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Nutraukiamas Rusijos 
kariuomenės išvedimas 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, spalio 21d. (Elta) -

Rusijos gynybos ministerija 
spalio 20 d. pareiškė, kad kol 
kas iš Baltijos šalių nebus 
išvedami tie Šiaurės Vakarų 
Kariuomenės Grupės ir Baltijos 
laivyno junginiai ir dalys, 
kuriems nesudarytos reikiamos 
sąlygos naujose dislokavimo 
vietose, pirmiausia — nesuteikti 
butai ir neužtikrinta socialinė 
infrastruktūra. 

„Mums lieka tik stebėtis tuo, 
kad Rusija (šiuo atveju Rusijos 
Federacijos gynybos ministeri
jos asmenyje) vienašališkai pa
reiškia ketinanti pažeisti prisi
imtus ir aukštų pareigūnų para
šais patvirtintus įsipareigo
jimus, susitarimus, prie kurių 
mes skrupulingai ir sunkiai 
ėjome, ieškodami abiem šalims 
priimtinų kompromisų", pareiš
kė Lietuvos Respublikos laiki
nasis reikalų patikėtinis Rusi
jos Federacijoje Egidijus Bič
kauskas. 

Tai verčia susimąstyti, ar 
nuoširdūs kai kurie aukšti Rusi
jos pareigūnai, nuolat, tiek 
pačioje Rusijoje, t iek ir 
įvairiuose tarptautiniuose foru
muose, teigę, kad jie karštai 
trokšta kuo greičiau išspręsti 
v*okią svarbią ir opią, ypač 
Lietuvai, problemą, kaip Rusi-
.jos kariuomenės išvedimas išjos 
teritorijos. Kartais kyla ir tokia 
mintis — ar ne specialiai ketina
ma perdislokuoti kariuomenę į 
vietas, kurios galbūt iš tikrųjų 
neparengtos socialiniu požiūriu. 
Ar kažkas nenori tyčia sukelti 
įtampą tiek Rusijos kariuome
nėje, tiek ir pačioje Rusijoje, o 
galbūt ir Lietuvoje Seimo rinki
mų išvakarėse. Ar tai nerodo, 
kad pasikeitė Rusijos politika 
Lietuvos atžvilgiu, nors jos san
tykiai su Rusija, kaip mums at
rodo, remiasi įžvalgia politika, 
grindžiama savitarpio pagarbos 
ir geros kaimynystės santykių 
principais. 

KGB prieš Landsbergį 

Po to, kai Lietuva 1990 m. 
paskelbė atkurianti nepriklau
somybę, KGB rezidentūros šiau
rės šalyse visus kitus darbus 
atidėjo į šalį — buvo įsteigta 
speciali grupė „Sojuz". Jos tiks
las — kovoti su Baltijos šalimis, 
o vėliau ir visais kitais, siekian
čiais laisvo apsisprendimo 
teisės. 

Apie tai savo atsiminimų kny
goje rašo buvęs KGB majoras 
Michail Butkov, kuris 1990-
1991 m. vadovavo KGB reziden
tūros skyriui Norvegijoje, o po 
to metė šią tarnybą ir išvyko į 
Angliją. „Jautėme, kad norvegų 
parama pabaltiečiams stiprėja, 
artėjama prie visiško šalies 
pripažinimo", rašo jis. „Mes 
privalėjome visomis išgalėmis 
trukdyti". Buvo nurodoma ak
tyviais veiksmais diskredituoti 
Baltijos šalis, sėdi jomis nepa
sitikėjimą, nuteikti norvegus 
palankiai Maskvos atžvilgiu. 

Sausio 12 d., kai tankai jau 
žlegėjo Vilnaus gatvėmis, rezi-
dentūra gavo telegramą, įparei
gojančią šmeižti Vytautą Lands
bergį, įsakyta, kad per patiki
mus kanalus Norvegijos politi
kai žurnalistai gautų žinių, kad 
esą Landsbergis priklauso vadi
namajai Kauno mafijai, kurios 
veiklai nestabili situacija yra 
itin palanki, kad Landsbergis 
yra nekompetentingas politi
kas, ambicingas, be psichinės 

pusiausvyros, kupinas didybės 
manijos, kad Landsbergio dis
kriminacinė tautinių mažumų 
politika taps priežastimi gausios 
rusų, baltarusių, lenkų emigra
cijos priežastimi ir .t.t 

Po žudynių Vilniuje kagėbis
tai Norvegijoje turėjo skleisti 
teiginius, kad Lietuvos vadovy
bė ir asmeniškai Landsbergis 
atsakingi už šiuos įvykius, nes 
patys juos išprovokavo ir pa
našiai. 

Lietuvos biudžetas — 
talonais 

Lietuvos Respublikos biudžeto 
apskaita bus atliekama tik 
talonais, kurie dabar yra vie
nintelė atsiskaitymo priemonė. 
Talonų ir konvertuojamos 
valiutos rinkos kursą nustato 
Lietuvos Bankas ne rečiau kaip 
kartą per mėnesį. Muito mokes
čiai ir valstybinės rinkliavos 
mokamos talonais ir konvertuo
jama valiuta, o Lietuvos valsty
bės biudžete apskaitomi talo
nais. Stažuočių ir komandiruo
čių į užsienį išlaidos kompen
suojamos taip pat talonais. 

Nuo 1992 m. spalio 16 d. 
sustabdomi mokėjimai konver 
tuojama valiuta į Lietuvos 
valstybės valiutos fondą ir 
likviduojamas rezervinis jos fon
das. Vyriausybė nuo 1992 m. 
sausio 1 d. iki spalio 16 d. pa
tvirtino Lietuvos valstybės 
valiutos fondo pajamas — 
72,144,000 JAV dolerių ir 
išlaidas - 59,140,000 JAV 
dolerių. 

Teisinė sutartis su 
Baltarusija 

Lietuva ir Baltarusija 
pasirašė sutartį dėl teisinės 
pagalbos civilinėse ir bau
džiamosiose bylose. 

Baltarusija — didelė Lietuvos 
pasieno valstybė, su kuria sie
ja daug bendrų interesų. Ši su
tartis .padės sureguliuoti iš
kylančias problemas — nemaža 
Lietuvos ir Baltarusijos piliečių 
yra sukūrę šeimas, todėl reikia 
spręsti nuosavybės, turtinius 
santykius. 

Kaip pažymėjo vienas šios su
tarties rengėjų, Lietuvos tei
singumo ministro pavaduotojas 
Stasys Sedbaras, tikimasi pa
sistūmėti į priekį ir baudžia
mųjų bylų klausimais. Mano
ma, kad Baltarusijos teritorijoje 
slapstosi nemažai Sausio 
13-osios ir Medininkų pasienio 
posto tragedijos kaltininkų. 

Genevoje antradienį buvo parašyta dar viena sutartis tarp Kroatijos ir Jugoslavijos, stengiantis 
sumažinti įtampą tarp bekovojančių grupių ir kurti tarp jų pasitikėjimą. Pasirašyme dalyvavo 
(iš k.) JT atstovas Cyrus Vance, Kroatijos prez. FranjoTudjman, Jugoslavijos (kurią dabar sudaro 
Serbija ir Montenegro) prez. Dobrica Cosič, ir Europos Bendrijos atstovas Lord Owen. 

Prasidėjo paskutinis 
Britanijos penkmetis 

Hong Konge 
Beidžingas, spalio 20 d. — 

Hong Kongo naujasis guber
natorius Christopher Patten at
vyko į Beidžingą pirmajam ofi-
cialam vizitui, tuo inauguruo-
damas paskutinį Britanijai 
priklausančio Hong Kongo 
bendravimo su Kinija penkme
tį. C. Patten, paskutinis Bri
tanijos paskirtas Hong Kongo 
gubernatorius, prieš Hong 
Kong'o grąžinimą Kinijai 1997 
metų liepos 1 dieną, stengiasi 
suorganizuoti garbingą Britani
jos pasitraukimą iš Hong Kon
go. Bet iki šiol jo politinis stilius 
ir jo pasiūlymai užtikrinti Hong 
Kongui demokratiją tik pykina 
Beidžingą. 

Viešojoje Kinijos spaudoje Ki
nija kaltina Patten, jog jis save 
pastatęs „demokratijos dievu", 
tuo statydamas ant kortos Hong 

Kongo ateitį. Gub. Patten tuo 
tarpu atsikerta, pareikšdamas, 
kad Britanija palieka Hong 
Kongui didžiulius valiutos 
rezervus, kurių dydis viršija 
Kleopatros kraitį. 

Nesitikima, kad šio trijų 
dienų vizito metu būtų pasiekta 
kokių didelių naujų sutarčių, 
bet aptariamų klausimų tarpe 
turbūt opiausieji bus Hong Kon
go demokratizavimo temp-^s ir 
Hong Kongui naujo aerouosto 
statyba, kuris apskaičiuojama 

kainuosiąs 16 bilijonų dolerių — 
šauni Britanijos dovana išleis
tuvių proga. Kinija tačiau 
nemato, kodėl Britanijai dabar 
parūpo įvesti demokratiją Hong 
Konge, kai ji daugiau kaip šimt
metį valdydama Hong Kongą 
apsiėjo be jos. 

Beidžingas neduoda pritarimo 
ir aerouosto statybai, iš dalies 
protestuodamas dėl Britanijos 
brukamų demokratijos ap
saugos pasiūlymų. Bet Kinija 
taip pat bijosi, kad statydama 
aerouostą, Britanija išeikvos 
Hong Kongo iždą, statybos kont
raktus išdalindama britų kont-
raktoriams, tuo iškeldama „iš
leistuvių pasišvaistymą" saviš
kiams. 

