąsa, nar
sumu ir ištverme. Kai buvo pa
naikinta privalomoji karinė tar
nyba, kiekviena kariuomenės 
šaka stengėsi į savo gretas įsi
vilioti kiek galima daugiau 
Amerikos jaunuolių-savanorių. 
Šiam tikslui daugiausia pasi
tarnavo ir tebepasitarnauja pa
trauklios reklamos, žadančios 
būsimiesiems lakūnams, jūrei
viams ar kitiems kariams nuo
tykingą, įdomią ir pasiturinčią 
karjerą. Tuo tarpu marinai iš
garsėjo propagandiniu šūkiu, 
kad jie iešką kelių ar keliolikos 
gerų jaunuolių (anksčiau buvo 
ieškoma „kelių gerų vyrų", bet, 
a p k a l t i n t i seks izmu, išsi
re i šk imą pake i tė į , ,gerų 
jaunuolių"). 

Amerikos kariuomenė ir jos 
(ypač marinų) savanorių ieško
jimo propaganda šiuo atveju 
priminė vieną opiausių lietuviš
kos spaudos problemų. Gal kas 
paklaustų, ką išeivijos lietuvių 
spauda turi bendra su ameri
kiečių kariuomene? Atsaky
tume: visiškai nieko, nebent 
mūsų laikraščiams taip pat 
reikia kelių, ar keliolikos, ar 
keliasdešimt gerų žmonių. 

Šį kartą jau nekalbėsime apie 
s k a i t y t o j ų - p r e n u m e r a t o r i ų 
mažėjimą. Savaime aišku, kad 
be jų joks laikraštis, žurnalas, 
knyga neturėtų reikšmės. Be 
skaitytojų mūsų spauda būtų 
lyg veidrodis aklo žmogaus 
kambaryje: ir yra, ir gali nebūti. 
Tačiau laikraščio puslapiai, 
pripildyti mažai reiškiančių žo
džių, bereikalingo „iš tuščio į 
kiaurą" pilstymo, neatlieka 
savo pagrindinės paskirties in
formuoti, pareikšti nuomonę, 
pasakyti atvirą žodį ta ar kita 
tema. Lietuviškoji spauda turi 
dar ir kitą tikslą: jungti sve
timuose kraštuose gyvenančius 
lietuvius, padėti jiems išlikti iš
tikimais sau, savo tautai, pačiai 
savo prigimčiai, neatitrūkti nuo 
savo genties charakterio bei 
vertybių. 

O jeigu laikraštis ar žurnalas 
yra ir katalikiškos krypties (ne
reikia suprasti — vien religinės), 
jo uždavinys dar paplatėją, nes 
apima ir krikščioniškosios dva
sios, krikščioniškųjų vertybių 
ugdymą savo skaitytojuose. 
Visų tų uždavinių įgyvendi
nimui reikia į laikraščio bend
radarbių eiles įjungti ir tuos 
„gerus žmones" — korespon
dentus, straipsnių rašytojus, 
fotografus, na ir, žinoma, 
redakciją. 

Neseniai mūsų redakcijoje 
lankėsi svečiai iš Lietuvos, iš 
Spaudos rūmų Vilniuje. Besi
domėdami d ienrašč io pa
ruošimu, paklausė, kiek „Drau
go" redakcijoje dirba žmonių. 
Atsakymas juos gerokai nu
stebino: kaip tokia saujelė 
redaktorių gali kasdien išleisti 
šešių didelio formato puslapių 
dienraštį, o šeštadieniais — dar 
ir su aukšto lygio kultūriniu 
priedu. Jų redakcijose sėdi 
kelios dešimtys žmonių, kita 
tiek žurnalistų-korespondentų 
kasdien special iai dairosi 
medžiagos. O ką bekalbėti apie 
sekretores, mašininkes, foto
grafus ir k i t u s „ b ū t i n u s " 
asmenis... Visa ši minia žmonių 
turi tik vieną tikslą — paruošti 
laikraštį spaudai. Atidžiau 
sekant tą iš Lietuvos atei
nančią spaudą, nepasakytume, 
kad ji labai daug pranašesnė už, 
sakykime, ir mūsų „Draugą". 

Kartais, nepaisant geriausių 
redakcijos pastangų, medžiaga, 
spausdinama laikraščio pusla
piuose, nėra jau tokia pirmaeilė, 
nes svarbesniųjų straipsnių 
autoriai, stengdamiesi dažnai ir 
daug rašyti, pradeda kartoti 
ankstesniąsias mintis arba 
neturi laiko paieškoti naujų, 

šviežesnių temų. Tačiau jų 
įnašas labai įvertinamas, nes be 
jų straipsnių būtų sunku apsi
eiti. Būtų idealu, kad atsirastų 

-daugiau norinčių išmėginti savo 
(galbūt iki tol užslėptus) talen
tus ir ryžtųsi bendradarbiauti 
lietuviškoje spaudoje. 

* 

Gal kai kas pasakys — neži
nau ką rašyti, nemoku lietu
viškai išsireikšti. Į pirmąją šio 
išsisukinėjimo dalį galėtume at
sakyti, kad, norint rašyti, reikia 
pirma skaityti. Amerikiečių (o 
jei kas supranta, ir kitų kalbų) 
laikraščiuose bei žurnaluose yra 
daug įvairių įvairiausios 
medžiagos: politinių, sociolo
ginių, medicinos, mokslo, gam
tos, gamtosaugos ir kitomis 
temomis. Tai nereiškia, kad 
turime teisę paimti kieno kito 
straipsnį, išversti į lietuvių kal
bą ir atsiųsti lietuviškam laik
raščiui. Straipsniai ir kita me
džiaga paprastai apdrausta 
autoriaus ar leidinio teisių 
(copyright), todėl vertimo 
panaudojimas yra nelegalus, ir 
laikraštis , tokią medžiagą 
spausdindamas, gali pakliūti į 
teismą, būti priverstas 
sumokėti nemažas sumas 
pinigų. Medžiaga pasinaudoti 
galima, bet negalima jos aklai 
kopijuoti. 

Salia tos kitataučių spaudoje 
randamos medžiagos yra ir 
mūsų lietuviškosios visuomenės 
gyvenimo margumynai, įvaire
nybės, veikla. Atsiranda progų 
pažvelgti ir į Lietuvos kasdieny
bės plotus. Yra kelionių įspū
džiai, minėjimai, šventės, 
įvykiai. Tik sėsk ir rašyk, o 
paskui praturtink „Draugą" 
savo įnašu. Tačiau lietuviško 
laikraščio puslapiai nėra „są
skaitų (ypač asmeninių) 
suvedinėjimo" vieta, nėra tarp-
organizacinio skaldymosi, 
priekabių ieškojimo laukas. 
Tokie straipsniai nepagei
daujami. 

Dėl antrosios teiginio pusės, 
kad sunku lietuviškai išsireikš
ti , per daug sielotis nereikia: 
pradžioje gal bus sunkiau, ir 
redaktoriai tu rės nemažai 
taisyti, o paskui pamažu atsiras 
įpratimas, žodžiai ir sakiniai 
lygiau, lengviau plauks. Tik 
svarbu nepamiršti dvigubų 
tarpų tarp eilučių, aiškaus, 
mašinėle rašyto rankraščio, 
tikslių datų, tikrinių daikta
vardžių ir faktų patikimumo. 

Labai lengva kritikuoti 
lietuvišką laikraštį dėl tikro ar 
įsivaizduoto netobulumo. Labai 
sunku pačiam įsipareigoti ir 
ateiti į pagalbą. Šiuo metu 
mūsų spaudos padėtis kritiška. 
Tačiau atsiranda pareigingų 
žmonių, kurie stengiasi dien
raščiui padėti išsikapstyti iš 
finansinės klampynės. Į pagal
bą ateina net lituanistinių mo
kyklų mokinukai, savo tarpe 
surinkę centukus, dešimtukus 
ir vieną kitą dolerį; ateina ir 
pensininkai, iš savo kuklių san
taupų sukrapštę auką „Drau
gui". Tačiau šiuo metu reikia ir 
kitos pagalbos — raštingų ar 
mažiau raštingų bendradarbių, 
kad „Draugo" puslapiuose 
„umirgėtų naujos pavardės, 
naujos idėjos, naujos mintys, 
kad mūsų aštuoniasdešimtme
tis „Draugas" atjaunėtų. 

Neįmanoma asmeniškai 
kreiptis į žmones ir prašyti 
straipsnių, rašinių, nuotraukų, 
nežinant, kur tokių žmonių ras
ti. Tačiau žinome, kad mūsų 
skaitytojų tarpe (ar ir jų pažįs
tamų būryje) yra gabių, talen
tingų, sumanių ir apsukrių ko
respondentų, plunksnos žmonių, 
įjuos ir kreipiamės: „Draugui" 
Jūsų reikia, rašykite, rašykite, 
rašykite! 

D.B. 

ATSISVEIKINANT SU 
A.A. TĖVU JUOZU VAŠKU 

Rimties valandėlei 

Nors tėvas Vaškas buvo 
sulaukęs ilgo amžiaus, tačiau jo 
mirtisjo draugams marijonams 
buvo staigmena. Jis mirė š.m. 
spalio 5 d. 

Vaškas Juozas (g. 1910.H.4 
Newark, N.J.), pradžios 
mokyklą išėjo Sv. Jokūbo par., 
Sv. Benedikto paruošiamąją 
kolegiją lankė 1923-26, įstojęs j 
marijonus, tęsė s tudijas 
Hinsdale, 111., marijonų kole
gijoj. 1929 padaręs pirmuosius 
įžadus, išvyko į Montrealį 
Sulpicionų seminarijoje mokytis 
filosofijos: 1931-34 studijavo 
teologiją Romoje, Angelicum 
univ. 1934.VII.15 įšventintas 
kunigu, grįžo į Marianapolio 
kolegiją, kur 1934-37 dėstė 
anglų, lietuvių, prancūzų 
kalbas, istoriją, filosofiją. 
1937-39 gilino studijas Romoje, 
Angelicum univ. Parašęs diser
taciją The Morai Obligations of 
the Individual Toward the Na-
tion and State, 1939 gavo teol. 
dr. laipsnį. 

Tai buvo dorinės srities stu
dija, svarstanti klausimus, 
susijusius su tuo faktu, kad 
žmogus gali gyventi tokioje 
valstybėje, kuri nesupuola su jo 
tauta. 

Šis kun. Juozo darbas, pa
rašytas tada, kai Amerikoje dar 
labai stipriai reiškėsi pažiūra, 
jog Jungtinės Amerikos Vals
tijos yra „tautas tirpinantis ka
tilas", yra verta dėmesio jauno 
amerikiečio pastanga. Ją kun. 
J . Vaškas parašė Romoje, 
pateikdamas kaip diplominį 
darbą Gregorianumo profeso
riams. Darbas buvo parašytas 
anglų kalba, bet vienojo draugo 
išverstas lietuviškai ir išspaus
dintas „Drauge", rodos, 1951 

metais. Naujųjų ateivių tada 
Amerikoje visuomenė atkreipė 
dėmesį į šią pastangą. Dr. 
Juozas Meškauskas dar ligi šiai 
dienai mini šį Juozo Vaško 
darbą. Tai yra iš tikrųjų 
niekada nesenstanti tema, kai 
kyla klausimas, ar ir tau
tinė mažuma gali išsilaikyti 
kitos tautos daugumoje. Šia 
tema domėjosi II Vatikano 
Bažnyčios susirinkimas, ir to 
dėlei mes sulaukėme naujo 
bažnytinės teisės formulavimo, 
kuris įvedė mažumų vyskupus 
į valstybines vyskupų konfe
rencijas. 

Tai yra ta pati tema, kurią 
naujoje šviesoje ir su nemažesne 
energija svarsto anglų kalba 
Antanas van J. Renanan savo 
knygoje „Lithuanian diaspora 
Koenigsberg to Chicago" (Lan-
ham New York, London; antra 
laida 1992 m.). 

Tėvas Vaškas 1939-54 Mari
jonų Šv. Kazimiero provincijos 
tarybos narys, 1940-41 klebonas 
Aušros Vartų par. Čikagoje, 
194147 Marianapolio kolegijos 
rektorius, 1947-53 marijonų 
seminarijos Clarendon Hills, IL, 
rektorius, 1954-57 marijonų 
vicegenerolas Romoje, nuo 1957 
marijonų misijų vedėjas. Veikė 
Lietuvos vyčiuose, Studentų ir 
profesionalų sąjungoje, 1942 
Kunigų Vienybės centro 
valdybos sekretorius. Bendra
darbiavo Vytyje, Studentų 
Žodyje, Laive, Drauge, Dar
bininke, Kunigų Vienybės 
Biuletenyje. 

Kun. Juozas buvo toks žmo
gus, kuriam teologija buvo 
visada gyvas išminties šaltinis. 
Niekada ji jam nebuvo nuobodi, 
atgyvenęs dalykas. 

A. a. kun. Juozas Vaškas 

Dievas apie mus paprastai yra 
geresnės nuomonės, negu mes 
patys esame apie save. Tai 
galima išvesti iš to, kad Dievas 
yra sukūręs žmogų net į save 
panašų. O kas yra panašus į 
Dievą, tas negali būti prastas 
ar mažai vertinamas. Net mūsų 
sunkenybes ir trūkumus Dievas 
supranta geriau, negu mes 
patys. Dėl to ir apie tėvą Juozą 
Vašką, su jo žmogišku kūnišku 
pavidalu dabar atsisveikinant, 
mes galime mąstyti kaip apie 
didingą Dievo kūrinį. 

Tėvas Juozas į visas pro
blemas, kurios iškildavo ir dėl 
kurių jam tekdavo pasisakyti, 
turėjo tik vieną kryptį, ir ta 
kryptis buvo dogminė Bažnyčios 
teologija. Vis tiek, ar tai buvo 
dorinis klausimas, ar lietu
viškos kultūros klausimas, ar 
Amerikos politikos klausimas, 
j is į tai žiūrėjo teologiniu 
požiūriu. Gal kai kam gali 
atrodyti, kad tokiu keliu jo 
sprendimai buvo per mažai 
gyvenimiški, bet jie buvo iš 
esmės teisingi. (Nors kartais 
jie mums galėjo atrodyti per 
daug raidiški.) Tėvas Juozas 
toks raidiškai tiesus buvo ir 
vienuoliniame gyvenime. Dėl to 
jame jis visada jautėsi savo vie
toje. Atrodo, kad jis tam 
gyvenimui ir buvo gimęs. Vis
kas jam čia buvo sava ir be pro
blemų. Tačiau į tai nereikia žiū
rėti vien kaip į natūralų dalyką. 
Ir tas vienuoliškumas tėvui 
Juozui kilo iš jo teologinės 
galvosenos. Dievo malonė, pro
tingas mąstymas ir vienuolinė 
tvarka jam susijungė į vieną 
vainiką. 

Tėvas Juozas žinojo, kad jo 
sveikata yra nestipri ir kad mir
tis gali jį ištikti kiekvienu 
momentu. Tačiau iš to jis ne
darė tragedijos. Ir tai dėl to, 
kad, būdamas geras teologas, 
kitus buvo mokęs ir pats tikėjo, 
kad žmogaus kūnui atsisakius 
paklusti, visą žmogaus globą 
asmeniškai perima pats Dievas. 
Dėl to jis savo mirties momente 
greičiausiai pakartojo tuos žo
džius, kuriuos jis daug kartų 
buvo skaitęs brevijoriuje: „I 
Tavo, Dieve, rankas aš atiduodu 
savo sielą". 

Atsisveikinimui su tėvu 
Juozu aš noriu pasinaudoti 
lietuvio poeto Fausto Kiršos 
eilėraščio žodžiais: 

„O kaip baisiai baisiai gera... 
O kaip daug geriau ir šventa 
Atspindėti amžinumu. 
Nešt, kas skirta, išgyventa 
Amžių Tėvui į namus... 
O, kaip daug geriau ir šventa 
Atspindėt amžinumu. 

(„Tolumos", 1947 m., 145 psl.) 
V. Bgd. 

KAS ŽEMINASI, BUS 
PAAUKŠTINTAS 

Žmogus yra nusidėjęs ir linkęs 
j blogį nuo savo pirmųjų tėvų 
nuodėmės, pasitraukimo nuo 
Dievo. Nors vėliau žmonės, 
gyvendami skirtingose vieto
vėse, skirtingame klimate, pa
veldėdavo iš savo vyresnių ne 
tik blogį, bet visuomet dar at
gailą. Atgailą darė pagonys, 
kurie garbino gamtos jėgas ar 
gyvius, atgailą darė ir žydai, 
tikėdami vieną Dievą ir 
pranašų mokomi bei vedami 
dieviškais keliais. 

Jėzus Kristus, mokydamas 
savo išrinktosios tautos vaikus, 
kurie noriai jo klausė, bet 
sunkiai vykdė jo įsakymus, 
mokė juos palyginimais, kad jie 
lengviau suprastų ir kad toks 
buvo to meto mokyklos būdas. 
Jis papsakojo apie muitininko ir 
fariziejaus maldas šventykloje. 
„Fariziejus stovėdamas taip pat 
sau vienas meldėsi: Dėkoju tau, 
Dieve, kad aš ne toks, kaip kiti 
žmonės: plėšikai, neteisūs, svet-
moteriai, taip pat ir kaip šitas 
muitininkas. Aš pasninkauju 
du kartu savaitėje, duodu 
dešimtines viso, ką tur iu" <Lk. 
18,11-12). 

Jeigu gerai įsiklausysime į to 
fariziejaus maldą, tai labai 
aiškiai išgirsime, kad jis gyrėsi 
Dievui, sau pačiam, prisiminęs 
įsakymus pasninkauti, duoti 
duoklę žydų sinagogos išlai
kymui. Net išdrįso savo 
nuopelnus ir savo gyvenimą ly
ginti su šalia jo besimeldžiančio 
muitininko, kurio nuodėmių jis 
nežinojo. Jis save pasidarė ne 
tik veidmainiu, bet ir teisėju. 
Jis teisė tą muitininką, kuris 
vargu jam nusikalto, nes to ne 
neužsimena. Taigi tas fariziejus 
nesimeldė šventykloje, o tik 
aukštinosi, tik smerkė kitus 
žmones, tik teisė muitininką. Ir 
Jėzus pabrėžia, kad fariziejus 
grįžo į savo namus nepa
teisintas, kitaip tariant, su nuo
dėmėmis, nes jis gailėjo ne už 
nusidėjimus, o tik gyrėsi gerais 
darbais. 

Priešingai darė muitininkas, 
kurį Jėzus savo klausytojams 
pastatė pavyzdžiu šalia farizie
jaus. Jėzus toliau sakė: „Mui
tininkas, atstu stovėdamas, ne
drįso nė akių pakelti į dangų, 
tik mušėsi j krūtinę ir sakė: 
Dieve, būk gailestingas man, 
nusidėjėliui, sakau jums: šitas 
parėjo į savo namus nuteisintas, 
anas ne" (Lk. 18, 13-14). Tai ir 
yra maldos, kokia iš tikrųjų 
turėtų būti, pavyzdys. Juk 
pirmiausia kiekvienas bažny
čioje turi prisiminti savo 
nusikalt imus, kurių tu r i 
kiekvienas žmogus. Taip pat 

reikia prašyti Dievo atleidimo 
ne už svetimas, bet už savo nuo
dėmes. Svarbiausia — neteisti, 
nesmerkti, neskaičiuoti kitų 
žmonių silpnybių, nusikaltimų, 
žemumo, nes gal anas kitas 
Dievo akyse stovi daug 
aukščiau už mus pačius, nors 
mes ir pasninkaujame ir kitus 
įsakymus atliekame. 

Nuo to ir priklauso žmogaus 
gyvenimas amžinybėje, džiaugs
mas su savo Kūrėju gerais dar
bais, kurie buvo atlikti, tik 
Dievui padedant ir remiant. 
Apaštalas šv. Paulius savo 
mokiniui Timotiejui pasisako: 
„Nes aš jau esu aukojamas, ir 
mano atsiskyrimo metas yra čia 
pat. Aš kovojau gerą kovą, pa
baigiau bėg t i , iš laikiau 
tikėjimą. Gale man atidėtas 
teisybės vainikas, kurį duos 
man aną dieną Viešpats, 
teisusis Teisėjas; ne tik man, bet 
ir tiems, kurie myli jo atėjimą" 
(2 Tim. 4, 6-8). 

Šv. Paulius sakosi, kad jis 
kovojo gerą kovą, kad išlaikė 
tikėjimą, bet jis nesigiria, kaip 
tas fariziejus savo darbais, nesi-
aukština, kad yra paskirtas 
pagonių apaštalu, bet tik džiau
giasi, kad j is gerai tarnavo 
Dievui, buvo jam ištikimas 
tikėjimo skelbėjas . J i s ir 
pripažįsta, kad tik Dievas buvo 
ir tebėra jo gelbėtojas: „Bet 
Viešpats buvo su manim ir 
pastiprino mane, kad skelbimas 
būtų mano įvykdytas ir kad visi 
pagonys išgirstų; ir aš buvau iš
gelbėtas iš liūto nasrų. Viešpats 
išgelbėjo mane nuo visokio pikto 
darbo ir gelbės į dangiškąją savo 
karalystę" (2 Tim. 4, 17-18). Ir 
kiekvienas Kristaus mokinys 
turi pasitikėti savo dievišku 
mokytoju žemėje ir jo sekimu į 
dangiškąją karalystę su Dievu. 

P. A. 
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7 d. LKRŠ) Religinės Šalpos 
sąlankuose pilna padėkos laiškų 
iš ligoninių vedėjų, mokytojų, 
kunigų, Caritas darbuotojų, 
kurie dalina tai, ką parūpina 
Religinė Šalpa. Taip pat ir iš tų, 
kurie naudojasi atsiųstais vais
tais, medicinine aparatūra, 
skiepais, knygom, batais, rū
bais, l i turginiais rūbais ir 
reikmenimis. 

Vien nuo šių metų sausio 
mėnesio Religinė Šalpa 
persiuntė į Lietuvą beveik 5 
milijonų dolerių vertės paramos 
ir užsibrėžus toliau į Lietuvą iš
rūpinti bent po vieną 40, 20 
tonų sveriantį konteinerį į 
mėnesį. (LKRŠ) 

NIEKAM NEREIKALINGI 
J U R G I S JANKUS 
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Kai sužinojo, kad aš pėsčias iš paties Berlyno, 

klausimams nebuvo galo, bet kad aš tiek mažai 
težinojau. Aš net nežinojau, kad Berlyno -Hamburgo 
plentas tebėra neperkirstas. Bent vakar dar nebuvo. 
Vienas iš jų pats savo akimis matęs, kaip kariuomenė 
ir pabėgėliai tebetraukė į Ludvigslusto pusę. 
Amerikiečių lėktuvas užlėkęs, žmonės ir kareiviai ėmė 
plūsti iš plento į šonus, bet jis tik sparnais pamosavęs 
ir vėl nulėkęs į šiaurę. 

— Argi ir Šiaurėje jau amerikiečiai, — paklausiau, 
bet to ir jie nežinojo. 

Tada man atėjo ta pati mintis, kuri knitino beveik 
visą tos dienos kelią, ir pasakiau: 

— Ar jums neatrodo, kad sugrįžo Senojo įstatymo 
Dievas. Piktas, įniršęs ir savo niršuliu šluoja žemę ir 
žmones. Toks įniršęs jis tik Senajame įstatyme tebuvo. 

Peržvelgiau juos akimis. Jie žiūrėjo į mane, žvalgėsi 
į vienas kitą, lyg nedrįsdami ar nenorėdami mano 
minties patvirtinti ar paneigti, tik senyva moteris 
papurtė galvą ir prašneko: 

— Ne, mano jaunuoli, ne! Ne Dievas niršta, bet 
žmonės. Žmonės ėda vienas kitą ir griauna vienas 
kitam gyvenimą. Žmonės pikti, ne Dievas. Jie kalti ir 
savo pačių kaltę Dievui verčia. Kad nore susigėdytų. 

— O ką Dievas veikia? Kodėl tokias baisybes lei
džia? — atsiliepė smulkus liesas žmogelis. — Gal taip 
įmigo, kad nė patrankos nebeprikelia? 

— Susisarmatyk! — sudraudė ta pati moteris. — 
Dievas davė žmogui žemę, davė įstatymu? kaip 
tvarkytis, davė laisvą valią savo kelią pasirinkti. 
Dievas ne Hitleris ir ne Stalinas. Prievarta savo va
lios niekam neužkaria. Tas jaunuolis, — akimis parodė 
į mane, — minėjo Senąjį Testamentą. Tenai pasakyta, 
kad Dievas sykį žmoniją nuskandino, bet ten taip pat 
pasakyta, kad Dievas prižadėjo jos daugiau taip ne
bausti. Dievas savo žodį laiko, tegu laiko žmogaus, 
ramybė bus. 

Tuo tarpu padangėse sušvilpė turbūt milžiniškas, 
kažin kur iš vakarų paleistas patrankos sviedinys. Visi 
nutilom ir pakelėm akis į dangaus mėlynę, lyg tikė
dami jį pamatyti. Jis nušvilpė, nutilo ir po trumpo laiko 
atsiliepė kurčiu dunkstelėjimu, lyg kas didelį būgną 
būtų kiaurai pramušęs. 

— Ar ir tą Dievas paleido? — paklausė ta pati mo
teris, žiūrėdama tiesiai į akis. Taip tiesiai, jog 
pamačiau, kad jos labai tamsios, gal net juodos ir 
niekada neužmirštamos. 

— Tą tai tikrai ne, — atsakiau, mėgindamas nusi
šypsoti, ir tuoj pridėjau: — Gal galėtumėt ištroškusį 
pagirdyti. Nuo pat ryto nė lašo burnoje neturėjau. 

— Einam, — pasakė. 
Kai nuvestas virtuvėn išgėriau net trejetą puodukų 

vandens, ji vėl pasakė; 
— O gal ir alkanas? 
— Ne, ačiū. Alkano papenėti nereikia. Ant 

geležinkelio atsisėdęs suvalgiau du sumuštinius, o atsi
gerti norėjau nueiti į geležinkelio stotį, bet kažin kodėl 
pasukau tiesiai per arimus į čia. 

Moteris susijuokė: 

— Matai, o sako, kad Dievas užmigo, — labai rim
tai pasakė, paskum dar kelis žingsnius palydėjo, ir at
sisveikindamas pajutau, lyg būčiau atsisveikinęs su 
motina. 

Kitiems pamojau iš tolo. Jie man irgi pamojo. 
Traukinys ir turbūt stotis dar tebedegė. Tarpais dar 
pasigirsdavo sproginėjimai, bet žmonės stovėjo, žiūrėjo 
ir ne vienas nepajudėjo bėgti į gaisravietę bent pažiū
rėti, ar nebūtų galima dar ką išgelbėti. Jie tebe-
šnekučiavo, lyg sprogimas ir gaisras vyktų ne toje pa
čioje plotmėje, lyg tenai nebūtų gyvenęs joks gyvas 
žmogus. O gal ir negyveno. Gal jie žinojo, kad stotyje 
nieko gyvo nebebuvo. Gal... Tegalėjau sau pasakyti tik 
gal, o pats kiek atsigavęs, dabar jau keliu išėjau į 
šiaurę, vėl į sunkiai aprėpiamus dvaro laukus. Dva
ro, kurio nepaklausiau nei vardo, nei kas šeimininkas. 
Tik dabar tesumečiau, kad šeimininkas gal jau seniai 
susirado kur saugesnę vietą. Ir vėl tas gal. 

Kelias, gerą galą paėjęs tiesiai, staiga išsišakojo. 
Viena šaka nusuko į žiemvakarius, kita į žiemryčius. 
Jutau, kad eidamas į kairę, atsirasčiau kur paelby, o 
į dešinę — greičiausiai patekčiau į plentą, kuris vakar 
dar tebebuvo atviras į Ludvigslustą. Bet kas 
Ludvigsluste ir kas už jo? Žiemryčių pusėje iš anapus 
miško kilo labai juodi dūmai. Kas gali pasakyti, kad 
ten pleška ne Ludvigslustas. Staiga kniostelėjo, kad 
turiu vengti miestų, nes miestai pirmieji, kur teiksis 
nugalėtojai. Laukai yra laukai, o miškai dar geriau. 
Atbudo gal nuo amžių lietuvio prigimty įaugęs 
jausmas, kad nuo pavojaus geriausia yra slėptis miške. 
Toli prieky dunksojo miškas. Į jį tiesiai per laukus, be 
jokio kelio ir patraukiau. — . . 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
Disinformacija mūsų 

spaudoje 
Išeivijos lietuvių spauda kar

tas nuo karto praleidžia stam
bias klaidas, kurių viena kita 
buvo pastebėta pastaraisiais 
mėnesiais. Antai „Darbininko" 
1992.07.31 nr. straipsnelyje 
„Rašytojo Antano Vaičiulaičio 
laidotuvės" taip rašoma: „Velio
nis antrojo pasaulinio karo me
tu buvo jau atvykęs į Ameriką 
ir tarnavo Amerikos kariuome
nėje. Todėl ir palaidotas Ar-
lington karių kapinėse". 

Tai gryna netiesa: rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis buvo pa
laidotas ne „Arlingtono karių 
kapinėse", nors, kaip rašoma 
Lietuvių Enciklopedijoje, į ame
rikiečių kariuomenę buvo pa
šauktas, tačiau tuoj pat paleis
tas į atsargą, bet prie sostinės 
Washingtono esančiose Cedar 
Hills kapinėse šeimos sklype, 
kur netoli ilsisi poeto H. 
Radausko, kalbininko L. Dam-
briūno ir kitų žinomų lietuvių 
palaikai. Tą klaidingą informa
ciją, kuri iki šiol dar neatitaisy
ta, paskelbė Pranciškonų vie
nuolijos leidžiamas įdomus ir 
plačiai skaitomas savaitraštis, 
kai tos pačios vienuolijos atsto
vai vysk. P. Baltakis ir kun. L. 
Andriekus asmeniškai dalyvavo 
laidotuvėse ir galėjo redakcijai 
suteikti teisingą informaciją. 

Matyti, kad toji klaidinga in
formacija pasiekė ir Lietuvą, 
kur tenykščių laikraščių redak
cijose dirba ne vienas ar du, 
keliolika ir net keliasdešimt 
žmonių. Pavyzdžiui laikraštis 
„XXI amžius", šalia užuojautos 
Bernardui Brazdžioniui dėl duk
ters Saulės mirties, paskelbė ir 
šį dar klaidingesnį atitaisymą: 
„Nr. 35 pranešime apie A. Vai
čiulaičio mirtį įsivėlė klaida. 
Turi būti: ,Perlaidotas liepos 25 
d. Čikagoje'. Atsiprašome skai
tytojų. Redakcija". 