5,000 Vietname žuvusiųjų 
nuotraukų tyrinėjama 

Pentagone 

Azerbaidžanas nori 
atnaujinti ryšius su Lietuva 

Azerbaidžaniečių draugijos 
Lietuvoje pirmininkė Mahir 
Gamzajev Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui įteikė Azerbai
džano Medžliso pirmininko įsa 
Gambarov laišką ir pasveikino 
Vytautą Landsbergį jo jubilie
jaus proga. 

Kartu svečias perdavė Azer
baidžano prezidento Abulfaz 
Eltshibei pareikštą norą atkurti 
ryšius tarp Azerbaidžano ir Lie
tuvos. Buvo prisiminta, kad 
prieškario metais ryšiai buvę 
neblogi, ir prie to buvo prisidėjęs 
rašytojas Vincas Krėvė, kuris 
nuo 1918 iki 1920 metų buvo 
Lietuvos konsulinis agentas 
Baku. Azerbaidžanas norėtų 
pradėti stiprinti ryšius — įkurti 
atstovybes. 

I Čekiją i r Slovakiją 
— b e vizų 

Nuo lapkričio 19 d. tarp Če
kijos ir Slovakijos įsigalios 
bevizinis režimas. Šį sprendimą 
patvirtinančiomis notomis Pra
hoje pasikeitė Lietuvos užsieno 
reikalų ministro pirmasis pava
duotojas Valdemaras Katkus ir 
Čekijos ir Slovakijos Federaci
nės Respublikos federalinio už
sienio reikalų ministro pirmasis 
pavaduotojas Jaroslav Sukha-
nek. Tai pirmas toks ČSFR susi
tarimas su viena Baltijos šalių. 
Panašių sutarčių ši valstybė 
neturi ir su NVS šalimis. 

Paleistas Ignalinos 
AE antras is blokas 

Vėl dirba Ignalinos atominė 
elektrinė, todėl Lietuvoje nebus 
ribojamas elektros tiekimas. 
Vakar antrasis blokas buvo pa
leistas minimaliu kontroliniu 
lygiu, ir jeigu viskas vyks sklan
džiai, šiandien vakare jis turėtų 
pasiekti apie 1200 megavatų ga
lingumą. Maksimali reakto
riaus galia 1300 mgw. 

Kaip jau žinoma, sustabdžius 
elektrinės antrąjį bloką ir 
ataušinus patalpą, vamzdyje, 
kuriuo buvo tiekiamas vandens 
ir garo mišinys, pastebėtas 
plyšys. Defekto priežasčiai nu
statyti metalas atiduotas tyri
mui. Radioaktyvumo padidėji
mas neviršijo normos. 

įvykis pagal tarptaut inę 
sistemą vertinamas nuliu — 
„pavojaus nėra". (R.G. 

Washington, DC, spalio 20 d. 
— Pentagonas gavo iš Vietnamo 
5,000 Vietname žuvusių ameri
kiečių nuotraukų, kurios padės 
išaiškinti daugelio iš Vietnamo 
negrįžusių karių likimą. Prane
šama, kad nuotraukos dabar 
yra JAV Gynybos Žvalgybos 
Agentūros įstaigoje, kur jos yra 
peržiūrimos ir tikrinamos. Tuo 
tarpu nėra kaip patikrinti jų 
autentiškumo ir dar per anksti 
pasakyt i kiek negrįžusiųjų 
likimų iš jų bus galima išaiš
kinti. Bet vienas pareigūnas pa
reiškė, kad gal „tuzinus, gal 
šimtus" pavyks išaiškinti. 

Vienas Vietnamo pareigūnas 
esą perdavė nuotraukas Pen
tagonui, bet JAV valdžios ir pri
vatūs ekspertai nemano, kad 
tokį skaičių nuotraukų būt buvę 
galima išvežti iš Vietnamo 
karinių archyvų, neturint bent 
neoficialaus valdžios sutikimo, 
bendradarbiaujant aukštiems 
valdžios pareigūnams. Manoma, 
kad jie bando išlyginti ilgai 
besitęsusį ginčą su Hanojum, 
dėl kurio JAV neduoda Viet
namo valdžiai pripažinimo ir 
draudžia prekybą su Vietnamu 
ar JAV investicijas tame krašte. 

Apie nuotraukų gavimą buvo 
pranešta JAV Senato Rinkti
niam Komitetui POW MIA rei
kalams uždaruose brifinguose 

Pasirašyta dar viena 
sutartis 

Jugoslavija ir Kroatija pasirašo 
ribotą sutartį 

namo valdžią už atvirumą, pir
madienį pranešus, kad Viet
namo archyvai bus atidaryti 
JAV tyrinėtojams. Tuo reikalu 
jau ilgą laiką besirūpinantys 
darbuotojai tačiau žino, kad 
Vietnamas jau kelis mėnesius 
siuntinėja informaciją apie Viet
name žuvusius JAV karius. Tre
čiadienį iš Hanojaus grįžęs ko
mitetas padarys pranešimą 
Vietname žuvusiųjų šeimų na
riams apie Hanojuje vykusius 
pasikalbėjimus. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Ca racas , Venezueloje, 
prez. Carlos Andrės Perez išliko 
gyvas, kai, jam dalyvaujant iš
kilmėse, į prezidentinę grupę 
dideliu greičiu lekiantį sunk
vežimį prezidentinė sargyba 
pradėjo šaudyti, negalėdama jo 
sulaikyti. Nušautas sunkveži
mio vairuotojas ir keleivis 
pasirodė girti. Nerastas mo
tyvas atentatui. 

— Rygos radijas praneša, kad 
po radioaktyvių garų išsiver
žimo Ignalinoje pakilo radioak
tyvumo lygis įvairiose Latvijos 
vietovėse. 

— Maskvoje buvo suareštuoti 
du girti vyrai, metę bombą į po-

rugsėjo ir spalio mėnesį (POW licijos stotį, esančią arti McDo-
— karo belaisviai, MIA — nalds hamburgerių parduotuvės 
pražuvusieji mūšio lauke). Bet Maskvoje. Sprogimas, nuo kurio 
žinia apie šias nuotraukas sudužo policijos pastato langai, 
pasklido tik šią savaitę, po to 
kai aukštų pareigūnų preziden
tinė komisija trumpam vizitui 
nuvyko į Hanojų pasikalbėti 
apie naujus duomenis. 

Viešai prez. Bush administra
cijos pareigūnai pagyrė Viet 

sužeidė 5-metę afgane mergaitę, 
penkis rusus ir tris afganus, 
kurie stovėjo prie McDonald's, 
laukdami įeiti. Suareštuotieji 
kaltino policiją, kad negina 
rusų, gyvenančių buvusiose so
vietinėse respublikose. 

Geneva, Šveicarija, spalio 20 
d. — Kroatijos ir Jugoslavijos 
prezidentai pasirašė dar vieną 
sutartį, kuria norima palaips
niui priartėti prie paliaubų, ku
riant pasitikėjimą ir mažinant 
įtampą tarp bekovojančių etni
nių grupių. 

Jungtinį pareiškimą pasirašė 
Kroatijos prez. Franjo Tudjman 
ir Jugoslavijos prez. Dobrica 
Cosič po visą dieną trukusių pa
sitarimų su Cyrus Vance, buvu
siu JAV Valstybės sekretorium, 
dabar esančiu Jungtinių Tautų 
atstovu, ir Lord Owen, buvusiu 
Britanijos Užsienio sekreto
rium, dabar atstovaujančiu 
Europos Bendrijai. Jiedu dabar 
yra kopirmininkai Genevoje 
vykstančios, vadinamosios 
taikos konferencijos. 

Ši sutartis yra antroji tokia, 
pasirašyta paskutinio mėnesio 
la ikotarpiu. Pirmoji buvo 
pasirašyta rugsėjo 30 d. Joje abi 
pusės pasižada siekti taikos, 
abipusio pripažinimo ir ati
taisyti „etninio svarinimo" 
padarytas skriaudas, pripažįs
tant, kad karo išvaryti pabėgė
liai turi teisę grįžti į savo 
buvusius namus. 

Panašią sutartį pasirašė prez. 
Cosič su Bosnijos Herzegovinos 
prezidentu Alįja Izetbegovič. 

Sutar tys t uo t a r p u 
t ik p r a d ž i a 

Tuo tarpu, tačiau, tokios su
tartys yra pripažįstamos tik 
tuo, kad apgailestaujama jų 
nesilaikymu, nes tuo tarpu 
karas nesibaigia. Didžiausia 
kliūtis šiuo laiku yra tai, kad 
Jugoslavijos prezidentas Cosič 
pasirodo esąs tik titulinis vadas, 
nepasirodęs turintis kietosios 
linijos Serbijos kariuomenės 
vadų parmą. O šie vadovauja 
karui Bosnijoje. 

Karo vadai veikia mažiausiai 
su neoficialiu Serbijos prezi
dento Slobodan Milosevič prita
rimu. Prez. Cosič ir prez. Milo
sevič praeityje buvo sąjunginin
kai , bet praėjusią savaitę 
išryškėjo augantis priešiškumas 
tarp jų, kai pirmadienį Serbijos 
prezidento šalininkai pagrobė 
Jugoslavijos federalinės Vidaus 
ministerijos rūmus. 