Neteko pastebėti pirmojo pra
nešimo, kur pagal „XXI amžių" 
rašytojas A. Vaičiulaitis buvo 
palaidotas. Tačiau su Chicaga 
nei velionis, nei jo šeimos nariai 
neturėjo ir neturi nieko bendro. 
Tą pačią klaidą darė ir kiti 
Lietuvos laikraščiai. 

Tuo tarpu „Dirvos" š.m. rug
sėjo 24 d. nr. paskelbta tokia in
formacija: „Jono Aisčio sūnėno 
Justino Aleksandravičiaus rū
pesčiu, jo našlės Aldonos prita
rimu, Kauno Maironio literatū
ros muziejuje buvo labai pras
mingai paminėtas Jono Kossu-
Aleksandravičiaus-Aisčio palai
kų ir jo nuostabios kūrybos į Tė
vynę grįžimas. Šioje turtingoje 
programoje dalyvavo ir Lietuvo
je viešintis poetas Bernardas 
Brazdžionis..." 

Ši žinia mane tikrai nustebi
no, nes rašoma, kad J. Aisčio 
palaikai grįžo į Lietuvą, kai tuo 
tarpu jo žmona Aldona, su kuria 
iki š.m. liepos mėn. mums gyve
nant Washingtone, tekdavo su
sitikti ar telefonu pasikalbėti, 
nieko apie tai net neužsiminė. 
Kai prieš porą savaičių į Mišias 
jėzuitų koplyčioje atvykusią J. 
Aisčio dukrą Vakarę Valaitienę 
paklausėm ir kartu pasidžiau-
gėm, kad jos tėvo palaikai su
grįžo į Lietuvą, ji atsakė, kad tai 
netiesa: jo kūnas tebesiilsi 
Resurrection kapinėse prie 
Washingtono. 

Tai tiek vienas kitas išeivijos 
spaudos bendradarbių skelbia
mos disinformacijos pavyzdys. 
Šį kartą apie mirusius gar
bingus rašytojus. 

ingtone ateidavo beveik visi 
išeivijos lietuvių laikraščiai, 
tačiau „Sandaros" negaudavom 

bent mano laikotarpiu in-įr 
formuojant Lietuvą negalėda-
vom jos skelbiamomis žiniomis 
pasinaudoti. 

„Sandaros" š.m. nr. 6, į kurį 
įterptas ir nr. 5, Vyt. Bildušas 
įdomiai ir deramai prisimena 
ilgametį „Sandaros" redaktorių 
Miką Vaidilą jo gimimo 90 m. 
sukakties proga, pastebėdamas, 
kad ,jo atmintis paliks gyva 
kiekvieno lietuvio širdyje, nes 
jis savo visą gyvenimą atidavė 
Lietuvai". Tačiau per du laik
raščio numerius spausdinamas 
vienos Cicero gyvenančios žur
nalistės apžvalginis straipsnis 
„Cicero, IL lietuvių kolonija" 
skaitytoją nekaip nuteikia dėl 
autorės neobjektyvumo, kai 
kurių pavardžių sąmoningo ar 
nesąmoningo praleidimo ir ypač 
dėl savęs pačios ar vyro perne
lyg didelio kėlimo, nes jų pavar
dė tekste ir 10-ties fotografijų 
parašuose suminėta net 20 kar
tų, tuo toli pralenkiant kitus, 
gal ir nemažiau nusipelniusius, 
ciceriškius veikėjus. 

Kadangi Cicero gyvenau nuo 
1950 m. rudens iki 1952 m. pa
baigos, tai gerai prisimenu 
svarbesnes to meto lietuvių or
ganizacijas ir veikėjus, ypač 
plunksnos žmones. Rašydama 
apie žurnalistus ir rašytojus, jų 
visą būrį sumini ir „Sandaros" 
straipsnio autorė, tačiau į jų 
tarpą įjungti pamiršo tuometinį 
Lietuvių Rašytojų draugijos 
pirm. B. Babrauską, publicistą 
G. Galvą (nors jie minimi kitur, 
bet ne kaip rašto žmonės), lietu
vių poezijai naują braižą davusį 
Alg. Mackų, rašyt. Adolfą Mar-

Los Angeles lietuvių Dramos sambūrio dalis aktorių po pastatymo „Karalius vagis". Iš k. — Sigu
tė Mikutaitytė, Fredas Prišmantas, Ema Dovydaitienė, Amandas Ragauskas ir Viltis Jatulienė. 

DĖMESIO, JAUNIME!!! 
JT., 'Pučia vėjas. 

r Ar planuojate aplankyti 
gimines Lietuvoje? 

Ar JOs norite atstovauti savo miestą 
sekančiame Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongrese? 

norėtumėte dirbti 
Lietuvos labui? 

rot: įį3 
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Ar planuojate dalyvauti ar mokytis 
Kursuose Vilniuje ar Kaune? 

Ar treniruojatės dalyvauti 
Tarptautinėse Lietuvių Sporto 

Žaidynėse7 
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Petro Čepo Jaunimo Fondas žino, kad jaunimui (18-35 amžiaus) 
yra sunku sutaupyti pinigų kelionei į Lietuvą ir kitas šalis. Todėl 
mes įsteigėme PČJF, norėdami Jums padėti susipažinti su savo 
Tėvyne ir pasaulio lietuviais. PČJF $1,000 stipendija skiriama 

bent vienam lietuvių kilmės jaunuoliui/ei, kuns/i žada vykti j 
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: 

Petro Čepo Jau nimo Fondas 
P. O. Box 497, South Boston, M A 02127 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
Los Angeles Dramos 

Sambūris gyvuoja 

Sambūris, per 38 veiklos me
tus laimėjęs nemažai premijų 
(geriausių aktorių, pagalbinių 
aktorių, dekoracijų, kostiumų, 
režisūros); gastroliavęs: Kana
doje, Australijoje ir Lietuvoje, 
dar pilnas energijos, idėjų ir 
planų ateičiai. 

Savo metiniame susirinkime, 
vykusiame Emos ir Vinco Dovy
daičių namuose, spalio 1 d. per
rinko tą pačią valdybą, kuri 
sumaniai vadovavo iki šiolei: 
pirm. Dovydaitis, vicepirm. A. 
Raulinaitis, ižd. K. Šakys, sekr. 
V. Zelenis, reikalų vadovė E. 
Dovydaitienė ir valdybos narė 
A. Prišmantienė, Režisierius — 

kelį, Lietuvos Žurnalistų s-gos Algimantas Žemaitaitis 

Tendencingas radinys 
Po 14 m. pertraukos pirmą 

kartą į čia rašančio rankas 
pateko Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sandaros leidžiamas laik 
rastis „Sandara", kurio redak
torius, kaip skelbia metrika, yra 
Grožvydas Lazauskas, Altos cv 
pirmininkas. Nors į Amerikos 
Balso lietuvių redakciją Wash-

nan Z. Gerulaitį. Juk jie visi 
gyveno Cicero. 

Garbingos Amerikos lietuvių 
organizacijos Altos Cicero 
skyriui paskirdama 48 eilutes, 
autorė tendencingai rašo, teig
dama, kad „dėl vietos frontinin
kų nusistatymo prieš ALTĄ 
skyriaus veikla buvo sąmonin
gai pristabdyta" ir ji vėl at
sigavo 1984 m., kai pirmininku 
buvo išrinktas A. Juškevičius, 
„kuris ir šiuomet eina šias pa
reigas, kadangi yra vis per 
renkamas..." 

Tų pareigų tikrai niekas ne
pavydi, ir tegu Dievas jam 
padeda! 

Lietuvių Bendruomenei skir
dama tik 15 eilučių, straipsnio 
rašytoja t a ip samprotauja: 
„Tenka apgailestauti, kad vis 
dar nesilaikoma bendro 
padalos principo, dublikuojama 
ALTO veikla... Veiklos dublika-
vimas ir susitarimo nesilaiky
mas iššaukia bereikalingą elge
sį ir skaldo kolonijos gyvento
jus..." 

Pagaliau „(R.) LB Cicere buvo 
įsteigta 1974.04.21 LB-nei su
skilus. Skilimo priežastis — 
griežtas politinių nuomonių 
Lietuvos reikalu pasidalijimas... 
Ypatingai (R.) LB priešinosi LB 
pastangoms vežti Lituanistinių 
mokyklų vaikus į pionierių sto
vyklas į okupuotą Lietuvą..." 

Taip prieiname ir pagrindinį 
Cicero kolonijos „baubą", kuris 
aprašytas skyrelyje „Fronto 
Bičiulių partija ir jos veikla". 
Jeigu autorė būtų geriau susi
pažinusi, tai vadintų ne partija, 
bet Lietuvių Fronto Bičiulių 
sambūriu, kaip pažymėta ir LE. 
Frontininkai straipsnio rašyto
jos 19 eilučių skyrelyje taip ap
tariami: „Turėdami tokią luošą 
politinę idėją, ir varė aršią 
akciją prieš išeivijos politinius 
veiksnius — ALTĄ ir VLIKĄ. 
Jie aiškiai siekė pašalinti visas 
politines kliūtis iš savo partinio 
kelio ir nevaržomi derėtis su 
okupantu..." 

Tik reikia pagalvoti, ar būtų 
drįsę tai daryti tokie lietuviai 
patriotai — LF Bičiulių Cicero 
sambūrio nariai, kaip a.a. rašyt. 

Los Angeles Sambūris ne tik 
rengia puikius spektaklius pu
blikai, bet, jausdamas scenos 
veikalų trūkumą, dosnių mece
natų dėka, skelbė dramos veika
lų rašymo konkursus, tuo pa
skatindami rašytojus griebtis 
plunksnos. Prasidėjus tampres
niems ryšiams su Lietuva, Sam
būris atlieka dvigubą darbą — 
praturtina sceną naujais veika
lais ir paremia Lietuvos ra
šytojus. 

Šių metų pradžioje pastatė I. 
Lukošienės (gyv. Lietuvoje) pre
mijuotą dramą „Karalius va
gis". Dabar ėmė skaityti J. 
Mackonio (gyv. Lietuvoje) 3-jų v. 
lyrinę dramą „Kalėdų Senelis iš 
Los Angeles", kuri, rež. A. 
Žemaitaičio rankose, taps pui
kiu ir įdomiu pastatymu. Šis 
prisiųstas konkursui veikalas, 
kaip vienas iš geresnių, buvo 
komisijos apdovanotas. 

Sambūris nesiriboja vien tik 
veikalų pastatymu, bet veikliai, 

grupėmis u- pavieniui, įsijungia 
į lietuvišką veiklą, atlikdami 
renginiuose programas. 1992 
metų laikotarpyje be „Karalius 
vagis" pastatymo, atliko pro
gramas: Lietuvos Dukterų ba
liuje V. ir E. Dovydaičiai skaitė 
ištrauką iš D. Mackialienės vei
kalo „Išdaiga", ALTo rengtame 
Tautos šventės minėjime Petras 
Maželis — pagrindinis kalbėto
jas, paruošė temą „Rugsėjo 8-
toji istorijoje, dramoje, poezijo
j e " , įdomiai įpindamas poezijos 
iš mūsų garsiųjų poetų lobyno. 
A. Ragauskas. E. ir V. Dovydai
čiai paskaitė ištrauką iš V. 
Krėvės istorinės dramos „Skir
gaila". 

Šiuo metu Sambūris turi, į-
skai tant pernai įsijungusius 
Amandą ir Veroniką Ragaus
kus, 30 aktorių-narių, jų tarpe 
gražaus jaunimo: D. Žemaitai-
tytę, A. Ragauskaitę, A. Bara
nauskaitę ir Zambacevičiūtę 
(visos vaidino „Karalius vagis" 
pastatyme), dabar įsijungė A. 
Kalantaitė ir P. Sandanavičius. 

Sambūrio valdyba jau ima 
galvoti, daryti planus 40-ties 
veiklos metų jubiliejaus šventei, 
kuri jau ne už kalnų — 1994 
metų lapkričio mėn. 

Vaje 

LB LOS ANGELES 
APYLINKĖS METINIS 

SUSIRINKIMAS 

Lietuvių Bendruomenės Los 
Angeles apylinkės valdyba 
kviečia visus atsilankyti j 
metinį susirinkimą lapkričio 15 
d., sekmadienį, 12 vai. vyksianti 
tį Šv. Kazimiero parapijos vir
šutinėje salėje. Valdyba pateiks 
metinės veiklos pranešimus ir 

ateities planus. Vyks naujos 
valdybos rinkimai. Ieškomi geri 
kandidatai. Pranešimus pada
rys Lietuvių Dienų ir Lietuvai 
remti komitetai. Susirinkime 
dalyvauti pakviestas JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkas 
Vytautas Maciūnas aptars LB 
Krašto valdybos darbus ir sieki
mus. Įėjimas visiems nemoka
mas. Smulkesnėms informaci
joms prašoma kreiptis į LB 
apylinkės pirmininką dr. Rolan
dą Grigaitį, tel. 213-665-4082. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
M M S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (7M) 422-3000 
FAX (700) 422-3163 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: plrmad.. an-
trad., ketvlrtd. Ir penktai. 9 v.r.—5 v. p.p. Trečd. 9 v.r.—7 v.v. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS Z^IUAS 

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

C ARGO — siunčiame oro linija 

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

is. 

£625 South 79th Avanua 
Htcfcory HIH, llllnots 90457 
Teta!onat (706) 430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
» ą Lietuva 
Totafonaa 360-115 Ir 778-392 

t ^ micllcind Padarai 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

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

(1-312) 925-7400 (1-312) 254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

ESEC 
fouuHcuac 
LEN0ER 

Al. Baronas, a.a. A. Markelis, 
kaip dr. P. Kisielius ir kt. Kai 
taip ponia žurnalistė nukalba, 
argi begalima išjos tikėtis bent 
kokio objektyvumo. Aprašyda
ma Cicero lietuvių kolonijos 
veiklią praeitį, autorė, aišku, 
turėjo gerų norų ir bandė pasi
tarnauti istorijai. Tačiau, kai 
pritrūko paties svarbiausio ele
mento — objektyvumo, aprašy
mas liko labai tendencingas, 
garbės nedarantis nei jį atspaus
dinusiam laikraščiui, nei Cicero 
lietuvių kolonijai, kuri, pasak 
straipsnio autorės, akivaizdžiai 
nyksta ^ R 

P.S. Praėjusio šeštadienio 
„Horizontuose", iškritus porai 
eilučių, gavosi nesąmonė, kad L. 
Dambrausko knyga „Žvilgsnis 
į dabartį" apima 1,100 psl. 
Mano parašyta buvo taip: „Tik 
ką šiais metais pasirodžiusi 
buvusio Sibiro tremtinio ir vė
liau politinio kalinio Liudo 
Dambrausko knyga „Žvilgsnis 
į dabartį", ankstyvesniųjų 
1990 m. išleistų dviejų tomų 
atsiminimų veikalo .Gyveni
mo akimirkos' (pabrauktoji 
eilutė rinkinyje išleista — V.R), 
apimančio daugiau kaip 1,100 
psl. tęsinys..." 

We Ship UPS 

Užsllmam maisto tiekimu (catertng) 

tūllHŪH 

312-434-9766 

deticatesseh 
Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 W « t 69th Street. Chkago. IL 6 0 6 2 9 

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 G A R A N T U O T A S 
• 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. 

M E S N E Ž A D A M E P I G I A U S I Ų K A I N Ų 
M E S G A R A N T U O J A M E G E R I A U S I Ą P A T A R N A V I M Ą 

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

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

Bostono ir apyl. gyventojai siuntinius gali pristatyti adresu: BALTIC ASSOCIATES, 368 W. Broa<fway, 
So. Boston, MA 02127. Tai. 617-269-4455. ••.««*««. 

LAIVO KONTEINERIS - lapkričio 5 d. 
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KONFERENCIJA DĖL EFEKTINGESNĖS 
PAGALBOS LIETUVAI TEIKIMO 

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

IX-TOJI IŠEIVIJOS LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

Tautiniu Šoki- š 
Zabulytė, Linas 
Likanderytė. 

n^je susitinka draugai iš įvairių vietovių. Iš k. — Regina 
N rūšis, Zina Dresliūtė, Linas Banevičius ir Rita 

Baigiasi vasara ir jos malonu
mai. Ateina ruduo ir nauji 
mokslo metai, nauji rūpesčiai, 
nauji įsipareigojimai. Atrodo, 
kad niekas nebegalvoja apie 
vasaros įvykius, jau užmiršo LX-
tąją Lietuvių Tautinių Šokių 
Šventę. (Dar galima užsisakyti 
šokių šventės vaizdajuostę ir vėl 
sugrįžti į tas pilnas, įtemptas 
valandas, praleistas besiruošiant 
tai šventei.) Apie šią šventę 
buvo daug rašyta, daug kalbėta, 
daug gero pasakyta. Atrodo, 
kad visi liko ja patenkinti — ir 
rengėjai, ir šokėjai, ir dalyviai. 
Norėčiau skaitytojams pateikti 
kelis savo įspūdžius. 

Šventės ruošos darbų buvo 
daug — kartais pagalvoji, kad 
net ir per daug; reikia suspėti į 
organizacinio komiteto posė
džius; į atskirų komisijų posė
džius; reikia padaryti „inter
viu" su meno vadovais, su muzi-

RITA LIKANDERYTĖ 

repeticijas reikėjo atidėti ar at
šaukti — mes išmoksime! Juk 
kartu šokome nuo 1976 m. su ta 
pačia mokytoja (Rasa Šoliūnai-
te-Poskočimiene) ir beveik tais 
pačiais šokėjais. Aišku, vienas 
kitas iškrito, kitas prisidėjo, bet 
pagrinde visi tie patys žmonės. 
Per tuos metus grupės padidėjo 
— ne tik asmenų skaičiumi, bet 
ir žmonių tūriu — ne vienas mū
sų šokėjas-a, skundėsi, kad 
nebegali „įlįsti" į tautinius 
drabužius!!! Nors čia ta pati 
grupė, kuri įsisteigė 1976 m., 
bet šie „Spindulio" pradininkai 
jau subrendo ir šioje šventėje 
buvo priversti dalyvauti kaip 
„veteranai". Labai nepatiko 
mums tas žodis, nes kažkaip 
„veteranai" primena t ikrai 
seną, susirietusį žmogų — o mes 
dar nei labai seni, nei labai 

sų veteranai norėjo tuos šokius 
šokti, nes mintyse jie šoko kar
tu su studentais. (Ne tik min
tyse, bet buvo galima pastebėti, 
kad jie, užuot ramiai stovėję, 
siūbavo ir judėjo kartu su stu
dentais šokėjais!) Deja, vetera
nai turėjo likti patenkinti ruge
liais, uolinderiu ir „Pradės 
aušrelė aušti". Iš šių šokių tik 
vienas uolinderis išspaudė 
šiek tiek prakaito. 

Penktadienį šokėjai rinkosi 
pirmajai repeticijai. Kaip 
visuomet, pirmoji tokia repetici
ja, naujoj vietoj, buvo sunki ir 
įtempta — visi buvo „susimai
šę", paklydę, neįpratę naujoj 
vietoj šokti tuos pačius šokius. 
Kol visi šiek tiek apsiprato, 
praėjo visa diena. 

kais; reikia parašyti straipsnius sulinkę. Mums geriau tiko „am 
ir žinutes įvairioms radijo pro
gramoms ir laikraščiams; jau ką 
bekalbėti apie bendro choro ir 
tautinių šokių repeticijas. Visur 
suspėti neįmanoma ir visko at
likti negalėsiu — pagalvojau, 
kad čia yra tautinių šokių 
šventė, tai daugiausia dalyvau
siu kaip šokėja, o kitur-prisidė-
siu, kiek galėsiu! 

Pirmą kartą šokių šventėje 
dalyvavau, būdama 10 metų. 
1968 metais, III-joje Tautinių 
Šokių šventėje. Šokau tada su 

žinieji studentai", kurie vis dėl 
to dar gali ir moka sušokti ma
lūną ar vakaruškas. Tačiau (pa
staba kitiems rengėjams) reikia 
būtinai įvesti 5-tą grupę (kate
goriją) šokėjų — tarp studentų 
ir veteranų turėtų būti dar vie
nas lygis (gal vyresnieji studen
tai) ir čia galėtų dalyvauti 
universitetus baigią žmonės ar
ba jaunos šeimos. Jų šokiai būtų 
žymiai gyvesni negu veteranų, 
bet gal ne tokie smarkūs, kaip 
studentų. Mūsų „veteranų' 

Marąuette Parko lituanistine grupei buvo labai suriku išmok-
mokykla, kuri tuo laiku buvo 
gausi moksleivių skaičiumi. 
Nuo to laiko nepraleidau nei 
vienos šventės, o nuo 1980 metų 
(Vl-toji Taut. Šokių šventė) 
šokau su „Spindulio" grupę iš 
Lemonto — ankščiau iš Chica
gos. Per tuos metus daug kas 
pasikeitė, bet meilė lietuviškam 
tautiniui šokiui neišblėso. Gal 
ir gerai, kad tėvai privertė 
lankyti lituanistines mokyklas, 
kad mokytojai užsispyrę karto
jo tuos pačius žodžius ir šokius. 

Tautinių šokių repeticijos pra
sidėjo jau nuo pernai rudens, 
bet dar niekas rimtai į tą darbą 

ti tuos lėtus šokius — vis mai
šėsi figūros ir tie paprasti 
žingsniai. Mums truko 4 mėne
siai išmokti rugelius, o smarkią 
pasiutpolkę išmokom per dvi 
savaites. 

DC-joje Tautinių Šokių šventė
je „Spindulys" dalyvavo su 
t r imis ra te l ia i s — jauna i s 
(pirmą kartą šioje šokių šventėje 
šokusiais „Spindulio" vardu), 
studentais (prieš 5 metus jie 
buvo „baby" „Spindulys"), ir 
veteranais („amžinieji studen
tai"). Atrodo, kad visi veteranai 
labai pavydėjo studentams, nes 
jų repertuare buvo tokie šokiai 

nežiūrėjo — visi galvojo, kad dar kaip malūnas, kubilas, Šapna-
yra laiko, kad dar nereikia gių polka ir net patrepsėlis bei 
„susiimti į rankas". Tai kas, jei suktinis. Labai matėsi, kad mū-

Seštadienio repeticija — jau 
kitas reikalas! Visi šokėjai dėvi 
savo grupių marškinėlius. Iš 
tolo matosi mėlyni marškinė
liai; žateri ar balti su įvairiais 
raštais, spalvom. Pagal savo 
grupės „spalvas" gali gerai 
orentuotis šokių salėje — žinai, 
kur yra tavo draugai, atvykę iš 
kitų miestų. Net ir svečiai iš 
Lietuvos, matyt jau įspėti apie 
šį mūsų paprotį, dėvėjo įvairia
spalvius marškinėlius. „Vėtrun
gės" merginos dėvėjo violetinius 
marškinėlius ir priderintas 
trumpas kelnes. O vyrai — 
geltonus marškinius su pana
šiom trumpom kelnėm. Neilgai 
tereikia laukti, kol prasideda 
marškinėlių derybos — „aš tau 
duosiu ^Nemuno' marškinius, tu 
man duok ,Grandinėlės', „ar 
neturi daugiau marškinėlių — 
mano draugai irgi nori" ir t.t. 
Didžiausią pasisekimą turi 
marškinėliai iš toliausiai atke
liavę pvz. Pietų Amerikos) arba 
spalvingiausi ir įdomiausi. Šiais 
metais visiems labai patiko 
Vyčių (Chicagos), „Spindulio" 
(Lemonto) ir „Nemuno" (Brazili
jos) marškinėliai. „Spindulio" 
(Lemonto) studentai buvo pasi
puošę su baltais marškinėliais, 
ant kurių buvo geltonom, žaliom 
ir raudonom raidėm užrašyta 

„Šok iki kol Elvis grįš". Tuos 
marškinėlius labai greitai „iš

gaudė" ir jų pritrūko. (Kiek 
žinau, juos dar galima užsisaky
ti pas šokių mokytoją Rasą 
Paskočimienę.) 

Nors daug darbo, daug susto
jimų, daug įtampos, kartais net 
ir nemažai pykčio, bet būna ir 
lengvesnių momentų. Kartais 
net patys mokytojai ir meno 
vadovai prisideda prie šių išdai
gų, kartais jiems krečiamos iš
daigos. Mūsų studentai vyrai, 
bėgant į salę šokti Juodbėrėlius, 
iš merginų pasiėmė gėlytes ir 
visą šokį atliko su tomis gėlėmis 
dantyse — o šiame šokyje jie 
vaizduoja žirgelius. Mes gerai iš 
jų prisijuokėm, o Rasa nežinojo, 
ar ji turi juoktis, ar juos gerai 
išbarti! Studentai šoka malūną 
— visi įsismaginę suka sparnus, 
staiga pasikeičia muzika, ir vie
toj malūno muzikos, pasigirsta 
melodija iš televizijos programos 
„Hogan's Heroes" — daugelis į 
tai turbūt neatkreipė jokio 
dėmesio, bet šokantys gerai 
nusijuokė ir, kaip geri šokėjai, 
šoko toliau, nepraleisdami nei 
vieno žingsnio. Tai Audriaus 
Polikaičio nuopelnas. Vargšė 
meno vadovė Dalia Dzikienė ti-

nesusirinko žiūrovų — visas mū
sų sunkiai įdėtas darbas bus 
veltui. Bet įėjus į pačią Rose-
mont Horizon salę, visose pusė
se matėsi veidai, žmonės šypso
josi ir plojo. 

Programa vyko sklandžiai — 
be jokių netikslumų. Pabaigoje, 
po suktinio, į salę įėjo tautiniais 
drabužiais pasipuošęs jaunimas, 
nešinas geltonom, žaliom ir rau
donom vėliavėlėm. Su tomis vė
liavėlėmis, pagal dainą — 
„Brangiausios spalvos" — atliko 
pratimus, mojuodami ir iškelda
mi vėliavėles, ten kur reikia. 
„Geltona spalva, tai saulė, žalia, 
tai laukų spalva, raudona, tai 
mūsų kraujas, kartu — tai Lie
tuva", dainavo jungtinis choras, 
diriguojant Dariui Polikaičiui. 
Šonuose stovintys šokėjai į tak
tą siūbavo, lingavo ir mojo ran
komis. Daug kas sakė, kad tai 
gražiausias šventės momentas. 
Iš vienos salės galo šokėjai 
pradėjo „bangą" (the wave) ir 
labai greitai ta banga apėjo visą 
salę —joje dalyvavo visi šonuose 
stovintys šokėjai, bei patys cho
ristai. Buvo tikrai puiku justi 
tokį glaudų ryšį tarp visų šokė-

Lietuvos Ambasada VVashing-
tone, bendradarbiaudama su 
JAV LB Socialinių ir Visuome
ninių reikalų tarybomis, š.m. 
lapkričio 7 ir 8 dienomis Wash-
ingtone, D.C., šaukia pagalbą 
Lietuvai teikiančių išeivijos 
lietuvių organizacijų, sambūrių 
vadovų ir aktyvistų konferenci
ją. Konferencijos tikslas yra 
efektingesnės pagalbos Lietuvai 
teikimas per tikslingesnį plana
vimą, sustiprintą koordinaciją ir 
pagerintą komunikaciją. 

Konferencijos datos: lapkričio 
7 d. iki lapkričio 8 d. konferen
cija vyks VVashington Marriott 
Georgetown viešbutyje 1221 
22nd Street, N.W. VVashington, 
D.C. 20037. 

Bus diskutuojamos šios temos: 
— Kaip savo kilmės kraštams 
gelbsti kitos tautinės grupės? 
— Parama Lietuvos jaunimui, 
auklėjimo, švietimo, asmenines 
gerovės kėlimo srityse. 
— Parama Lietuvai akademi
nėje ir mokslo srityse. 
— Parama Lietuvai krašto ad
ministravimo, įstatydavystės, 
informatikos, krašto apsaugos 
srityse. 
— Medicininių priemonių, vais
tų, medikamentų organizavi
mas Lietuvai. 
— Efektyvesnės paramos Lietu
vai organizavimas ir kitos 
temos. 

Minėtame Marriott viešbutyje 
papigintomis kainomis yra gau
ti kambariai nakvynei. Kamba
rių kainos: 83 dol. vienam asme
niui ir 88 dol. dviem asmenims 
apsistojant kambaryje. Gauti 
papiginimą, kambarius būtina 
rezervuoti iki spalio 16-tos 

Serenada Tautinių šokių šventės vyriausiai vadovei Daliai Dzikienei. Dainuoja Lemonto „Spin
dulio"' vyrai. 

Nuotr. Ritos Likanderytės 

Lemonto „Spindulio" entuziastingieji „amžinieji studentai" Tautinių šokių šventėje. 

kriausia „iškrito iš kojų", 
išgirdusi tokią muziką. Bet 
„Spindulio" vyrai ją nuramino. 
Apsupo meno vadovę ant sce
nos, prie mikrofono — o ji varg
šelė nežinojo, ar jai bėgti, ar 
rėkti — ji maža, smulkutė — o 
štai prie jos iš visų pusių ateina 
vyrai, kaip milžinai. Ją apsupę, 
spinduliečiai, ant kelių atsi
klaupę, padainavo dainelę — 
„You've Lošt That Loving Feel-
ing", neleisdami jai pabėgti, kol 
nebaigė savo dainos. Visi daini
ninkams labai plojo, nes ir pati 
Dalia Dzikienė pradėjo juoktis. 

Sekmadienio nuotaika jau vi
sai kita — visi apsirengę tauti
niais drabužiais, beveik negali 
žmonių ir draugų atpažinti — 
kur vakar mirgėjo įvairūs marš
kinėliai — šiandien tautiniai 
drabužiai, skarelės. Visi neri
mauja, kiti triukšmauja, bet 
nuotaika jau įelektrinta — visi 
žino, kad tuoj reikės visuomenei 
pasirodyti, kad žiūrės tėvai ir 
svečiai, gal ir televizijos filmuo-
tojai. Prasideda paradas. „Spin
dulys" buvo viena iš pirmųjų 
įeinančių grupių, — tai mes ga
lėjom žiūrėti, kaip kiti įeina. 
Pirmas įspūdis įeinant į salę, 
bent man — bauginantis! Nesi
mato šonų, tiktai pats galas 
virš orkestro, o tenai, balkone, 
visiškai tuščia. Aš tikrai pagal
vojau, kad čia nieko nebus, kad 

jų, tarp visų lietuvių. 
Šventė per greitai prabėgo, 

sunkus darbas užmirštas, lieka 
tik prisiminimai ir nuotraukos 
Užmiršti visi nepasitenkinimai, 
visi barniai, visi netikslumai-
rengėjai ir šokėjai prisimena tik 
labai gražią šokių šventę, iš 
įvairių atvejų, pačią geriausią! 
Buvo smagu susitikti su seniai 
nematytais draugais, susipažin

ti su naujais ir pasijusti lietuviš
ko pulso dalimi. Šios šventės yra 
labai svarbūs renginiai mūsų 
jaunimui — čia gera proga susi
burti, padraugauti, išlaikyti 
lietuvišką kultūrą, ir karts nuo 
karto ištarti lietuvišką žodį. Su 
nekantrumu, nekreipdama dė
mesio į sunkų darbą, išnarintus 
sąnarius, įtemptas repeticijos 
valandas, ir visus nesusiprati-

dienos. Paaiškinkite, kad at
vykstate dalyvauti „Lithuanian 
conference". Užsakymams kam
barių skambinkite tel. 1-800-
344-4445. Viešbučio tel. nume
ris yra 202-872-1500. 