Genevoje diplomatai tačiau 
teigia, kad nuolatiniu taikos 
principų kartojimu, tokios sutar
tys, kaip šią savaitę pasirašyto
ji, palaipsniui ugdo suprati
mą, kad Balkanų krizė turės bū
ti sprendžiama pagal pasirašy
tas sutartis. 

Kai kur ie su tarč ių 
parėdymai vykdomi 

Antradienį pasirašytoje su
tartyje reikalaujama, kad šią 
savaitę pirmą kartą nuo Jugos
lavijos karo pradžios turi būti 
atidarytas pagrindinis kelias 
tarp Zagrebo ir Belgrado. Be to, 
abi šalys sutaria viena kitos 
sostinėse įkurti ryšininkus, tuo 
pradedant atstatyti normalius 
komunikacijos ryš ius tarp 
abiejų valstybių. 

Antradienį taip pat buvo už 
baigtas Jugoslavijos kariuome
nės išvedimas iš Prevlaka pusią 
salio, kuriame buvo geriausias 
l ikęs Jugoslavijos laivyno 
uostas, po to, kai Kroatija 
atsiskyrė nuo Jugoslavijos. Ju
goslavijos kariuomenės išvedi
mo iš pusiasalio reikalavo 

rugsėjo 30 d. pasirašyta sutar
tis. 

Kroatijos prez. Tudjman to 
reikalavo praėjusiame susi
tikime su Jugoslavijos prez. 
Cosič, bet už šią Jugoslavijos 
nuolaidą jis sumokėjo tuo, kad 
pusiasalį užėmė ne Kroatijos 
kariuomenė, o Jungtinių Tautų 
taikos palaikymo daliniai. 

Bet Bosnijos valdžia kaltina, 
kad tikroji Kroatijos padaryta 
nuolaida, norint išgauti Jugos
lavijos pasitraukimą iš Prev
laka pusiasalio buvo Kroatijos 
liovimasis ginti Bosanski Brod 
miestą šiaurinėje Bosnijoje, 
kuris yra vienas iš paskuti
niųjų, serbų dar neužimtųjų 
miestų tame regione ir kuris 
trukdė Serbijai turėti susi
siekimo koridorių tarp Kroati
joje serbų apgyventos teritorijos 
ir Serbijos. 

Jungtinių Tautų diplomatai 
tuo tarpu bijo, jei karinė kroatų 
pozicija taip sustiprės tame re
gione, kad prezidentui Tudjman 
nepasiseks suvaldyti Kroatijos 
dalinių, kurie gali pradėti pulti 
JT dalinių saugomą serbų apgy
ventą teritoriją Kroatijoje. 

Prez. Izetbegovič nenori rašy
tis jokios sutarties šiuo metu, 
kai Bosnijos musulmonų karinė 
pozicija yra taip susilpnėjusi. 
Nežiūrint žiemos artėjimo, jis 
atsisakė atsiųsti Bosnijos karo 
vadus pasitarimams su Lord 
Owen ir Cyrus Vance. Pastarieji 
nori pradėti pasitarimus dėl 
Bosnijos sostinės Sarajevo 
demilitarizavimo, kad sostinės 
gyventojai ir šalpos organizacijų 
darbuotojai galėtų laisvai at
vykti ir išvykti iš miesto. 

Pas tangos demilitarizuoti 
Sarajevo 

Gen. Nambiar pasakė, kad 
pažanga, artėjant į demilita
rizavimo sutartį, pavedant 
abiejų pusių sunkiuosius karo 
pabūklus JT priežiūrai, tėra tik 
menka, nes abi pusės net 
nepraneša apie didžiausią dalį 
tokių savo ginklų. 

Stengiantis laimėti Bosnijos 
musulmonų dominuojamos val
džios pasitikėjimą, Cyrus Vance 
ir Lord Owen atmetė europiečių 
siūlomą planą padalinti Bosni-
ją-Herzegoviną į tris „kan
tonus", sakydami, kad tai būtų 
per daug panašu į Kroatijos ir 
Serbijos pasidalinimą Bosnija ir 
Herzegovina etniškais pagrin
dais, musulmonams paliekant 
mažiausiai žemės. 

Taikos konferencijos pirmi
ninkai dabar sieks palikti Bos-
nijos-Herzegovinos valstybę, bet 
perorganizuoti ją į dešimt auto
nominių regionų. į kuriuos ga
lėtų sugrįžti į namus etninio 
svarinimo ištremtieji. 

KALENDORIUS 

Spalio 22 d.: Donatas. Seve
ras, Sudimantas, Mingelė. 

Spa l io 23 d.: Šv. Jonas 
Capistrano, Odija, Kordutė, Ra
mutė, Jautrutė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:09, leidžiasi 6:01. 
Temperatūra dieną 65 F (18 

C), naktį 42 F (5 C), dalinai sau
lėta ir šilčiau. 
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GEORGE WARD -
LIETUVOS DRAUGAS 

George Ward, gerai žinomas 
Baltimorės-Washingtono lietu
vių bendruomenėje, šiais metais 
buvo Lietuvos Vyčių pagerbtas 
už savo gausią bei dosnią pa
ramą lietuviškiems reikalams. 
1992 metais G. Wardui buvo 
įteiktas „Friend of Lithuania" 
žymuo. Lietuvos Vyčių centro 
valdybos lietuviškų reikalų 
komiteto pirmininkas Vincen
tas Boris tą žymenį įteikė 79-to 
Visuotinio seimo uždaromajame 
bankete. 

Lietuvos Vyčiai kasmet skiria 
,,Friend of Lithuania" žymenį 
nuo 1955 metų. Žymuo įteikia
mas nelietuviui, kuris savo 
žodžiais bei darbais pasitar
nauja Lietuvos ir lietuvių 
labui. Šiais metais pagerbtas 
George Ward, paaukojęs daug 
laiko, gabumų bei turto įvai
riems lietuviškiems reikalams. 

Svarbios reikšmės jo užsian
gažavimas buvo kartu su Lietu
vos Vyčiais ir Amerikos lietuvių 
religinės šalpos organizacija 
(LCRA) 1991 m. į Lietuvą 
pasiųsti šešis kraujo tyrimo bei 
inkstų valymo aparatus. Po to 
jis asmeniškai įgijo dar šešio
lika tokių „dialysis" aparatų, 
kuriuos 1992 metų vasario mė
nesį Lietuvon išsiuntė LCRA. 
Jo galutinis t ikslas buvo 
užsibrėžtas, kartu su gydytoju 
dr. Baliu Dainiumi, Lietuvoje 
esančiu inkstų gydymo specia
listu — patenkinti Lietuvos 
minimalinį reikalavimą įsigyti 
50 tokių aparatų. Lietuvių 
gyvybės daugelyje atvejų buvo 
išgelbėtos dėka padaugėjusių 
galimybių dializės terapijai 
gauti. Vilniaus universiteto 
ligoninės nefrologijos klinikos 
sienoje į tvir t intas žymuo 
pripažįsta ligonių bei gydytojų 
didelę padėką „JAV piliečiui ir 
Baltimorės gyventojui George 
Ward". 

Baltimorės apylinkės lietuviai 
yra susipažinę su George Ward 
darbu. Jo meniškai sukurtos bei 
auksu papuoštos Lietuvos lais
vei statulos miniatiūros buvo 
panaudotos Free Lithuania ko
miteto, apdovanojant to komi
teto tikslus rėmusius asmenis. 
George taip pat panaudojo savo 
meninius talentus sukurti Vy
čio simboliu pagražintas svei
kinimo korteles bei laiškams 
rašyti popieriaus lakštus Lithu-
anian Language and Culture 
klubui. Jis prisidėjo prie Free 
Lithuania komiteto įsteigimo 
bei politinės krypties nustaty
mo. Tai įgalino komitetui JAV 
kongrese aktyviai reikštis 
kritišku 1989-1991 metų laiko
tarpiu. 

Mažiau žinoma jo parama Lie
tuvos ambasadai Washingtone 
ir Lietuvos valdžios atstovams. 
Už tai jis yra gavęs net Lietuvos 
Respublikos prezidento V. 
Landsbergio padėkos laišką. 

Šiuo metu George Ward yra 
užsimojęs įsteigti Lietuvos 
inkstų fondo JAV šaką. To fon
do vadovas dr. Dainys su 
George Ward pagalba bando 
pasiekti tuos pačius rezultatus, 
kaip ir American Kidney Foun
dation, kurio aktyvus narys yra 
G. Ward. 

Lietuvoje jį vadina mecenatu. 
Mes galime jį vadinti draugu. 

Vincentas Boris 

PASKIRTOS LIETUVOS 
VYČIU ORGANIZACIJOS 

STIPENDIJOS 

Šie metai yra jau 34-ti, kai 

Lietuvos vyčiai jauniems na
riams teikia stipendijas siekti 
aukštąjį mokslą. Šiais metais, 
kad ir sunkūs ekonominiai lai
kai mus prislėgę, o gal ir dėlto, 
kad mūsų jaunimo skaičius di
dėja, turėjome dešimtį stipen
dininkų. Dauguma šių kandi
datų Vyčiuose veikia šešetą, 
aštuonetą, netgi dešimtį metų. 

Pirmoji stipendija, sumoje 500 
dol., skiriama Irenos K. Sanku-
tės a tminčiai . Ji te ikiama 
seminaristui Romos pontifika-
linėje lietuvių Šv. Kazimiero 
kolegijoje. Šiuo metu to asmens 
vardas dar nežinomas. 