Registracijos mokestis 50 dol. 
Registruojamasi' šiuo adresu: 
Lithuanian-American Com-
munity, Inc. 
Public Affairs Office 
2060 N. 14tfc Street, Suite 217 
Arlington, VA 22201 
Tel. 703-524-0698 

Čekius prašome rašyt i : 
Lithuanian-American Com-
munity, Inc. Dalis čekio sumos 
nurašoma nuo valdžios mokes
čių. Informacijai k re ip t i s 
Chicagoje į Birutę Jasaitienę — 
JAV LB Soc. Reikalų Tarybos 
pirmininkę. 

RENGINIAI JAUNIMUI 

Spalio 23 d. — 21-mos meti
nės Fotografijos parodos atida
rymas 7 vai. vak. Čiurlionio ga
lerijoje Jaunimo centre. Rengia 
Budrio vardo foto archyvas. Pa
roda tęsis iki lapkričio 1 d. 

Spalio 23-25 d. - Filatelistų 
draugijos „Lietuva" filatelijos 
ir numizmatikos paroda „Lith-
pex XXIV" Jaunimo centre. 

Spalio 25 d. — Jaunųjų talen
tų popietė Jaunimo centre. 
Rengia „Giedra". 

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

— „Plunksna galingesnė už 
Raudonąją armiją" — karikatū
rų apie Pabaltiečių nepriklauso
mybės kovas, parodos atidary
mas 7:30 v.v. Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje. 

Spalio 31 d. — Dailininkės 
Giedrės Žumbakienės grafikos 
kūrinių parodos atidarymas 
Lietuvių Dailės muziejuje, Le-
monte. 

— Jaunųjų fotomenininkų pa
rodos ir konkurso „Upės, ežerai, 
jūra ir laivai" atidarymas Lie
tuvių dailės muziejaus fotogra 
fijų galerijoje, Lemonte. 

Lapkričio 6 d. — Budrio var
do Lietuvių Foto archyvo vaka
ronė Jaunimo centro kavinėje. 
Bus premijų įteikimas foto paro
dos laimėtojams ir vaizdajuostės 
„Kazys Bradūnas" premjera.* 

Lapkričio 7 d. — Chicagos 
Lietuvių Golfo klubo pokylis 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Lapkričio 13-15 d. — „Atei
ties" savaitgalis Jaunimo cen
tre, Chicagoje ir Ateitininkų 
namuose, Lemonte. 

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

mus bei barnius, laukiu atei
nančios, jau X-osios Lietuvių 
Tautinių Šokių šventės, kur ji 
bebūtų! Te ilgai dar gyvuoja 
lietuvių Tautinių Šokių šventės! 

Dalia Navickaitė. Tina Petrušytė, Tara Barauskaitė ir Andrytė Giedraitytė, šokdamos lenciū
gėlį, apsupa Šelmį Taurą Radvenj. 

n v 
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Filatelistų draugijos „Lietuva" valdyba. Iš ka 
ševičius, K. Rožanskas ir pirm. J . Variakojis. 

Kairys, A. Beleška, M. Lapas, V. Luko-

Nuotr. M. Vidzbelio 

LIETUVIŠKOJI FILATELIJA 
JUOZAS MASILIONIS 

Filatelija, sistemingas pašto 
ženklų rinkimas ir jų tyrinėji
mas, nėra labai senas dalykas, 
nes pašto ženklai pradėti leisti 
ir vartoti ne taipjau seniai, tik 
nuo 1840 m. Jų gimtinė — 
Anglija. Per porą dešimtmečių 
pašto ženklai pradėti vartoti jau 
daugelyje valstybių tiek 
Europoje, tiek Amerikoje, tiek 
ir kituose kraštuose. Rusija, 
XIX šimtmečio Lietuvos 
okupante, savo pirmuosius p.ž. 
išleido 1857 m. 

Lietuviškoji filatelija, t.y. 
medžiaga lietuviškajai filateli
jai, galėjo atsirasti tik Lietuvai 
atkūrus savo nepriklausomybę, 
tik po 1918 m. vasario 16 d. Pir
mieji lietuviški pašto ženklai, 
vadinami baltieji, buvo atspaus
dinti Vilniuje pačioje 1918 m. 
pabaigoje. Per visą Nepri
klausomybės laikotarpį buvo 
išleista gana daug paprastų, ar
ba eilinių, memorialinių, skirtų 
kam nors paminėti 'com-
memoratives) ir oro pašto 
ženklu. Kiek? Duodamas 
skaičius labai įvairuoja. Bos-
toniškė Lietuvių enciklopedija 
'VI. 243 psl.. 1955 m.) rašo: ..Iš 
viso nepriklausomoji Lietuva 
davė F. (filatelijai) 768 skir
tingus pašto ženklus, neskai
tant daugybės jų tarpe pasitai
kančiu a tmainų, spaudos 
klaidų, įvairių vandenženklių 
bei perforacijų". ..Pašto ženklų 
albume Lietuva", paruoštame ir 
išleistame K. Meškonio. A. 
Beieškos ir L. Kairio 1970 m. 
Chicagoje. yra vietų 541 ženk
lui (jei tiksliai suskaičiau). 1991 
m. Vilniuje buvo išleista 
naujausia knyga ..Lietuvos 
pašto ženklai", sudaryta Viliaus 
Kavaliauske su keletu bendra
darbių. Čia duodamas skaičius 
yra 479. gautas lyginant svar
biausių užsienio katalogų 
skaičius. 

Daugelis, jei ne visi. čia. 
Amerikoje, ar iš viso. rinkdami 
lietuviškuosius pašto ženklus, 
rėmėmės K. Meškonio albumu 
ir, užpildę 541 (ar arti to) p.ž.. 
džiaugėmės darbą baigę. O da
bar šis mano straipsnis suga
dina nervus daugeliui filatelis
tų 'ir man pačiam): pagal LE, 
dar trūksta 227, pagal V. Ka
valiauską — 62 turime per 
daug. Kurių trūksta, kurių per 
daug? Kur ir kieno teisybė? Gal 
teisybės ir nerasime, nes pašto 
ženkluose daug atmainų, daug 
atspalvių ir kitokių skirtumų... 

Atskirą lietuviškos filatelijos 
grupe sudaro Klaipėdos krašto 
pašto ženklai . Juos leido 
vokiškoji administracija, alian-
tai ir Klaipėdos krašto 
administracija. Pirmieji du išlei 
do 'daugiausia užspausdino) 
apie 120, o jau lietuviškesnius 
- 1923 1924 m. išleido (irgi su 
įvairiausiais užspausdinimais' 
tretieji — apie 170. Jiems rinkti 
1973 m. K. Mfškonis išleido 28 
psl. albumą („Pašto ženklu albu
mas Klaipėda"). 

Lenkai, okupavę Vilnių ir jo 

kraštą. 1920-1922 m. buvo įkū
rę Vidurinę Lietuvą (Litvva 
Srodkovva) ir leido atskirus 
pašto ženklus. Kiek jų išleista 
ir kiek juose lietuviškų motyvų, 
nežinau. Žinantieji galėtų infor
muoti. 

Dail. V. K. Jonynas 1947-48 
m. padarė Vokietijos prancūzų 
zonai tris pašto ženklų serijas: 
Badenui 13, VVuerttenbergui 11 
ir Rheinland-Pfaltzui 15. Iš viso 
39. Visuose juose, išskyrus 
vieną Badeno, yra aiški daili
ninko pavardė. Ar jie nepriklau
so lietuviškajai filatelijai? 
Encyclopedia Lituanica (II, 549, 
1972) teigia, kad 137 pašto 
ženklai, sukurti V. K. Jonyno, 
cirkuliavo Europoje. 39 jau 
žinome, kas žino apie kitus 98, 
tepasako, rinksime. 

Vatikanas yra išleidęs 5 pašto 
ženklus lietuviškais motyvais: 
1984 m. dail. R. Viesulo 2 pašto 
že įklai šv. Kazimiero 400 m. 
mirties sukakčiai paminėti 
(550, 1200> ir M. K. Tuccelli 3 
pašto ženklai Lietuvos krikščio
nybės 600 m. sukakčiai (200, 
700, 3000). Ar neverta jų 
rinkti? 

Sovietų Sąjunga, okupavusi 
Lietuvą, nuo 1947 ligi 1990 m. 
yra išleidusi apie 30 pašto 
ženklų tarybiniais ir lietu
viškais motyvais, anot jų mėg-
to posakio, „tautiniais forma, 
socialistiniais turiniu". Beveik 
visi (ne visi) jie turi tautinę 
formą: šalia rusiškų ir lietuviš
kus įrašus. Ne visi jie ir socialis
tinio turinio. Turime apie 4 
pašto ženklus su Vilniaus vaiz
dais, po vieną Druskininkams. 
Šiauliams, Trakams. Atskirais 
pašto ženklais pagerbti ko
munistams artimi K. Požėla ir 
P Cvirka, bet ir nieku dėti 
Žemaitė, M. Petrauskas, K. 
Donelaitis. M. K. Čiurlionis, St. 
Šimkus. Keliais ženklais 
paminėtos Spalio revoliucijos 
sukaktys bei tarybinės valdžios 
įvedimo Lietuvoje sukaktys, bet 
ir Vilniaus universiteto 400 m. 
jubiliejus atžymėtas dviem 
ženklais. Turiu savo rinkinyje 
19. ar nus ikal tau , juos 
r inkdamas, ar nusikalsiu, 
laikydamas, kad ir jie priklau
so lietuviškajai filaterijai? 

Atkūrus 1990 m. Lietuvos ne
priklausomybę ir pradėjus leis
ti lietuviškuosius pašto ženklus, 
lietuviškajai filatelijai atsivėrė 
nauji horizontai. Per porą metų 
jų jau išleista per 30, kai kurie 
su klaidomis, kas džiugina 
kai kuriuos filatelistus, į tos rū
šies ženklus kreipiančius ypa
t ingą dėmesį. Gaila, kad 
daugumas jų ir Lietuvoje 
gyvenantiems neprieinami, pa
versti spekuliacijos objektu. 

Daug metų čikagietis J. 
Žadeikis rūpinasi, kad JAV 
paštas išleistų pašto ženklą 
Dariui ir Girėnui pagerbti. Jei 
išleistų, kad ir nelietuvio 
suprojektuotą, ar nepriskirtume 
to ženklo Lietuviškajai 
filatelijai? 

KNYGŲ 
LEIDYBA 

LIETUVOJE 
Šių metų ankstyvą pavasarį 

mūsų spaudoje buvo paskelbtas 
vieno iš Lietuvos atvykusio 
l i teratūros žinovo (nebe
atsimenu pavardės) pokalbis, 
kuriame jis skatina išeivijos 
rašytojus savo knygų leidybą 
perleisti Lietuvai. Savaime 
suprantama, kad dauguma il
gus dešimtmečius nuo tėvynės 
atskirtų rašytojų apie tą svajo
ja. Deja, kai kurių leidyklų dar 
iš sovietinės sistemos išlikusi 
tvarka jas pavertė redakcijomis, 
kurios „perrašinėja" originalius 
veikalus, savo nuožiūra juos 
„taiso", keičia autoriaus savitą 
stilių ir pagaliau išleidžia 
„a tkur tą" knygą, kurios 
autorius nebepažįsta. 

Prieš kurį laiką mūsų ta
lentingoji rašytoja Birutė Pū-
kelevičiūtė visoje išeivijos spau
doje paskelbė savo pasipik
tinimą vienai Lietuvos lei
dyklai, sužalojusiai jos romano 
stilių ir kalbą. Panašiai atsitiko 
ir su mano romanu, kurį 
leidykla išlaikė virš dvejų metų 
ir pagaliau man davė „korek
tūrą", kad pasirašyčiau ir tuo 
duočiau savo sutikimą spaus
dinti. Pradėjau skaityti... ir ne-
beatpažinau ištisų puslapių, o 
mano veikėjų kalbos stilius jau 
pakeistas į žurnalistinį „inter
viu". Pareiškiau protestą ir at
sisakiau pasirašyti „korektū
rą", kurios atitaisyti taip pat 
negalėjau, nes man nebuvo duo
tas mano originalas. Pagaliau, 
gavus originalą, supratau, kad 
tai mano romano plagijatas: 
paliktas turinys, bet ne stilius. 
Ar tie „korektoriai" nežino skir
tumo tarp reportažinių straips
nių ir literatūrinių kūrinių? 

Aš — filatelistas mėgėjas. 
Spalio 23-25 dienomis Jaunimo 
centro apatinėje salėje filatelis
tai specialistai ruošia filatelinę 
parodą. Atsilankykite, susi
pažinkite su jais ir jų rodiniais. 
Daug klausimų, paklausti, jie 
išspręs, daug klausimų — jų 
rodiniai. 

Jei laikraščių redaktoriai tu
ri teisę trumpinti ar kitaip 
koreguoti s t r a i p s n i u s , ta i 
originali literatūrinė kūryba 
yra neliečiama. Jos vertinimas 
paliekamas l i t e ra tūros kri
tikams, kurie ta ip pat pasisako 
ir apie kalbą, ir apie stilių. 

Vienas mano bičiulis Lietu
voje mano knygos reikalu tebe-
sitaria su leidykla. Vakar gavau 
laišką, kurio kai kurias ištrau
kas pac i tuos iu . Leidyklos 
darbuotojo pasakymas: „Lei
dykla ne spaustuvė. Ji turi reda
guoti. Amerikiečiai (?) per 
daug sau leidžia" ir t.t. Taip pat 
kita rašytoja be reikalo pakėlusi 
triukšmą —jai buvusi padaryta 
„tik paslauga". 

Normaliame pasaulyje leidyk
los perrašo veikalą ir duoda 
pačiam au tor iu i perž iūrė t i 
korektūrą. Prieš knygą atiduo
dama į spaustuvę, leidykla 
padaro pataisas pagal autoriaus 
nurodymus. Jok ia leidykla 
nedrįsta „koreguoti" originalo, 
nebent rastų eilinių klaidų, 
kaip trūkumo nosinių ar sukeis
tų raidžių, rašant mašinėle bei 
kitokių techniškų klaidelių, 
tačiau nedrįsta liesti ar keisti 
minties, a r stiliaus, bet ir apie 
tas pataisas praneša autoriui. 
Stilius yra kiekvieno autoriaus 
neliečiamas „ a n t s p a u d a s " . 
Įdomu, kaip tokie „redaktoriai" 
„ištaisytų" mūsų klasikus, kas 
buvo daroma sovietijos laikais. 
Tada net ir žodį „Dievas" 
reikėjo rašyti mažąja ,,d". 

Jei leidyklos sauvaliauja, 
duodamos darbo „korek
toriams", tai Lietuvos periodinė 
spauda turė tų pasisamdyti 
grynos lietuvių kalbos žinovus. 
Štai skaitau „Gimtajame kraš
te" (rugsėjo 24-30 laida): ,jau 
šiandieną spaudoje pasirodo 
straipsnių"... J u k pasirodo 
„kas", ne "ko?" Būtų teisingiau 
„pasirodo s t ra ipsnia i" arba 
„pasirodo daug straipsnių" — 
tada ir kilmininko linksnis 
tinka. O kas yra „apsukrūs poli
t iniai š u l e r i a i " ? K i t ame 
straipsnyje siūloma „leisti balo
tiruotis" į Seimą užsienio lietu
viams... Ar tai reiškia „kandi
datuoti", ar „balsuoti"? Turbūt 
čia p a s i s a v i n t a s ang l i ško 
„ballot" variantas. Kas yra 
„benzovežis" i r ką reiškia 
„delimituoti Lie tuvos 
Respublikos sieną"? Kodėl jau 
įprastai va r to j amas žodis 
„kompanija", jei lietuviškai yra 
puikus atitikmuo „bendrovė"? 
Tik juokais ir ne literatūrinėje 
kalboje kartais sakoma „man 
tavo kompanija nepatinka" ar 
„patekau į tikrai puikią kompa
niją"... 

Graudu, kad Lietuvos knygų 
leidyklos nėra susipažinusios su 
knygų leidybos e t i k a ir 
taisyklėmis, kad nemoka gerb
ti autorių ir pažeidžia jų teises, 
darydamos n e p a t e i s i n a m u s 
„pataisymus". Nebūtų taip 
liūdna, jei išeivijos lietuviai 
galėtų gėrėtis gryna, nesužalo
ta lietuvių kalba laikraščiuose 
ir jei mūsų rašytojai galėtų 
grįžti į tėvynę kaip originalūs 
kūrėjai, neperleisti per sovie
tinio stiliaus „koštuvą". 

Aurelija M. Balašai t ienė 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMĄ: 

Turiu Chtcngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai, j 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

^ - ^ r — : • TBI 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

7 3 7 - 5 1 6 8 

R A C I N E K E P Y K L A IR 
D E L I K A T E S A I 

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

VYAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Phone (312) 581-4111 

V. T. ELECTRIC CO. 
ucensec. insu'ecl — Bonde * 

436-6937 
t lek t ros r namų apš'ldymo 

sistemų pataisymai 
- Vy tautas Taras 

OLD TOWN RESTAURANT 
113 Stephen St. 

Lemont, IL, 
te l . 1-708-257-7570 

Kviečia jus atsilankyti ir para
gauti mūsų skanaus maisto. 
Gaminame lietuviškus, lenkiš
kus, vengriškus ir itališkus 
valgius. 

Pusryčiai-priešpiečiai-pietūs. 
6 va i . ryto—10 vai . vakaro 

Sąžiningai remontuoju 
automobilius 

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

(Palos Hills) Vytas 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

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

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

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

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

FILATELISTŲ DRAUGIJA 
„LIETUVA" 

1992 m. spalio 23-24-25 d. rengia eksponatais turtingą 
pašto ženklų ir numizmatikos parodą Čikagos Jaunimo cen
tre, apatinėje salėje. 

Didžiausią parodos dalį užima Lietuvos filatelija ir 
numizmatika. Bus keli prekybos stalai. 

Parodoje bus galima įsigyti specialius antspauduotus 
vokus Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo dviejų metų ir 
Vytauto Didžiojo valdymo 600 metų sukaktims atžymėti. Taip 
pat bus galima įsigyti naujai išleistus Lietuvos pašto ženklus. 

Lankymo vai.: penkt. 10 v.r .—9 v.v. , šeštd. 1 0 v . r .—6 
v.p.p. , sekmd. 10 v.r.— 5 v.p.p. Parodos atidarymas šeš
tadienį, spalio 24 d. 10 v.r. 

Lietuvių visuomenė kviečiama parodą aplankyti, (ėjimas 
veltui. 

Parodos rengimo komitetas 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermis Oeckys 

M L 586-6624. Nuo 8 ryto iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

B. A. R. 
MASONRY RESTORATION S 

WATERPROOFING 
Residential & Commercial 

Hi-Rises 24-hour service 
• Complet© Masonry repair service 
• Waterproofirvg 
• Exterior Restoration 

708-769-0232 

GREIT 
PARDUODA 

. 1tE/MAX 
REALTORS . 

(312)586-5959 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 ^ m 

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

Ontuifc KMIEC1K RLMT-«?r. 
Vfyk 7922 S. PuU»sJ>; A . 
J C I 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

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

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, anglų ir 
ispanų kalbomis 
" Nemokamas namų 

įvertinimas 
* Perkame ir 
parduodame namus 

" Apartmentus ir žemę 
* Pensininkams 

nuolaida 
* Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu: 
(312) 767-2400 

4545 W. 671h Street, CMcago, IL 60629 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad.irtrečiad susikalbėsit 
lietuviškai 
3314 West63rd Street 
Tel. -PRospect 6-8998 

• i 

REAL ESTATE 

W ^ 
BELL-BAGE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kadzla Ava., 

CNcego, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX-INSURANCE 

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

REALMART, I N C 
6602 S. Pulaslti, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

NORTHERN VVISCONSIN RESORT: Neat 
12 units with lakefront bar/restaurant & 
game room. About 1000' of beautiful low 
banksand ftontage and approx. 55 acres 
of land to expand. Located on large 650 
acre laKe vvith excellent fishing. Includes 
3 bedroom year around bome plūs extra liv-
ing quarters for grounds-keeper. R1195 
Asking $475,000. Call or vvrite Bill 
Mlslna 715/356-4457 or 715/356-6033 
evenings. Collect. Coldw*ll Bankar 
Mulleady, Inc. P.O. Boz 103OB Minoc-
qua, Wl 54548. 

FOR SALE 
77 St. & Kostner 3 bdrm., 2 
baths, large kitchen, family rm., 
finished bsmt.; 2 car garage; ma-
jor appliances. Excellent condition. 

Call 312-582-2950 

HELP VVANTED 

Siding contractor 
looking for steady vvorkers. 

Call evenings, 
te l . 708-257-1283 

— — i 7 •• fia 
MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V* Weit 95th Strst 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

Qntu_Į£ 21 
ACCENT REALTY, INC. 

5265 West 95th Street 
Oak Lawn, Illinois 60453 

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

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

FOR RENT 

CICERO, IL Išnuomojamas nau
jai atremontuotas 4 kamb. butas, 
pirmam aukšte, 1519 S. 51 Ava. , 
tai. 708-863-5864. $275 Į man. 

Išnuomojamas 6 kamb. 3 mleg. 
butas antrame aukšte, Brighton 
Pk. apyl. Suaugusiems. Skambint 
po 6 v.v. 

Tai. 312-847-2374 

Išnuomojamas 4 kamb. butas, 
antrame aukšte, Brighton Pk. Su
augusiems. 

Tai. 312-247-3838 

Išnuomojami 3 kamb. modar-
nus butas, pirmas aukštas, 
šaldytuvas, virykla ir skalbykla su 
mašinomis. 

Tai. 708-361-5594 

IEŠKO DARBO 

Motarts, turinti „nurstng 
t int" pažymėjimą la iko darbo 
prižiūrėti senelius ar ligonius ir gyventi 
kartu. Ji turi vyrą ir 6 m. sūnų. Kreip
tis: 414-554-7616 (WI*conaln) 

FOR SALE 

Tautinėse lietuvių kapinėse 
parduodami 3 sklypai: lot 9, biock 
18. sec. 11. 

Skambinti: 1-501 225-2240 

< I 



Seno mirtis y r a kaip at
vykimas į uostą; j auno — kaip 
laivo sudužimas. 

Plutarchas 

Mirtis yra baisi t iems, kurie 
su mirt imi viską p ra randa , bet 
ne t iems, kurių garbė numir t i 
negali. Ciceronas 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. spalio mėn. 17 d. 

Šv. Mišios Lietuvos miškelyje, kažkur Aukštaitijoje, vykstant vasaros stovyklai jaunimui. 
Nuotr. Viktoro Kučo 

APIE APGAULINGUS LAIŠKUS 
Jau dveji metai praėjo po to, 

kai JAV Kongresas išleido įsta
tymą, neleidžiantį siuntinėti 
s en i ems žmonėms l a i škus , 
bauginančius, kad jie neteks 
savo Socialinio draudimo ar 
Medicare mokėjimų. O žmonių 
laiškų dėžutėse valdiškai atro
dančių laiškų, žadančių svarbią 
informaciją apie jų gaunamas 
valdiškas paslaugas, vis dau
gėja, su vis grėsmingesniais gąs
dinimais. 

Viena moteris tokiame laiške, 
adresuotame , ,Dear Senior 
American", paskaičiusi, kad 
„politikieriai Washingtone pasi
vogė Socialinio draudimo fondą. 
Taip. Ir kiekvienas centas jau 
išleistas", parašė laišką JAV 
Socialinio draudimo įstaigai: 
„Ar tai tiesa? Nieko apie tai ne
girdėjau žiniose nei kur kitur. 
Aš esu našlė. Gyvenu viena. 
Socialinis draudimas yra vie
ninte l is mano pragyvenimo 
šaltinis. Ar tas laiškas gali būti 
apgavystė? Praneškite man kuo 
greičiau. Jie prašo, kad atsiųs
čiau auką". 

Straipsnyje ta tema pensi
ninkų organizacijos laikraštyje 
AARP Bulletin (1992 spalis), 
Don McLeod paveda JAV Atsto
vų rūmų „Ways and Means" 
priežiūros komiteto pirmininkui 
kongresmanui J . J . Pickle at
sakyti: „Taip, tas laiškas yra 
apgavystė — paties blogiausio 
pobūdžio. Čia stengiamasi pasi
pe lny t i , suke l i an t žmonėse 
baimę". Tas laiškas tik vienas 
iš daugelio panašių laiškų. 

Kiti iš pensininkų pinigų pra
šantys laiškai yra siunčiami 
oficialiai atrodančiuose vokuose, 
ir juose žmonėms s iūlomi 
patarnavimai „už mažą kainą", 
kuriuos tokios valdiškos įstaigos 
ka ip Socialinis d r a u d i m a s , 
padaro nemokamai . Vienos 
g rupės nuola t keičia savo 
adresus, kad valdžia jų negalėtų 
susek t i , ki tos y r a didelės, 
sėkmingos organizacijos, kurios 
sugeba laikytis įstatymo raidės, 
bet vis vien sėkmingai baugina 
pensininkus, kad šie j iems siųs
tų ne tik pinigus jų tariamai 
veiklai, bet pasiųstų ir informa
ciją apie savo nuomones bei 
pažiūras, kad jie galėtų tuos 
žmonių sąrašus pardavinėti ki
tiems panašiems Daugintojams. 

„Visos tos organizacijos sten
giasi turėti oficialiai-valdiškai 
skambančius pavadinmus, nau
doti ženkus , p a n a š i u s į 
valdiškus, — sako sen. David 
Pryor , Sena to Komisijos 
senėj imo r e i k a l a m s pirmi
n i n k a s , — bet n e p a i s a n t , 
kok iomis p r i e m o n ė m i s jos 
žmones baugina, jos visos turi 
vieną tikslą: tuštinti kišenes tų 
žmonių, kurie mažiausiai gali 
tų pinigų atsisakyti". 

Kongresmano Pickle komisi
jos tyrinėjimai rodo, jog šioms 
grupėms pasiseka iš žmonių iš
vilioti bilijonus dolerių, dažnai 
randant būdus apeiti įstatymus. 
1990 metais Kongresas įsta

tymu padarė valdiškai atro
dančių laiškų siuntimą krimi
naliniu nusikaltimu. Tuo įsta
tymu taip pat buvo uždrausta 
naudoti Socialinio draudimo a r 
Medicare ženklus ir reikalau
jama an t voko aiškiai užrašyti , 
kad ši organizacija neturi nieko 
bendro su federalinė valdžia. 
Tad dabar ant valdiškai atro
dančių vokų tur i būti užrašyta 
This is not a government docu-
ment. Panašūs žodžiai t u r i būti 
i š s p a u s d i n t i i r an t tuose 
vokuose siunčiamų laiškų. 

Bet t ie tebegaliojantys įsta
tymai ne tik nepadėjo, o dar 
padaugino tokius laiškus, nes 
dabar jie drąsiai spausdina kaip 
t i k v a l d i š k a i a t r o d a n č i u s 
laiškus. Pa t raukt i į teismą, pa
rodo įs tatymo reikalaujamą 
sakinį, kad čia nevaldiškas 
laiškas, teisindamiesi, jog ta i 
įrodo, kad jie neturi intencijos 
žmones apgauti. O žmonės tų 
smulkių paaiškinimų dažnai 
nepastebi, išgąsdinti didelėmis 
raidėmis užrašytų bauginimų. 

Vienos tokių — tik 15 mėnesių 
egzistuojančios — organizacijos 
„United Seniors Association" 
(USA) pirmininkas skundžiasi, 
kad Kongresas juos šmeižia, 
bando užčiaupti, nes Kongreso 
nar iams nepatinka, ką USA 
apie juos sako. 

Viena tokių grupių — The Se
niors Coalition — ant savo voko 
spausdina valdiškai atrodantį 
erelį ir išsiuntinėjo žmonėms 
anketą — apklausinėjimą apie 
sveikatos priežiūros patarna
vimus „Health Care Survey", 
labai panašiai atrodančią į JAV 
Federalinio gyventojų surašymo 
anke t ą . Gavėjas p r a š o m a s 
anketą grąžinti su auka. 

Tiek ši grupė, tiek ir USA 
grupė savo laiškuose kal t ina 
Socialinio draudimo įstaigą, kad 
ji investuojanti fondo lėšas į 
valdiškas akcijas. Taip inves
tuoti fondo lėšas yra senu įsta
tymu įsakyta, o JAV valdiškos 
akcijos yra viena saugiausių 
investicijų, aiškina Socialinio 
draudimo įstaigos komisionierė 
Gwendolyn King. „Šios JAV 
valdžios garantuotos akcijos 
y r a s a u g i a u s i a inves t ic i ja 
pasaulyje. Viso pasaulio vals
tybės nori savq tur tą investuoti 
į tas akcijas. JAV valdžia 
niekuomet nėra a ts isakiusi 
i šmokėt i savo g a r a n t u o t u s 
įsipareigojimus' , kalbėjo G. 
King AARJP suvažiavime pra
ėjusią vasarą. 

O kiti apgaudinėtojai siun
tinėja pensininkams laiškus. 

ant ku r ių raudonom raidėm 
užrašo, kad viduj yra svarbios 
informacijos apie Socialinį drau
dimą arba Medicare mokėjimus, 
o iš t ikrųjų laiškuose te ik iama 
informacija ne apie Socialinį 
d r a u d i m ą a r Medicare, bet 
žmonės y r a bauginami pirkti 
pr iedinį , dažn i aus i a i nerei
kalingą, pr iva tų draudimą. 

Šiuo me tu Kongrese bandoma 
pravest i naują įstatymą, kuris 
konkrečiau apibrėžtų, ką laiko 
apgaul ingais laiškais, kad dau
giau jų bū tų gal ima pa t rauk t i 
a t sakomybėn. Taip pa t būtų 
pažymima, jog paaiškinimo, kad 
laiškas nevaldiškas , neužteks 
įrodyti jo siuntėjo nekal tumui . 
Pagal iau būt i baudžiamiems — 
po 5,000 dol. už kiekvieną 
išsiųstą laišką — nereiks įro
dyti, kad laiško teks tas buvo 
suvedžiojantis, užteks t ik , kad 
p a p r a s t a m žmogui l a i š k a s 
sudarė valdiško laiško įspūdį. 