Antroji, 2000 dol. stipendija, 
yra Alke Kark liūs atminimui. 
Ši stipendija teikiama Dayton, 
OH, 96-tos kuopos nariui Aaron 
Geiger. J i s aukštesniojoje 
mokykloje buvo garbės sąra
šuose, jaunųjų Vyčių kuopos 
valdyboj ėjo įvairias pareigas, 
dalyvauja lietuvių tautinių 
šokių šokėjų grupėje „Vėjelis", 
yra JAV skautas, pasiekęs 
„Eagle" laipsnį, vargonininkauja 
parapijos bažnyčioje. Aukštes
niojoje mokykloje buvo išrinktas 
„ene rg ing iaus iu" mokiniu. 
Aaron Wright universitete stu
dijuos biomedicininę inžineriją. 
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C a r o l a n n D r u m s t a s Lietuvos Vyčiai 
su te ikė 750 dol. stipendiją. 

Philadelphia, PA, 3-čios kuo
pos narė Carol Ann Drumstas 
parodose eksponuoja lietuvių 
tautinį meną ir padeda įvairiose 
kultūrinėse parodose. Ji lankys 
St. Joseph's universitetą, gilin
sis verslo srityje. 

Dana Bu t t s . l a imėjus i Lietuvos Vyčių 
organizaci jos 1000 do! stipendiją. 

Chicago, IL, 24-tos kuopos 
narė Dana Butts laimėjo 1000 
dol. stipendiją. Ji mokykloje 
buvo National Honor Society 
narė, jaunučių Vyčių kuopoje 
valdybos narė, šoko Lietuvos 
Vyčių tautinių šokių šokėjų 
grupėje ir kitiems mokiniams 
padėdavo lietuvių kalbos pa 
mokose. J i sakosi: „Noriu Vy
čiuose ir toliau veikti. Viliuosi 
vieną dieną organizacijon su
grąžinti ta i , ką pati išmokau ir 
pergyvenau joje veikdama". Da
na lankys slaugių mokyklą Il
linois universitete. 

Kitos keturios stipendijos po 
750 dol. paskirtos: 

Timothy P a c o v s k y buvo į t e ik t a 750 
dol. s t ipendi ja . 

Dayton, OH, 96-tos kuopos 
nariui Timothy Pacovsky. Jis 
Lietuvos Vyčiuose veikia jau 
dešimtį metų ir šiuo metu yra 
jaunučių kuopos pirmininku. 
Jis uoliai dirba ne tik jaunučių, 
bet ir vyresniųjų kuopoje. Dar 
ir dabar bažnyčioje patarnauja 
šv. Mišiose. Studijuos inžineriją 
Ohio State universitete. 

Chr i s t ine C ius džiaugiasi Lietuvos 
Vyčių ja i su te ik ta 750 dol. stipendija. 

Chicago, IL, 36-tos kuopos 
narė Kristina Maria Cius yra 
buvusi jaunučių kuopos pirmi
ninkė ir dalyvavo daugelyje 
Lietuvos Vyčių suvažiavimuose. 
Ji dalyvauja ir vidurio Ameri
kos apygardos veikloje, šoka 
Lietuvos Vyčių tautinių šokių 
šokėjų grupėje. Sakosi: „Noriu 
išlaikyti savo lietuviškas šaknis 
ir jaunimui perteikti mūsų 
kultūros papročius". Kristina 
studijuos Illinois universitete. 

Dayton, OH, 96-tos kuopos na
rė Barbora Latoskie, National 
Honor Society ir Vyčių jaunučių 
kuopoje vykdžiusi įvairias 
pareigas. „Vytyje" pasirodė keli 
jos straipsniai, o „Vėjelio" 
tautinių šokių šokėjų grupėje 
šoka nuo keturių metų amžiaus. 
Ji lankys Tulane universitetą 
Floridoje. 

Kitos trys stipendijos po 500 
dol. paskirtos: 

Amsterdam, NY 100-tosios 
kuopos narys Daniel Jasewicz 
jaunučiuose veikia aštuonerius 
metus; šiuo metu yra kuopos 
pirmininkas. Uoliai dirbo laiškų 
rašymo vajuose ir demonstraci
jose dėl Lietuvos nepriklauso
mybės. Jis lankys Fulton Mont-
gomery Community College. 

Anthracite, PA, 144-tos kuo
pos narė Nicole Nedinsky 
priklauso jaunčių kuopelei. 
Įstojo į Indiana universitetą, 
kur studijuos slaugės mokslus. 

Philadelphia, PA, 3-čios kuo
pos narė Daina Marija Kapo-
chus taip pat priklauso National 
Honor Society. Aktyviai rašė 
laiškus ir demonstravo dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo. Ji dirbo „Aušros" 
stovykloje vadovės pareigose. 
Šiuo metu studijuoja farmako
logiją Temple universitete. 

Bridgeport, CT, 141-mos kuo
pos narė Zuzanai Rutledge 
paskirta 300 dolerių stipendija. 
Ji dirba visuomeninį darbą ir 
ruošiasi stoti į vienuolyną. Lan
kys Holy Apostoles kolegiją 
Connecticut valstijoje. 

Clem Miller, 

PENNSYLVANIJOS 
ANGLIAKASIU VYČIAI 

Sveikiname naujuosius mūsų 
kuopoje užsitarnavusius Ketvir
tąjį Lietuvos Vyčių laipsnį. Tai 
Marija Koons, Juozas Mar-
tūn*»s. Ona Radzavage ir Bea
triče VVasley. Visuotiname 
Lietuvos Vyčių suvažiavime 
Nichole Medinsky, Frackville 
jaunučių kuopos buvusi narė, o 

SVEIKINAM ŠIMTAMETI 

Spalio 22 dieną Antanas Ma-
meniškis šventė savo 101-jį gim
tadienį. Gimęs 1891 m. Gimžiš-
kio kaime, Lietuvoje, 1910 m. 
rugsėjo 7 dieną atvyko į Phila
delphia pas savo brolį Domink. 
1917 metais sukūrė šeimą. 1961 
m. atvyko į Detroitą gyventi pas 
savo dukrą ir žentą Stellą ir 
Walter Hotra. Linkime Antanui 
Mameniškiui ilgiausių metų, 
Dievo palaimos ir geros sveika
tos. 

NETEKOME VEIKLIOS 
VISUOMENININKAS 

Spalio mėn. 19 d. Mercy 
Memorial ligoninėje, Monroe, 
Michigan, staigiai ir netikėtai 
mirė tauri lietuvė, „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlės 
bendradarbė a.a. Patricia Gra-
žiskauskaitė-Bandza, sulaukusi 
99 metų amžiaus. 

A.a. Patricia Bandža gimė 
1893 m. balandžio 3 d., Gra
žiškių kaime, Varkelių parapi
joje, Vilkaviškio apskrityje. 
1911 metais atvyko į Detroitą. 
Buvo Šv. Jurgio ir Dievo 
Apvaizdos parapijų aktyvi narė. 
Viena iš Lietuvos dukterų 
draugijos įkūrėjų ir daugelį 
metų šios draugijos pirmininkė. 
Priklausė Moterų sąjungos 
54-tai kuopai ir Lietuvos Vyčių 
79-tai kuopai. Buvusi aktyvi 
Auksinio Amžiaus būrelio narė. 
Ilgametė dienraščio „Draugo" 
korespondentė, choristė ir lie
tuviško teatro aktorė. Nuo 1951 
m. Lietuviškų melodijų radijo 
valandėlės pranešėja, bendra
darbė ir rėmėja. 

Minėdama savo 98-tą gimta
dienį, 1992 m. balandžio 3 d., da
lyvavo valandėlės programoje. 
Viena iš aktyviausių Detroito 
lietuvių katalikų organizacijų 
veikėja. 

A.a. Patricia Bandža giliam 
nuliūdime paliko dukterėčias 
Ann Labo ir Adelę Strigas bei 
daug kitų giminių, pažįstamų ir 
draugų. Po gedulingų šv. Mišių 
St. Charles. Newport, Michigan, 
bažnyčioje, spalio 22 dieną buvo 
palaidota St. Charles, Newport, 
Michigan, kapinėse. 

SEZONO UŽDARYMAS 
„PILĖNUOSE" 

„Švyturio" jūros šaulių sto
vykloj „Pilėnai" spalio 18 d. vy
ko sezono uždarymo gegužinė, į 
kurią suvažiavo šauliai ir jų sve
čiai iš Toledo, Ann Arbor, Jack-
son, Detroito ir jų apylinkių. 
Uždarymo trumpas kalbas pasa
kė Šaulių sąjungos CV pirmi
ninkas išeivijoje Mykolas Aba
rius ir „Švyturio" jūros šaulių 
kuopos pirmininkas Bronius 
Valiukėnas. 

dabar lankanti Pennsylvanijos 
valstijos Indiana universitetą, 
gavo 500 stipendiją. Sveiki
name! 

Užuojautą reiškiame Na
talijai Yurickones, mirus jos mo
tinai, mūsų kuopos vienai iš 
narių-steigėjų. Kun. Jarašūnas, 
pagelbstint pirmininkui Zelin-
ski, pravedė šermenų maldas, o 
daugelis narių dalyvavo laido
tuvėse St. Clair miestelio Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje. 
Užuojautos taip pat ir Prano Pe-
terson šeimai, jam netikėtai 
mirus Visuotiniame Lietuvos 
Vyčių seime. Teilsisi ramybėje! 

Juozas Martūnas ir Bernardas 
Žilaitis rugpjūčio 15-16 
dienomis pravedė Lietuvių 
dienas Schuylkill Mali 
vietovėje. 
Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr. 

LIETUVOS VYČIŲ 63-ČIOS 
KUOPOS VEIKLOS 

KALENDORIUS 
Lapkričio 1 d. — 10 vai. ryto 

Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje bus laikomos šv. Mi
šios už mirusius Vyčius. Šį mi
rusių narių prisiminimą ruošia 
Vidurio Amerikos apygarda. 

Lapkričio 8 d. — Lietuvos 
Vyčiai dalyvaus Calumet City 
Šv. Andriejaus bažnyčios 100 
metų jubiliejaus minėjimo pa
baigtuvėse. Pradžia 3 v. p.p. 

Lapkričio 8 d. — Šv. Kazi
miero vienuolijos seserų metinis 

ATEITININKŲ ARBATĖLĖ 

Detroito Ateitininkų metinė 
rudens arbatėlė įvyko spalio 18 
d., Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre. Birutė Bublienė papa
sakojo apie savo įspūdžius iš 
Ateitininkų vasaros stovyklos 
Lietuvoje. Apie jaunučių veiklą 
ir planus kalbėjo Danutė Sirgė-
dienė, apie moksleivių — Rima 
Janukaitytė ir apie sendraugius 
— Janina Udrienė. Arbatėlės 
popietę pravedė Linas Mikulio-
nis. 

ŠV. ANTANO PARAPIJOS 
GEGUŽINĖ 

Šv. Antano parapijos metinė 
gegužinė po stogu įvyks sekma
dienį, spalio 25 d., tuoj po šv. 
Mišių, 10:30 vai. ryto. Gegužinę 
rengia aukų rinkėjai, kuriems 
vadovauja Juozas Kinčius. 

ATLANTA" SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA DETROITE 
Kastyčio Latvio, siuntinių 

agentūros „Atlanta" savininko, 
pasikalbėjimas su Algiu Zapa-
racku apie siuntinių pristaty
mus į Lietuvą bus transliuo
jamas per „Lietuviškų melodi
jų" radijo valandėlę spalio 23 d. 
Kastytis Latvys siuntinius pri
iminės Dievo Apvaizdos parapi
joje sekmadienį, lapkričio 1 d. 
nuo 9 vai. ryto. 

mo parapijos salėje, 6820 So. 
Washtenaw Ave. Pradžia 1 vai. 
p.p. Pietūs — 2 vai. p.p. 

Gruodžio S d. Vakarienė ir 
šokiai. Vadovauja Joseph 
Martikonis. Laimėjimus praves 
Evelyn Oželis. 

Gruodžio 8 d. - Vidurio 
Amerikos apygardos susi
rinkimas šv. Antano parapijo
je, Bridgeporte. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

Allen J . Cius 
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LIETUVIAI 
TARPTAUTINĖJE 

M U G Ė J E 
Detroito Lietuvių Kultūros 

klubas spalio 16-18 dienomis 
dalyvavo tarptautinėje mugėje 
Southfield, Michigan. Lietuvių 
skyrių puošė gintaro papuoša
lai, audinių, knygų, lipinukų, 
magnetofono juostelės ir įvairūs 
lietuviški suvenyrai. Didelį 
lankytojų susidomėjimą patrau
kė Antaninos Jonynienės ginta

ro ir šiaudelių paveikslai bei 
margučiai Detroito Lietuvių 
Kultūros klubui vadovauja Ste
fanija Kaunelienė. 
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DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog | Medicare 

•riklauso Ho»y Cross ir Chnst ligoninėms 
2434 W. 71 t t r M t , Chicago 

T a i . (1-312) 434-8649 (veikia 24 vai.) 
Hrm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Ux. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl ftoad 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIMgott ir Dr. Adama 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 We*1 Ava., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naporvllla 
700-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu te! 708-857-8383 

Kab. tai. (1-312) 585 03*8: 
Rez. (1-312) 770-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

K a b . ta i . ( 1 -312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 
V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 

K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES L IGOS 
7 7 2 2 S . K e d z l a A v a . , 

Chicago , III. 6 0 6 5 2 

PAVOGĖ GORBAČIOVO 
AUTOMOBILI 

Galima sakyti, kad buvęs 
Sovietų Sąjungoje svarbiausias 
asmuo jau tapo eiliniu piliečiu 
— kažkokie piktadariai pavogė 
jo automobilį, pastatytą ap
saugotoje aikštėje, kai Gorbačio
vas buvo išvykęs į Vokietiją. 

Automobilių vagystės, dar 
neseniai negirdėtas įvykis Rusi
joje, dabar jau kasdieninis reiš
kinys. Kasdien pavagiama apie 
40 mašinų. Žinoma, amerikie
čiams toks skaičius atrodytų 
juokingai mažas, bet rusams, 
kurie kartais turi kelis metus 
laukti eilės, kad gautų nusipirk
ti automobilį, tai labai erzinan
tis reiškinys. 

Buvęs Maskvos meras pernai 
pasiūlė, kad automobilių va
gims be jokio teismo būtų pa
skirta 7 m. kalėjimo bausmė. 
Tačiau šiemet Maskva jau turi 

banketas Švč. M. Marijos Gimi- kita merą, o automobilių vagys
tės dar pagausėjo. 

Gorbačiovui apskritai nesise
ka su automobiliais. Neseniai 
Jelcinas įsakė konfiskuoti jo 
limuziną, kai Gorbačiovas vie
šai pakritikavo vyriausybę. 
Tačiau dabartinė vagystė gal
būt nebus tokia skaudi, nes tik 
prieš savaitę buvo padvigubin
tos alyvos kainos Rusijoje. Rusai 
dejuoja, kad netrukus niekas 
neturės pakankamai pinigų 
užsimokėti už gazoliną. 

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

3900 W. • « St. T*. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 
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Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kadzla Ava. , Chicago 
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Tai. (1-312) 565-2802 
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Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 
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Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills IL 
Tai. (708) 598-8101 
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DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtfi Ava . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5638 8. Pulaakl Rd., Chicago 

312-688-1955 
172 Schlller 8t., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2808 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-634-1120 

Namų (708) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 
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Tai. (1-312)925-2670 

1185 Dunda* Ava., Elgln, I I I . 60120 
Tai. (706) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8 . Robertą Rd., Hickory HMa, IL 
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DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 
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šešt pagal susitarimą 
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DR. S. LAL 
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EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
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Valandos pagal susitarimą 
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AKIŲ CHIRURGIJA 
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Kaip vedusiems 

ARTĖTI TIKĖJIMU 
Vatikano II susirinkimas pa

keitė daug sąvokų, kurios turėjo 
keistis, nes pasikeitė žmonių 
supratimas, kas yra žmogus — 
vyras, moteris, ir kokie turi būti 
t a r p jų san tyk ia i . Pr ieš 
Vatikaną II buvo kalbama apie 
santuokos kontraktinę sutartį, 
kurios tikslas yra gimdyti ir au
ginti vaikus. Vatikano II Kons
titucijoje „Bažnyčia moder
niame pasaulyje" jau taip rašo 
apie vedybinį ryšį: „Vedybos 
nėra įsteigtos tik vaikų gimdy
mui. Pati dviejų asmenų neišar
domos sutarties prigimtis ir 
vaikų gerovė reikalauja, kad 
tarp vedusiųjų deramai reikštų
si, augtų ir bręstų abipusė 
meilė" (str. 50). O Santuokos 
sakramentu krikščionys savo 
žemišką meilę ir ryšį pašventi
na, prašydami dieviškosios pa
galbos šį ryšį išgyventi pagal 
Kristaus ištikimybę ir meilę 
Bažnyčiai, už kurią jis atidavė 
pats save (plg. Ef 5:25). 

Jėzui dar esant žemėje, ryšys 
ir draugystė tarp jo ir pirmųjų 
jo mokinių bei sekėjų augo ir 
brendo ne tik per jų bendrai iš
gyvenamus kasdieniškus įvy
kius, bet ypač per bendrą tų 
įvykių u u n i f i m 3 maldon. Šis 
ryšys tarp jų augo, kalbant 
laiminime maldas prieš kiek
vieną valgį, pavakarėj susirin
kus vakaro maldai ir susikaupi
mui, taip ir šeštadienio vaka
rais, susirenkant sinagogoje su 
kitais pamaldžiais žydais. Pana
šiai ir vedybiniame krikščionių 
gyvenime jų bendras ryšys gilė
ja per bendrą maldą, į savo kas
dieninio bendro gyvenimo išgy
venimus pasikviečiant Kristų. 

Ne viena katalikiška šeima 
bent šiek tiek jau meldžiasi kar
tu — mažiausiai, kartu dalyvau
jant bažnytinėse pamaldose, 
dažnai meldžiantis ir prieš val
gį, ypač iškilmingomis šeimos 
švenčių progomis. Daugelis šei
mų gilina savo šeimyninį-sakra-
mentinį ryšį, kartu kalbėdami 
rožančių ir kokias kitas for
malias maldas, litanijas ar no-
venas. 