Šis į s t a t ymas buvo „prika
b i n t a s " p r i e į s t a t y m ų dėl 
mokesčių, kurį JAV Kongresas 
priėmė ir pas iuntė prezidentui 
B u s h p a s i r a š y t i , i š s i s k i r s -
tydamas iki po r inkimų spalio 
8 dieną. J e igu prezidentas tą 
įs ta tymą pasirašys , nepasakys 
„ve to" dėl k i tų , j am nepa
t inkančių į s ta tymo dalių, šis 
į s t a tymas įsigalios. Tada gal 
pensininkai galės ramiau mie
goti, nebesuvedžiojami valdiš
kai a t rodančių laiškų, kur ie iš 
tikrųjų tik nori iš jų pasipelnyti. 

a.g. 

K E I S T A M A S Ė 
W A U K E G A N U O S T E 

Daug metų Waukegan uostas 
buvo l a b i a u s i a i u ž t e r š t a 
Didžiųjų ežerų vieta. Pavojin
gais chemika la i s užterš tame 
vandenyje nuola t plūduriavo 
n e g y v o s ž u v y s , o ap ie 
maudymąsi a r žvejojimą nebuvo 
net kalbos. Šį mėnesį pagal iau 
uosto va lymas buvo baigtas ir 
Lake a p s k r i t i e s S v e i k a t o s 
depa r t amen ta s a t šaukė šeše
rius m e t u s t rukus į draudimą 
žvejoti uosto vandenyse. Tačiau 
dabar a t s i rado ki ta problema: 
keista, dvokiant i pūvančių van
deninių auį, .lų masė, 2-3 pėdų 
s to rumo ir už iman t i plotą, 
,.didesnį už t r is futbolo a ikš tes" 
plaukioja netoli kranto. Pana
šios o u g a l ų , , p l ū d ė s " j a u 
anksčiau apt iktos Michigano 
ežere. Manoma, kad užėjus šal-
tesniam orui , jos nuskęs į ežero 
dugną, bet tuo tarpu žmonės ne
gali išbūti paežerėje dėl bjau
raus kvapo. 

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

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

Visos laidos iš VV'CEV stoties 
1450 AM banga. 

Tel.: (7i 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, I L. W)480. 

(708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 

m 

m 
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„Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki 
mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiek
vienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus 
mirties per amžius. 

(Jono 11, 25-26) 

D Ė K O J A M E 
Šių metų rugsėjo 14 d., 3:30 vai. p.p., netoli namų auto

mobilio avarijoje tragiškai žuvo 31 metų amžiaus 

A.tA. 
NIDA MISIULYTĖ, 

kai į jos automobilį įlėkė priešinga kryptimi važiavęs 
sunkvežimis. 

Palaidota rugsėjo 18 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Chicagoje. 

Dėkojame kun. Jonui Kidykui už maldas koplyčioje, u i 
bažnyčioje aukotas šv. Mišias ir pamokslą bei apeigas 
kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame sol. Romai Mastienei už įspūdingą 
giedojimą bažnyčioje. 

Didelė padėka Jadvygai Damušienei už vadovavimą atsi
sveikinimui koplyčioje ir prasmingus žodžius. 

Dėkojame su rožėmis rankose prie karsto budėjusioms 
Rūtai Saliklienei ir Audrai Peseckaitei-McManus. 

Dėkojam kalbėjusioms: Lidijai Ringienei, dr. Romai 
Kuprienei ir Birutei Lieponytei-Dailidienei. 

Rimai Polikaitytei dėkojame už nuostabiai gražią fleitos 
melodiją. 

Dėkojam už atsisveikinimo žodžius, tartus: 
P.L.C vardu — Bronei Nainienei. 
Pal. J. Matulaičio Misijos — Juozui Baužiui. 
LB Lemonto apylinkės — pirm. Kęst. Sušinskui. 
Skaučių organizacijos — vs Irenai Šerelienei. 
Balfo Centro valdybos — St. Vanagūnui. 
Dėkojam visiems draugams ir pažįstamiems, gausiai 

dalyvavusiems šermenyse. 
Gili padėka karsto nešėjams, palydėjusiems Nidą 

paskutinėje žemiškoje kelionėje. 
Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems, užpra

šiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gėles, pareiškusiems 
užuojautą spaudoje, laiškais ir asmeniškai, už aukas a.a. Ni
dos atminimui. 

Dėkojame visiems dalyvavusiems šv. Mišiose ir paly
dėjusiems Nidą Amžinybėn. 

Ypatinga padėka mieliems draugams Faustinai ir Mečiui 
Mackevičiams už pagalbą gerais patarimais. 

Nuoširdžiai dėkingi visiems, visiems, kurių vardų čia ir 
nepaminėjome. 

Dėkojame Lack ir sūnums už nuoširdų patarnavimą. 

Nuliūdę: tėvai Ada ir Domas, brolis Vytas su žmona 
Stella, tetos i r kiti giminės. 

Mielam 
A.tA. 

FELIKSUI KASPERAVIČIUI 
staiga mirus, dal inamės skausmu su žmona BIRUTE, 
vaikais ir vaikaičiais. 

Emilija ir Vytautas Valantinai 
Vytautas Juodka 

A.tA. 
KAZIMIERUI ČIKOTAI 

mirus , jo žmonai BRONEI, sūnui BRONIUI, duk
te r ims ZINAI, MARYTEI, J U L Y T E I bei jų še imoms 
gilią užuojautą reiškiame ir k a r t u liūdime. 

Vladas ir Liucija Raugevičiai 

'•'••• 

# atlanta IMPORT EXPORT 
Trumpiausias kelias / Lietuvą 

ORO KARGO SIUNTINIAI - $ 2.75 UŽ 
SVARĄ 

SIUNTINIAI VIRŠ 50 SVARŲ - $ 2.50 
SIUNTINIAI PRISTATOMI l NAMUS 

KITAS LAIVO KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS 
SPALIO 19 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 
c atlanta •A°on~ EX°OOT -&>2 

A.tA. 
MARIJA RAMONAITIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. spalio 9 d., sulaukusi 82 m. amžiaus. 
Gimė Latvijoje, Liepojos mieste. Amerikoje išgyveno 34 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Valentinas Ramonis, marti Lilė ir 

anūkė Viktorija. 
Velionė buvo žmona a.a. Prano. 
Priklausė Lietuvos Dukterų, Venecuelos Lietuvių ir 

Brighton Parko Lietuvių Namų Savininkų draugijoms. 
Laidotuvės įvyko spalio 13 d. Po gedulingų šv. Mišių Švč. 

M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, velionė buvo 
nulydėta j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Šeima dėkoja kun. F. Kireiliui už atnašautas gedulingas 
šv. Mišias, maldas koplyčioje ir palydėjimą velionės j kapines. 

Nuoširdus ačiū Lietuvos Dukterų draugijos narėms už 
rožinio sukalbėjimą, karsto palydai, Venecuelos Lietuvių ir 
Namų Savininkų draugijoms už dalyvavimą laidotuvėse bei 
pareikštą užuojautą, taip pat laidotuvių direktoriui D. Gaidas 
už rūpestingą patarnavimą ir visiems giminėms bei draugams 
už paguodos žodžius, laiškus ir už šv. Mišių aukas. 

Nuliūdę: sūnus, marti ir anūkė. 

A.tA. 
ROMUI MOMKUI 

Lietuvoje mirus, jo broliui VACLOVUI MOMKUI, LF 
Valdybos ir Tarybos nariui, bei visiems artimiesiems, 
gilią užuojautą reiškia 

"~""- i 
GAIDAS-DAIMID 

E U D E I K IS 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 
4330-34 S. California Avenue 

Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

460547 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

Chkago. Illinois KKS29 
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 60630 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų n a m a i Ch icago je ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i s u s la idotuvių n a m u s gali te pas iek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PFTKUS 

DONALD M. PETKUS 

' v 
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x Vyresniųjų lietuvių cen
t re — Seklyčioje spalio 21 d., 
trečiadienį 2 vai. p.p. dail. Liuci
ja Atkočiūnienė rodys savo 
sukurtus paveikslus ir atliks 
meninę programos dalį. Po pro
gramos pietūs. Kviečiame at
vykti ir dalyvauti popietėje. Visi 
kviečiami ir laukiami. 

x „ A l k o h o l i k ų Anony-
mous" susirinkimai lietuvių 
kalba vyksta penktadieniais 
Lemonte. Skambinti Matui 
708-964-1826. 

x Muz. R iča rdas Šokas, 
Lietuvių Operos chormeisteris, 
diriguos mišriam chorui, kuris 
atliks menine programos dalį 
Lietuvių Operos pokylyje 
lapkričio 14 d. Jaunimo centro 
salėje. 

x Ju l i j a Brazienė, gyve
nanti Chicagoje, kuri yra visą 
laiką mūsų dienraščio skai
tytoja, nepaisant, kad jau yra 
sulaukusi brandaus amžiaus, 
nes jai jau devyniasdešimt dve
ji, iš savo kuklių išteklių at
siuntė „Draugo" dienraščio pa
ramai 50 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame! 

x Dvidešimt pirmosios lie
tuvių fotografijos parodos tema 
šiemet yra „upės, ežerai, jūra ir 
laivai". Parodą rengia Budrio 
Lietuvių Foto archyvas spalio 
23-lapkričio 6 d. 

x Operos baliuje kviečiame 
dalyvauti Chicagos ir apylinkių 
lietuvius. Šis pokylis bus lap
kričio 14 d. Jaunimo centro 
salėje. Savo dalyvavimu Jūs 
padėsite išsi laikyti mūsų 
išeivijos Lietuvių Operai, kuriai 
yra labai reikalinga finansinė 
parama. Meninę programos dalį 
atliks pats mūsų Operos choras. 
Stalus po 10 vietų arba ir 
paskiras v ie tas prašome 
užsisakyti pas Operos vicepirm. 
Jurgį Vidžiūną šiuo telefonu: 
312-767-5609. Paskambinus 
šiuo telefonu, bus suteiktos ir 
visos kitos informacijos. Daly
vaukime! 

(sk) 
x Korp! Gajos susirinki

mas ir pietūs įvyks sekma
dienį, spalio 25 d., Ateitininkų 
namuose, Lemont, IL po 11 v.r. 
šv. Mišių Pal. J. Matulaičio 
Misijos bažnyčioje. 

(sk) 

x Dėmesio! Chicagos šaulių 
rinktinė rengia gegužinę, kuri 
įvyks š.m. spa l i o 18 d., 
sekmadienį, Saulių namuose. 
Pradžia 12 vai. Geras maistas, 
gera muzika, turtinga loterija. 
Maloniai kviečiame visus daly
vauti. Šaulių rinktinė. 

(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
binki te nemokamu tel.: 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624. (sk.) 

x Nuo $675 iki $735 skry
džiai ten ir atgal iš Chicagos į 
Vilnių! Bilietus reikia įsigyti iki 
spalio 31 d., o juos panaudoti — 
iki 1993 m. kovo 31 d. Kreip
tis. American Travel Service, 
tel. 1-708-422-3000. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės j Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

'sk) 

x „Pasaulio lietuvis" Nr. 
10/276 (spalis) neseniai išleistas 
ir jau išsiuntinėtas skaityto
jams. Redaguoja Bronius 
Nainys su redakcijos talkininku 
Edvardu Tuskeniu; administ
ruoja Baniutė Kronienė. 
Žurnalą leidžia PLB valdyba, 
prie jo yra „Švietimo gairės", 
LB Švietimo Tarybos oficialus 
leidinys, kuris dar neseniai 
buvo spausdinamas atskirai. 
„Pasaulio lietuvį" ypač reikia 
sveikinti už nuolatinį lietuvių 
kalbos skyrių, tvarkomą dr. An
tano Klimo. 

x Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras, per dvejus 
metus išsiuntęs šešis konteine
rius su ketvirčiu milijono sva
rų knygų Lietuvos biblio
tekoms, knygų rinkimo ir siun
timo darbą sustabdo dėl lėšų 
stokos. Šiuo metu prašoma 
nesiųsti ir nevežti Lietuvai skir
tų leidinių į Jaunimo centrą. 

x „Lietuva" žurnalo, anglų 
kalba leidžiamo Vilniuje, JAV 
įgaliotinis Bronius Juodelis 
pasitraukė iš pareigų nuo š.m. 
spalio 15 dienos. Žurnalo 
prenumeratoriams grąžinami 
prenumeratos įmokėjimai, 
kadangi yra nutrūkęs žurnalo 
leidimas. Leidėjams susidūrus 
su dideliais sunkumais, nėra 
aiški tolimesnė žurnalo egzis
tencija. 

x Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejaus Moterų gildija 
parėmė „Draugą" 50 dol. auka. 
Nuoširdus AČIŪ! 

x Gera naujiena Bostono ir 
apyl inkių l ie tuviams! Je i 
norite pasiųsti siuntinį į 
Lietuvą per Baltia Express, 
galite tai padaryti vietoje. Jums 
pagelbės mūsų atstovai Bostone 
— firma Baltic Associates. Jie 
visą spalio mėn. priims kalė
dinius siuntinius į Lietuvą. Tie
sioginis laivo konteineris iš Bos
tono — lapkričio 5 d. Visi siun
tiniai apdrausti. Garantuojame 
siuntinių pristatymą į namus 
iki šv. Kalėdų. Svaro kaina tik 
99 et. Atvežkite arba siųskite 
UPS adresu: Baltic Associa
tes, 368 W. Broadway, So. 
Boston, MA 02127 (Liet. 
Piliečių klubo II a.). Tel . 
617-269-4455. 

(sk) 

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, 
spalio 25 d., Baltia Ezpress 
priiminės siuntinius lietu
vių centre Lemonte nuo 9 vai. 
ryto. Tik pas mus klientas ga
li pasirinkti siuntimo būdą. 
Kalėdiniai siuntiniai laivu 
priimami iki lapkričio 5 d. 
Informacija nemokamu tel.: 
1-800-SPARNAI a r b a 1-800-
772-7624. 

(sk) 

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

(sk) 
x Optical Studio. 2620 W. 

71 st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-7786766. 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. i r an t rd . 
uždaryta. 

(sk) 

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

(sk) 

Janina Adickaitė (viduryje, I eilėje) po „Dainų dainelės" konkurso Lietuvoje. Antroji iš kairės 
— Laima Vėžytė, kuri Chicagoje gydėsi „Vaikų Viltis" komiteto pastangomis. Janina dainuos 
Jaunųjų talentų popietėje spalio 25 d. Jaunimo centre. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
JAUNŲJŲ TALENTŲ 

POPIETĖ 

„Tai bus tikra jaunimo šven
tė!" išsitarė Vainis Aleksa apie 
Jaunųjų talentų popietę. Su 
pakilia nuotaika jungiasi ir kiti 
programos dalyviai, tikėdamie
si, kad jų pastangos padės 
v ieninte l iam l ie tuviškam 
išeivijos dienraščiui toliau 
gyvuoti. Iš publikos girdima 
įvairių nuomonių: ,,Korp! 
Giedra apsiėmė tikrai kilnų 
darbą", tikrino Ritonė Rudaitie-
nė. „Negaliu sulaukti tos ypa
tingos popietės, kur tiek daug 
jaunų jėgų sutelkta svarbiam 
tikslui. Raginsiu ir kitus, kad 
nepraleistų šios įvairios ir 

įdomios programos". Yra žiū
rinčių kitaip. „Draugas" dažnai 
vėluoja, ne visus straipsnius 
spausdina, „Drauge" dirbantis 
kažką užgavo ar nemandagiai 
telefonu atsiliepė... Dar kiti, 
pamatę daug vardų reklami
niame lapelyje, išsigąsta, many
dami, kad programa tęsis visą 
naktį! 