Tokios bendro pamaldumo for
mos gerai veikia, kai abu 
vedusieji turi ne tik bendrą 
tikėjimą, bet ir tą patį maldos 
supratimą. Bet taip, kaip Dievo 
malonė nesireiškia vien t ik 
Bažnyčios formaliai teikiamų 
sakramentų metu, bažnytinių 
pamaldų metu ar net formalios 
maldos metu, taip ir malda 
reiškiasi ne vien formalių 
pamaldų metu. Daug kam kas
dieniškas bendravimas su Die
vu reiškiasi ne tiek formaliomis, 
atmintinai išmoktomis maldo
mis, o dažna spontaniško 
šnekėjimosi su Dievu forma. 
Norint vedybose ar šeimoje 
dalintis ne tik kasdieniniais 
išgyvenimais, bet ir malda, bū
tina pripažinti, kad net ir toje 
pačioje šeimoje paskiri šeimos 
nariai skirtingai prieina ir prie 
Dievo. 

Skirtingas vyro ir žmonos ti
kėjimo reiškimasis neretai gali 
sukelti šeimyninio gyvenimo 
problemas, jei vienas šeimos 
narys pradeda norėti kitą „at
versti" į savo pusę. Pasirodo, jog 
net ir kai abu vedusieji priklau
so tai pačiai religijai, būna taip, 
kad nuo vaikystės jie išmoko vi
sai kitaip savo tikėjimą reikšti 
ir suprasti. 

Vienoje poroje, pavyzdžiui, 
abu buvo auklėjami katalikais 
ir abu kas sekmadienį kartu 
dalyvauja Mišiose, bet jų tikėji
mo bendrumas tuo ir baigiasi. 
Jis labai mažai domisi formalia 
religija ir abejoja apie asmeniš
kos, privačios maldos naudingu
mą. Tačiau, sakykim, vyras turi 
stiprius moraliniu8-dorovės įsi
tikinimus, kas savaitę skirda
mas laiko patalkinti netoliese 
esančioje vargšų pavalgydinimo 

DVIŠAKA JAV UŽSIENIO POLITIKA NEONACIZMAS 

būstinėje. Bet jis nemėgsta 
kalbėti apie tikėjimą ir nepa
togiai pasijaučia, kai žmonės 
parodo gilius religinius jaus
mus. 

Tuo tarpu jo žmona giliai per
gyvena tai, kad negali su savo 
vyru dalintis tikėjimu. Ji da
lyvauja įvairiuose maldos kur
suose ir rekolekcijose, skaito re
ligines knygas ir nuolat kenčia 
dėl savo vyro nesidomėjimo ti
kėjimo dalykais. 

Kaip ir kitose bendro gyveni
mo srityse, taip ir religinėje, 
kritiškai svarbu, kaip žmonės 
traktuoja skirtumus savo tarpe. 
Paskelbimas, kad vienas būdas 
teisingas, kitas — klaidingas, 
pastangos įtikinti kitą žmogų, 
„atversti" į savo pusę — tokie 
dalykai paprastai tik veda į di
desnį konfliktą. Yra kiti būdai, 
kurie lengviau atves į tikrą 
dialogą ir dalinimąsi, būtent, 
pagarba kito asmens pažiūroms 
ir jos ar jo teisei į savo įsitiki
nimus. Daug padės kantrus, at
viras vienas kito išklausymas, 
s tengiantis suprast i kito 
žmogaus galvojimą ir iš jo ko 
nors pasimokyti. Tai ne tik 
padės giliau suprasti savo my
limą asmenį, bet vers giliau per
mąstyti savus įsitikinimus ir 
pradėti sąmoningiau suprasti, 
kodėl tikime tai, ką tikime. Pa
dės ir noras giliau susipažinti su 
kitos pusės priėjimo prie tikėji
mo pliusais, ieškojimas ir sukū
rimas būdų aiškintis, svarstyti 
ir ieškoti bendro pagrindo, iš ku
rio prieiti sutarimo tais atvejais, 
kai mūsų skirtumai gali paveik
ti kitus šeimos narius — vaikus, 
senelius ar kitus artimuosius. 

Kai įklimpstame į savitarpio 
religinius skirtumus šeimoje, 
dažnai užmirštame, kad esmi
niai dalykai mūsų tikėjime yra 
kaip tik tie, kurie mums yra 
bendri. Įklimpę į tuos elemen
tus, kurie mus skiria, negirdo
mis, nematydami praleidžiame 
tuos dalykus, kuriais pasidalin
dami, galėtume gilinti vienas 
kito tikėjimą. 

Geriausias būdas vedusiai 
porai dvasiniai artėti, kurių 
religinis priėjimas skiriasi — tai 
pastebėti ir paminėti tuos mo
mentus kasdieniškoje, konkre
čioje patirtyje, kai pajutome 
Dievo malonės properšą. Pavyz
džiui, kad ir toks dalykiškas pa
sidalinimas: „Kai Tomas po 
visų tų ginčų tik ramiai nuėjo 
ir paguodė savo brolį, man 
staiga taip daug kas paaiškėjo, 
ir pajutau tokį gilų ramumą ... 
lyg Dievas čia buvo". Tokie savo 
pergyvenimo konkretaus pasi
dalinimai padeda pagrindus 
dažnesniems tikėjimo pasidali
nimams. 

Bet norint pradėti dalintis sa
vo tikėjimu, svarbiausia pradėti 
kreipti dėmesį į savo vidinį 
gyvenimą — nenurašyti savo 
jausmų, kurie dažnai yra rodik
lis į Dievo veikimą, kaip nesvar
bių dėl to, kad jie surišti su 
paprastais, kasdieniškais daly
kais. Kai ieškome ypatingų, 
mus stulbinančių stebuklų, ne
pastebime didžiausių stebuklų, 
pavyzdžiui, kad per tiek sunkių 
nepanešamų vargų išlikome 
kartu - ir ne tik kartu, o giliai 
suartėję. 

Kartais, priimdami kasdieniš
kame gyvenime įvykstančius 
stebuklus, kaip savaimingą vei
kimą, įvykusį stebuklą įvertina
me tik tada, kai jau per vėlu juo 
pasidžiaugti, kai mūsų arti
miausias asmuo sunkiai suser
ga ar numiršta. Vedusiai porai 
dalintis tikėjimu — tai kita for
ma meilės, artimumo, savo sie
los dalinimosi. Bet meile vi
suomet dalinamasi, vertinant to 
kito asmens ypatingumą, uni
kalumą, dėl ko mes jį ar ją pa
milome. 

a.j.z. 

Lietuviams nevisad lengva su
prasti Amerikos užsienio politi
kos vingius, kurie paryškėją 
tiktai nuodugniau patyrinėjus 
jos ideologinę struktūrą ir isto
rinį pamušalą. New Yorko sa
vaitraštyje „The New Republic" 
išspausdintame straipsnyje apie 
„Užsienio politikos pradžią" to 
uždavinio imasi politologas 
Francis Fukuyama, nesenai pa
garsėjęs savo ir Lietuvoje nu
skambėjusia teze apie istorijos 
pabaigą po liberalinės demok
ratijos pergalės. 

Po Pirmojo pasaulinio karo 
amerikiečiai buvo pasidavę 
„izoliacionizmo" pagundai, 
nenorėjo veltis į pavojingas Eu
ropos ir viso pasaulio proble
mas. Tokio pavojaus Fukuyama 
nemato dabartinėje Amerikoje. 
Šiandien amerikiečiai nemano 
pasitraukti nuo pasaulio — jų 
užsienio politikos formuotojai 
dabar klausia, kaip, kuriuo bū
du Amerika turėtų dalyvauti 
pasaulio reikaluose. 

Autoriaus nuomone, čia vėl 
pasireiškia tradicinis Amerikos 
užsienio politikos dvišakumas. 
Tai plyšys tarp „kraštutinių 
realistų" ir „idealistų" ar „neo-
wilsonistų" — prezidento Wood-
row VVilsono, demokratijos ir 
tautų laisvo apsisprendimo mi

sionieriaus ideologijos tęsėjų. 
Geriausiu „kraštutinio realiz

mo" pavyzdžiu praktikoje Fuku
yama laiko prezidento Busho 
politiką Kinijos bei Irako atžvil
giu: jo mandagumą „nukaršu
siems komunistams" Beijinge ir 
atsitraukimą nuo visiškos per
galės Irake. Iškalbiausias tų 
„realistų" atstovas esąs buvęs 
prezidento Nixono kabineto na
rys, profesorius Henry Kissin-
ger, .:ui ;o manymu, tarptautinė 
are^a visad bus kupina pavojų 
bei konfliktų, ir todėl reikia ne 
tiek rūpintis tarpi u^ne teise ir 
demokratijos plėtimu, kiek tęsti 
„senąjį žaidimą" — siekti di-
didžiųjų valstybių galybės pu
siausvyros. 

Kissingeris nemanąs, kad Jel
cino Rusija sugebės atsikratyti 
savo imperialistinės, ekspansi
nės tradicijos ir virsti demok
ratiška. Todėl jie siūlo, kad 
Amerika sutelktų savo dėmesį 
į tuos kraštus, kuriems iš atgy
jančios Rusijos grės didžiausias 
pavojus. Kissingeris numatąs, 
jog Rusiją apsups atstatyta 
NATO, kurion įeis Rytų Euro
pos šalys, gal įskaitant ir Balti
jos valstybes bei Ukrainą. 