Įskaitant pertrauką, pro
gramą numatyta baigti per 2 
vai. 10 min., o peržvelgus daly
vių sąrašą, esame dėkingos, kad 
mūsų jaunimas supranta 
lietuviškos spaudos svarbą. Mė
gėjai ir profesionalai vieningai 
stengiasi sudaryti visuomenei 
progą parodyti viešą pritarimą, 
kad „Draugui" negalime leisti 
užsidaryti. Tai užtemdytų mūsų 

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

(sk) 

x Adv. Povilas Žumbakis 
praneša, kad po 23 metų darbo 
7 South Dearborn gatvėje, nuo 
š.m. spalio 19 d. persikelia į 
naujas patalpas, adresu: 77 
West Wash ing ton S t r ee t , 
Suite 703, Chicago, Illinois, 
60602, tel. (312) 641-3434. Kon
sultuojami ir atstovaujami 
klientai įvairiais korporacinės 
teisės, civilinių bylų, asmens 
susižeidimų, nekilnojamo turto 
ir palikimų klausimais. Valan
dos pagal susitarimą. 

(sk) 

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

(sk) 

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, 3633 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
Pe t r a s Bernotas . 

(sk) 

x „SAGIL'S res to ranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniaus ių l ie tuviškų 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 Joana Vaičiulaitienė iš 
Bethesda, MD., apmokėdama 
skelbimo sąskaitą, prisiuntė ir 
50 dol. „Draugo" paramai. 
Mielai rėmėjai nuoširdžiai 
dėkojame. 

x Lietuviško jaunimo sto
vyk la „ D a i n a v a " per 
iždininką Stepą Smolinską 
„Draugo" paramai prisiuntė 50 
dol. čekį. Dėkojame! 

x A.a. Antano Šošės prisi
minimui našlė Pranė Sošienė, 
velionio dukros ir jų šeimos, 
„Draugui" aukodamos 100 dol., 
rašo: „Mielas ,Drauge\ laukiam 
kasdien ir labai liūdna, jei kurią 
dieną nesulaukiam. Linkim 
jums daug stiprybės tokiame 
sunkiame jūsų darbe". Apgai
lestaujame, netekę ištikimo 
skaitytojo ir rėmėjo, reiškiame 
užuojautą liūdinčiai šeimai ir 
dėkojame už paramą. 

x P ranas ir Daiva Meilės, 
negalėdami asmeniškai daly
vauti „Draugo" metiniame 

• bankete, per banketo rengimo 
komiteto pirm. St. Semėnienę 
atsiuntė 100 dol. čekį. Nuošir
džiai dėkojame už dosnią auką. 

x Ona ir žurn. Antanas 
Juodvalkis, besireiškiąs lietu
vių periodikoje savo brandžiais 
straipsniais, pradedant „Drau
go" finansinį vajų, dienraščio 
paramai įteikė 100 dol. auką su 
šiuo prierašu: „Sakome, tik 
laukiniai laikraščių neskaito, o 
aš dar pridėčiau — ir neremia". 
Onai ir Antanui Juodvalkiams 
reiškiame nuoširdžią padėką. 

x Budrio Lietuvių Foto 
archyvo rengiama dvidešimt 
pirmoji lietuvių fotografijos 
paroda šiemet vyks Čiurlionio 
galerijoje (Jaunimo centre), 
Leon Frame (Narbučio) galeri
joje Chicagoje ir Lietuvių Dailės 
muziejuje Lemonte. 

x Lapkričio 20-22 d. Čiurlio
nio galerijoje rengiama Mar
gučio veiklos apžvalginė paroda. 
Taipgi bus išstatyta Vandos 
Aleknienės ir Baniutės Kro-
nienės sukurtos lėlės — Lėlės 
tautinių šokių sukūry. Parodos 
atidarymas bus lapkričio 20 d., 
penktadienį, 7 vai. vak. 

visuomeninę veiklą, baigtų 
mūsų lietuviškąjį gyvenimą. 
Jaunųjų talentų popietė ne 
konkursas, o nuoširdus noras, 
kaip nors prisidėti prie mūsų 
spaudos išlaikymo. 

Scenoje išgirsime Maureen ir 
Raimundą Mickus, kurie savo 
gabumais ir skaidria nuotaika 
yra pralinksminę šv. Šeimos 
Vilos senelių prieglaudos gyven
tojus. Airių ir lietuvių kilmės, 
Maureen yra iš Marshall , 
Michigan, stovyklavusi „Heri-
tage" stovyklose. Baigusi studi
jas, persikėlė į Los Angeles ir 
įsirašė į „Spindulio" ansamblį. 
Ten ji susitiko Raimundą 
Mickų, baigusį teisės mokslus. 
Vestuvių metu lietuviai svečiai 
maloniai nustebo, išgirdę Mau
reen kalbant lietuviškai! Praei
tais metais, važiuojant į Mar
shall parsivežti Maureen ir 
sūnelį Andriuką iš viešnagės 
pas senelius, į Raimundo 
mašiną trenkė kitas 'automo
bilis. Raimundas buvo prie mir
ties, porą savaičių išgulėjo 
ligoninėj be sąmonės. Tačiau 
per Dievo malonę Raimundas 
ne tik atgavo sąmonę, bet 
praleidęs ilgesnį laiką Chicago 
Rehabilitation Institute, grįžo į 
darbą ir vėl pradėjo smuikuoti. 
Maureen tęsia geriatrines studi
jas Northvvestern universitete. 
Maureen ir Raimundas įrodo, 
kad tikėjimas, meilė ir tvirta 
valia didžiausius sunkumus 
nugali. 

Janina Adickaitė dainavo 
„Dainų dainelės" konkurse 
Lietuvoje ir sutiko tas dainas 
mums pakartoti. Jai akompa
nuos Daina Čerauskaitė. Vilija 
Bogutaitė už savo poezią gavo 
žymiąją Gwendolyn Brooks 
premiją, kurią pati poetė jai 
įteikė. Vilija mums perskaitys 
premijuotą eilėraštį ir iš savo 
lietuviškos kūrybos. Kazys Mo-
tekai t i s , solistės Izabelės 
Motekaitienės vaikaitis, studi
juoja Loyolos universitete, ir 
smuikas yra didelė jo gyvenimo 
dalis. Kaziui akompanuos 
Manigirdas Motekaitis. 

Dalia Polikaitytė-Lietuv-
ninkienė ir Lidija Majauskai-
tė-Rasutienė atliks Noviko ir 
Butkutės kūr in ius . Dalia 
mokėsi balso Izabelės Mote
kaitienės studijoje, dalyvavo 
įvairiuose choruose ir vadovavo 
Chicagos Pedagoginio instituto 
etnografiniam ansambliui. Lidi
ja, gyvendama Olandijoj, pra
dėjo scenoje dainuoti su „rythm 
and blues" grupę. Savo pomėgį 
tęsia, dainuodama su Chicagos 
lietuvių opera. Joms akompa
nuos Darius Polikaitis. 

Vainis Aleksa pamilęs; 
žodžių kompoziciją. Jo poeziją 
skaitome mūsų žurnalų bei 
laikraščių puslapiuose. Dės
tydamas Vasario 16-tos gimna
zijoje, susipažno su Laima Sidry-
te ir, pagal dainos žodžius, „aly
voms žydint, paukšteliams čiul
bant, ištarė tyliai — Tave 
myliu..." Jaunimo centre buvo 
iškelta itin lietuviška vestuvių 
puota. Dabar, augindami du 

vaikučius, tęsia studjas. Sekma
dienį išgirsime Vainiaus eilė
raštį „Filmas apie Marąuette 
Parką". 

Visi, stovyklavę Dainavoje, 
pažįs ta Sh a ir Marių 
Gražu l ius , nes Dainavos 
stovyklos neapsieina be jų 
talkos! Stodamas į universitetą, 
Mar ius galėjo pas i r ink t i 
k repš in io ar violenčelės 
stipendiją. Džiaugiamės, kad 
Marius nutarė tęsti muzikos 
studijas. Mariui akompanuos jo 
žmona Sheila, su kuria jis 
susipažino muzikos fakultete. 

Ruošiant priėmimą Pavergtų 
tautų atstovams, Illinois gu
bernatoriaus asistentė meninėje 
programoje lietuviams atsto
vau t i pakv ie tė Algimantą 
Barniškį , Gediminą Vaiče
kauską ir Saulių Palionį. Jų trio 
ir sekmadienį mus pralinks
mins su A. Kybarto kompozici
ja ir sava kūryba. 

Nuo p a t mažens grojus 
smuiku, Rita Kazlauskaitė dėl 
savo išskirtino talento yra 
laimėjusi įvairius konkursus ir 
grojusi simfoniniuose orkest
ruose. Rita užbūrė publiką 
„ A t e i t i e s " vakare , o sek
madienį, akompanuojant Rokui 
Zubovui, vėl išgirsime jos 
„verkiančio smuiko" stygas. 

Dal ia Eidukai tė-Fanel l i , 
lyrinis soprnas, baigusi Ameri
can Conservatory of Music. Ji 
dirba su Madam Genia Danova 
ir Maestro Giullio Favario, 
Chicagos Lyric Operos dirigento 
pavaduotoju. Nors ji dažnai kon
certuoja ir augina šeimą, rado 
laiko dainuoti su Chicagos lietu
vių opera. 

Jaunųjų talentų popietėje iš
girsime ne tik Puceini, bet ir VI. 
Jakubėno kūrinius. 

Mūsų garsioji smuikininkė 
Linda Veleckytė Kerpienė 
atliks Beethoveno ir Zapateado 
kūrybą. Ja i akompanuos 
Alvydas Vasaitis. Robertas 
Mockus skambins Liszt, 
Bach-Busoni ir Will Bolcom 
kompozicijas. Gitaristas Petras 
Agl inskas , kur į De Paul 
muzikos mokyklos profesorius 
pavad ino savo ger iausiu 
mokiniu, atliks ne tik klasikinę, 
bet ir savą kūrybą. 

Laima Šulaitytė Day ir Daiva 
Markelytė savo artistiškais ga
bumais perkels publiką į fan
t a s t ikos pasaulį . Drauge 
verksim ar juoksimės, nes 
žinome, kad artistai, net abėcėlę 
sakydami, gali sukelti emocijų 
bangas. 

Sonata ir Rokas Zubovai 
mokėsi Lietuvos Muzikos 
akademijoje, o 1991 m., įstojo j 
De Paul universitetą, kur tęsia 
muzikos studjas profesoriaus 
Dmitri Paperno klasėje. Roko 
prosenelis, grafas Zubovas iki 
šių laikų minimas „Žemaitijos 
šviesuoliu", nes labai rūpinosi 
žmonių gerove ir savo dvaro 
darbininkams buvo įsteigęs 
mokyklą. Roko senelis Vladi
miras Zubovas vedęs Danutę 
Čiurlionytę. Nestebėtina, kad ir 
šioje kartoje ryškūs meniniai 
gabumai. (Koks sutapimas, kad 
žmonės, turintys vardus „Ro
kas" ir „Sonata", yra pianistai, 
ir kad vienas kitą susirado!) 

Programai vadovaus Alek
sandra Gražytė, ne kartą pra-
vedusi ilgas skautų tuntų 
sueigas ir ki tus renginius. 
Scenos dekoraciją, išryškinant 
popietės tikslą, ruošia dail. Rasa 
Sutkutė. Vida Momkutė tvar
kys sceną, apšvietimą ir gar
siakalbius, kurie programai 
bū t ina i reikal ingi . Racine 
kepykla paaukos sausainių, kad 
su Onos Norvilienės talka, 
Korp! Giedra galėtų pavaišinti 
svečius, a ts idėkojant už 
atsilankymą Jaunimo centre, 
spalio 25 d., 3:00 vai. p.p. parem
ti „Draugą". Bilietai į Jaunųjų 
talentų popietę yra po 10 dol. 
Čekiai rašomi „Draugas" arba 
„Lithuanian Catholic Press". 
Visi dalyviai nemokamai auko
ja savo laiką, nes mūsų spauda 
yra mums gyvybinis reikalas! 

Indrė 

CHICAGOS ŽINIOS 
PAVOJINGA PERKŪNIJA 

Trečiadieni užėjusioje perkū
nijoje Chicagoje žaibai kliudė 
net penkis žmones, tarp jų tris 
pradžios mokyklos mokinius. 
Vienos nelaimės metu perkūnas 
trenkė į žmones, belaukiančius 
prie mokyklos savo vaikų, pa
mokoms pasibaigus. Vienas vy
ras ir viena moteris nuvežti į 
ligonines ir, tikima, kad pa
sveiks. Kitu atveju žaibas 
pataikė į tris berniukus, žai
džiančius futbolą Chicagos 
pietinėje dalyje. Visi t rys 
nesunkiai sužeisti. 

CHICAGOJE DAUG 
LAUREATŲ 

Esame pratę skaityti nei
giamas žinias apie Chicagos 
kasdienybę, bet šiame didmies
tyje yra daug nuostabių mokslo 
bei meno institucijų, turime kuo 
pasididžiuoti. Chicagos 
universitetas labai gausus No
belio premijų laureatais. Per 
pastaruosius 22 metus vien tik 
universiteto ekonomistai 
laimėjo 14 premijų, o iš viso pri
skaičiuojami net 64 Nobelio 
premijų laureatai. Kai kurie 
premijas yra laimėję prieš 
atvykdami profesoriauti Chica
gos universitete, kiti —jau pro
fesoriaudami. Didžiausias 
varžovas Chicago universitetui 
Amerikoje yra Massachusetts 
Technologijos institutas. 

NAŠLIŲ KLUBO VEIKLA 

Našlių, našliukių ir pavienių 
klubo susirinkime rugsėjo 11 
dieną dalyvavo daug narių. 
Pirm. Bernice Žemgulis susirin
kimą 1 vai. po pietų pradėjo 
sveikindama gausiai susirin
kusius. Pranešė, kad klubo narė 
Elizabeth Tranavičienė mirė 
rugpjūčio 29 d. Palaidota 
rugsėjo 2 dieną. Klubo vardu 
pasiųsta gėlių. Pirmininkė pa
kvietė visus atsistoti ir vienos 
minutės susikaupimu pagerbti 
mirusią narę. Šeimai buvo 
pareikšta užuojauta. Raštininkė 
Helen Dybas perskaitė proto
kolą balandžio 10 d. susirinki
mo, kuris buvo priimtas, kaip 
skaitytas. Sekė kitų valdybos 
narių pranešimai. Sergančioms 
narėms Stella Raudis, Kate Ste
ponaitis, Helen Vengeliauskas, 
Betty Grigel buvo įteikta kor
telė, dovanėlė ir palinkėta greit 
pasveikti. Pirm. B. Žemgulis 
pranešė, kad klubo piknikas 
įvyks, tik dar nenutarta data. 
Tauragės klubo 35 m. jubilie
jaus proga įteikta 50 dol. sveiki
nimui programos knygoje. Pra
nešė, kad klubo priešmetinis su
sirinkimas vyks gruodžio 11 
dieną. Kvietė visus dalyvauti. 
Po susirinkimo visi buvo pa
vaišinti skaniu šiltu maistu. 
Visi linksmi skirstėsi namo. 
Visiems buvo palinkėta smagiai 
praleisti Padėkos dieną. 

Rožė Didžgalvis 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos p^gal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seštad. 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 