Fukuyama tvirtina, kad Kis-
singerio „kraštutinis realiz
mas" ignoruoja didžiuosius pas-

Kryžių Kalno Rūpintojėlis. Nuotr. Viktoro Kučo 

tarųjų dešimtmečių pasikei
timus visame pasaulyje. Jo nuo
mone, ir Rusija galės išsivaduo
ti iš savo imperalistine ekspan
sija paženklintos istorijos, kaip 
išjos išsivadavo Turkija, Brita
nija, Belgija, Olandija ir Portu
galija. Pačioje Rusijoje net ir 
konservatyvūs nacionalistai 
esantys pavargę nuo imperijos 
naštos. 

Be to, priduria straispnio au
torius, amerikiečiams sunku 
pritarti „kraštutiniam realiz
mui". Jungtinės Amerikos 
Valstijos esančios viena iš ne
daugelio valstybių visame pa
saulyje, kurių tautinė tapatybė 
ribojasi demokratinėmis institu
cijomis, apibrėžusioms JAV po
būdį šiai naujai valstybei susi
kūrus. Todėl daugumas balsuo
tojų tepritars tokiai užsienio 
politikai, kuri remiasi „aukštes
ne vizija". 

„Neovvilsonistai", anot Fuku-
yamos, pabrėžia demokratiją, 
žmogaus teises, tarptautinę tei
sę ir Jungtines Tautas. Tarptau
tiniai santykiai jiems nėra 
tiktai negailestinga kova dėl 
galybės. Jie mano, kad moder
nioji liberalinė demokratija 
reiškia lūžį, atsiskyrimą nuo 
praeities, nes išsivysčiusios de
mokratijos mažiau karingos už 
autoritarinius režimus. „Kraš
tutiniai realistai" esantys pesi-
mištiškesni — jie įsitikinę, kad 
demokratinės revoliucijos sovie
tinėje erdvėje labai trapios ir jas 
pakeis „nepakantus ir agresy
vus nacionalizmas". 

Demokratų partijos kandida
tą Bill Clintoną straipsnio au
torius priskiria „neowilsonis-
tams". Clintonas kritikuoja 
Busho užsienio politiką už 
„teigiamos vizijos" stoką — už 
lai, kad demokratinės vertybės 
nėra jos branduoliu. Anot Clin-
tono, demokratiją reikia už
tikrinti visame pasaulyje, o 
ypač buvusioje Sovietų Sąjungo
je. Amerikos uždavinys esąs 
vadovauti globalinei sąjungai 
už demokratiją, kuri būtų tokia 
vieninga ir tvirta, kaip sąjunga 
prieš komunizmą. 

Išeitį iš to Amerikos užsienio 
politikos dvišakumo Fukuyama 
mato vidurio kelyje tarp per 
daug brutalios „realistinės po
litikos" ir neįmanomo įgyven
dinti idealizmo. Svarbiausias 
klausimas, jo nuomone: ar 
NATO įsipareigojimai turėtų 
būti išplėsti į Rytus? Jis cituo
ja neseną Pentagono studiją, ku
rioje sakoma, kad JAV intere
sas yra neleisti Rusijai vėl iškil
ti kaip hegemoniškai Europos 
galybei. Bet, klausia Fukuya
ma, „ar amerikiečiai sutiks, kad 
jų sūnūs ir dukterys žūtų, gin
dami laisvę Kijeve, Vilniuje, ar 

VOKIETIJOJE? 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Paskutiniai pasauliniai poli
tiniai įvykiai buvo nuslopinti 
neonacių bei skus t aga lv ių 
demonstracijom Vokietijoje, 
deginant azyliaus teisių ieš
kančių svetimšalių gyvenamas 
patalpas, i šniekinant žydų 
kapines, užpuolant svetimšalius 
gatvėse, piešiant ant namų 
sienų „hakenk reucus" bei 
įstojant į atvirą kovą su policija. 

Užsienio žiniasklaida kiek 
perdėjo šiuos visus įvykius, 
parodant (pvz. televizijoje) 
jaunuolius, besisveikinančius 
hitleriškai. Tai jie padarė tik 
į teikus JAV televizi jos 
atstovams po šimtinę. Tuo tar
pu Dėdės Šamo žemėje šie vaiz
dai sukėlė didžiausią neapy
kantą vokiečiams ir k a r t u 
baimę, tikint, kad Hitlerio 
dvasia vėl grįžta į vokiečių 
žemę. 

Kaip minėjau, beveik 
kiekvieną dieną jaunuol ia i 
padėdavo prie sve t imšal ių 
namų savo darbo bombas, keli 
šimtai jų demons t ruodavo 
Berlyno, Hamburgo, Miun
cheno, Rostocko, Šver ino 
gatvėse, šaukdami „lauk sve
timšaliai", užšeigose sukeldavo 
peštynes. Tačiau užsienio spau
da niekuomet neieškodavo tų 
išsišokimų priežasčių, papras
tai iš anksto pasmerkdama jau
nuolius, kurie, neturėdami dar
bo, jokio užsiėmimo, atsiradę 
tarp demokratinio pasaulio ir 
buv. komunistinės ideologijos 
(buv. Rytų Vokietijos atstovai), 
tą jaučiamą tuštumą nori dabar 
kuo nors užpildyti. O Vokietijos 
konstitucija užtikrina visišką 
laisvę. Ją jie išnaudoja, nes, 
vakare suėmus jaunuolį, j is jau 
kitą dieną išleidžiamas iš 
daboklės. 

Ir dar kita medalio pusė. Kol 
tikrinamas svetimšalio pra
šymas azyliaus teisėms gauti, 
praeina treji-penkeri metai, po 
to seka apeliacija ir t.t. Tame 
laikotarpyje jis gauna pašalpą, 
nemokamą butą, slaptai dirba, 

net Varšuvoje?" Ar tam pritars 
europiečiai? Prieš a tsakant į 
tuos klausimus, reikia išsiaiš
kinti, kas kam grasina ir ku
rioms pokomunistinėms valsty
bėms pavyks pereiti į pastovias 
demokratijas? Kuri Amerikos 
partija belaimėtų rinkimus, tie 
klausimai dominuos ateinančios 
JAV administracijos dienotvar
kę, — rašo politologas Francis 
Fukuyama. v 

Vi.. 

nusiperka vartotą automašiną, 
žmona kasmet gimdo vaikus, 
gaudama už juos vaikpinigius ir 
t.t. Atsiranda pavydas, kuris 
išsilieja demonstracijom. Tačiau 
azyliantas čia niekuo kaltas. 
K a l t i n i n k o re ik ia ieškot i 
vyriausybės sluoksniuose. 

Deja, t i e keli tūkstančiai 
demonstruojančių narių (ofi
cialiai priskaitoma apie 50 
tūkst .) bei skustagalvių — 
svetimšalių priešų, gerokai 
sugadino vokiečių vardą 
Europoje. Paskutiniai Gallupo 
duomens parodė, kad 52% 
graikų, 45% italų ir liuksem
burgiečių nemėgsta vokiečių, o 
pačioje Europos B-nėje jų yra 
31%, bet 59% simpatizuoja 
Vokietijai. Vokiečiai daug ger
bėjų turi Danijoj — 70% ir Pran
cūzijoje 64%. Gallupo institutas 
užklausė ne tik dėl simpatijos 
vokiečiams, bet ir pasitikėjimo 
jais. Pasirodo, kad vokiečiais 
daugiausia pasitiki belgai — net 
75%, toliau olandai — 71%, o 
Europos Bendruomenės vidur
kis yra 64%, bet 31% nepasitiki 
ja is . Pasit ikėjimo vokiečiai 
neturi pas graikus — 50%, por
tugalus — 43% ir italus 40%. 

Daugumas vokiečių kaimynų 
mano, k a d Vokietijos su
jungimas yra didelis pavojus 
taikai. Europos Bendruomenėje 
tą pavojų mato 31%. Skeptiškai 
žiūri graikai — 48%, britai — 
44% ir ^portugalai — 42%. 
Žymiai mažiau tą pavojų mato 
ispanai už pačius vokiečius. 
Ispanijoje pavojų mato 13%, o 
pačioje Vokietijoje net 18%. 

Kaip matome iš šių duomenų, 
didžiausiai antipatiją vokiečiams 
reiškia graikai. 

Pasirodžiusiu nacizmu Vokie
tijoje skundžiasi Vatikano radi
jo vokiečių sekcijos modera
torius kun. Eberhard von Gem-
mingen, S.J. Paskutinėm savai
tėm jis iš radijo kolegų turėjo iš-
k lausy t i tokių pas tabų: 
vokiečiai visgi yra fašistai, to ir 
reikėjo laukti iš jų. O anksčiau? 
Malonu buvo girdėti gražius 
žodžius apie Vokietiją. 

Londone vokietė Chr is ta 
Gerlach prarado valytoją. Jos 
vyras uždraudė valyti vokietės 
butą. Izraelitas rašytojas Amos 
Oz, gavęs Vokietijos knygų 
biržos ta ikos premiją taip 
pasakė: „Kur dingo tūkstančiai 
demonstrantų, protestavusių 
gatvėse prieš karą Irake? Kur 
jie yra šiandieną, kai jų pačių 
gatvėse laukiniškai viešpatauja 
rasizmas ir chuliganizmas". 

NIEKAM NEREIKALINGI 
J U R G I S JANKUS 
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O kemsėta plynė tokia tuščia, kad ne tik jokio žmo

gaus nematyti, bet nė pavasarinio paukščio negirdėti, 
lyg visi būtų susitarę ir anoje pusėje Eldės pasilikę. 

Iš žiemių dangų aptraukė debesys, ir ėmė dulkti 
smulkus lietus. Tik iš užpakaly paliekančių dūmų spėju, 
kad tebeeinu į šiaurę. Laikrodžio neturiu, tai net nenu-
jaučiu, kiek laiko galėtų būti, kai šnekėjau su vokiečiu, 
nepasiteiravau laiko. Bet tada ne tas ir rūpėjo, o dabar 
ima rūpėti nakvynė, nes lietus netruks kiaurai 
perdrengti. Praėjusį rudenį Rytprūsiuose vieną naktį 
nakvojau šiaudų stirtoje. Buvau perdrengtas ir šiaudai 
buvo šlapi. Reikėjo gerai pasirausti, kol prisirausiau 
ligi sausų. Kai įsilindęs apšilau, išsimiegojau kaip po 
krikšto. Net sapno jokio nesapnavau ir rytą išlindau 
visiškai išdžiūvęs, bet čia niekur nebuvo matyti ne tik 
stirtos, bet nė gero šiaudų kupsto. Neatsiminiau, 
kad nuo Berlyno ligi čia būčiau kur matęs stirtą šiaudų. 
Net pagalvojau, kur to krašto vokiečiai juos laiko. Prū
suose šiaudų stirtos buvo prie kiekvieno ūkio, ir aš 
mieliau nakvodavau stirtoje, negu daržinėse, kur dau
gumas pabėgėlių nakvodavo. Jie visų ištrintuose šiau
duose prisirinkdavo ir utėlių, o aš per visus Rytprū
sius iškeliavau švarus. 

Tolokai dešinėj'- v**l buvo matyti medžių kupolas. 
Kokia nors didelė sodyba ar vėl dvaras. Geriau šio 
krašto nepažinus, atrodo, kad čia tik dvarai ir dvarai. 
Tenai greičiausiai dar nėra rusų, bet jis man taip toli 
iš kelio ir tolyn Elbės Pats taip negalvojau, nenoriu 

galvoti, bet nejučia ir mane ima Elbės liga. Kad tik 
greičiau už jos. 

Imu justi, kad vakaras tikrai artėja. Dar negali
ma būtų pasakyti, kad temsta, bet nejučia akiratis iš 
visų pusių siaurėja. Atsisukęs net toli paliktų dūmų 
nebegaliu įžiūrėti. 

Dar kiek paėjęs, randu kelutį. Jis ateina nuo to 
medžių kupolo ir bėga į kairę. Už jo akim neapmeta-

laukiau, kad iš mašinos mane pašauktų. Turi pašaukti. 
Turi ką nors pasakyti, o jie tylėjo. Kaip bus taip, žen
giau kelis žingsnius. Tylu, dar kelis. Juntu, kad grįžta 
tas rytmetinis virpulys. Ne iš baimės, bet nežinia iš 
kur ir kodėl. 

Kai iš mašinos niekas nepasiskardeno, neliepė nei 
stoti, nei gulti, priėjau visiškai arti. Langai buvo 
uždaryti, užpakalinėje sėdynėje kažin ko prikrauta. 

mas šviežiai suakėtas laukas. Kiek pasvyravęs, pasuku Pamėginau duris. Atsidarė. Įkišęs galvą pažiūrėjau į 
į kairę, bet kelutis, kiek paėjęs, atsiremia į krūmus užpakalinę sėdynę. Nors jau buvo tamsoka, bet 
ir pasuka į dešinę. Dabar kairėje pusėje neseniai neatrodė, kad būtų koks žmogus. Atsi t iesęs 
sulapoję krūmai, vienur kitur tamsia eglute ir pušele apsižvalgiau. Nieko nebuvo matyti ir jokio balso. Toli, 
pamarginti, o dešinėje suakėtas laukas. Einu kelučiu. gal kur Elbės pakraščiuose, dar buvo girdėti 
Juo žengti daug lengviau, negu per nelygią kemsapie- dundėjimas. Kiek į kairę kaip saulėleidis švytėjo tolimo 
vę. Šalia kelučio galiu užtikti ir kokią sodybą, kurioje gaisro pašvaistė, o čia nieko. Dabar pamačiau, kad ir 
gal gaučiau nakvynę ir užkasti, o svarbiausia, sužino- automobilis buvo išsuktas iš kelučio į dirvos pakraštį, 

lyg kas čia atvažiavo, čia pastatė, pasakė, kad palauktų, 
ir nuėjo. Gal iš tikrųjų nuėjo ko pasiimti a r ką 
pasikviesti. Vis tiek įslinkau už vairo, išsitraukęs 
marškinius, nusišluosčiau veidą, rankas. Ant suolo 
užgriebiau pusę kepalo duonos.,/ tsilaužiau gabalą. 
Buvo skani. Net nepagalvojau, kad reikėtų ko ir prie 
duonos. 

Su pirmais kąsniais sumažėjo ir drebulys. Ėmiau 
graibyti po užpakalinę sėdynę ko nors daugiau 
valgomo, bet buvo tik drabužiai, dėžės, o pačioje 
apačioje knygos. Gal tose dėžėse kas ir buvo, bet pa
tamsy raustis nebepaslinkau. Pavalgiau duonos, susi
riečiau ant priešakinės sėdynės, kuprinę pasidėjau po 

čiau, ar čia tikrai jau yra amerikiečiai. 
Dar galą paėjęs, dešinėje pamačiau ką pūpsantį. 

Arčiau priėjęs, pažinau, kad automobilis, bet kas jame, 
matyti negalėjau. Nepajutau, kaip kojos lipte prilipo 
prie žemės; o jeigu ten kokia sargyba. Tuoj krito į galvą, 
kad ten sėdi du rusai, automatus ant rankų pasidėję. 
Gal net ir mašinos langus atsidarė. Matavau akimis, 
kiek man ligi krūmų, o jie toje vietoje buvo gerokai nuo 
kelučio pasitraukę. Nedaug, bet nemažiau, kaip dešimt 
ar penkiolika gerų žingsnių. Tik pasuksi į krūmų pusę, 
ir jie tuoj burbtelės. Paskum atėję dar patrauks po sykį 
kitą, kaip anie per vokiečių lavonus, gal net ir sme
genis taip pat ištaškys. Kada nors kas nors ras, tik 
smegenys seniai bus varnų sulestos. Smegenys, kuriose 
yra sutilpusios jau šešios kalbos, dar netobulos, bet vis 
tiek turtas, kuris, tariausi, bus kada nors reikalingas, vmau 
o gal net ir naudingas. Tokios mintys, jau tapusios 
ryškiais vaizdais, lėkė per galvą, o aš stovėjau ir 

galvą, pasisiekęs į užpakalinę sėdynę, išsitraukiau 
kažin kokį sunkesnį drabužį, užsiklojau ir apsinak-

(Bus daugiau) 
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„Draugo" bendradarbis J. Daugėla įteikia sukaktuvininkai dienraščio redak
toriaus sveikinimą. Šalia V. Janušaitienė ir programos vadovė dr. S. 
Ramanauskienė. 

ŽURNALISTAS 
JURGIS JANUŠAITIS, 
SUKAKTUVININKAS 
Pagerbimo šventė Floridoje 

JONAS DAUGĖLA 
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Rugpjūčio 4 d. mūsų žinomas 
žurnalistas, „Draugo" nuola
tinis bendradarbis, Jurgis Ja-
nušaitis įkopė į savo gyveni-

.mo devintąjį dešimtmetį, bet 
Daytona Beach lietuviai tik 
spalio 4 d. gausiu būriu sugužėjo 
į vietos restoraną pagerbti savo 
telkinio narį — garbingą sukak 
tuvininką. Be abejo, Jurgis nėra 
vien žinomas Daytona Beach 
vietovėje. Jį labai gerai pažįsta 
ir žino visa lietuvių išeivių 
visuomenė, o taip pat jo vardas 

-randa atgarsį ir tėvų žemėje. 
Kolega Jurgis yra lyg tas 

geras prancūziškas vynas: jis 
gerėja su amžiumi. Atšventęs 
savo deimant inę sukakt į , 
Janušaitis dar plačiau pradėjo 
reikštis lietuviškoje spaudoje. 
Šiandien jau jo rašiniais gali 
gėrėtis Europos, Kanados, Aust
ralijos tėvynainiai. Veik nėra 
išeivijoje nei vieno lietuviško 
laikraščio be Janušaičio plunks-

"nos. 
Žurnalistikoje jis yra pasirin

kęs reporterio-korespondento 
sritį. Jis vengia liesti politines 
temas ir tuo pačiu nerašo ginčy
tinų straipsnių. 

\\ Tačiau reporterio darbas irgi 
• \ m stato Hidelius reikalavimus. To 
;>2T darbo apimtį pats Janušaitis 
>ŽL yra taip nusakęs: 
~><— * „Korespondentas turi būti ob-
'.įį^. ; jektyvus, šalto charakterio, 
'••*&?*.. mandagus, akylas, gebąs orien

tuotis situacijoje, mokąs stebėti 
įvykius, turėti gerą atmintį, 
plačias pažintis su įvairių 
gyvenimo sričių asmenimis*' 
'..Žurnalistas'", psl. 67). Lietu
viškos spaudos skaitytojai gali 
patys įvertinti, kad sukaktuvi
ninkas atitinka šiems reikala
vimams. Bet mes visi, kurie ne-
iškenčiame neparagavę tos re
porterio duonos, turėtume įsak
miai vadovautis Janušaičio pa
tarimu: ..Korespondentas įvy
kius aprašo išsamiai, tačiau 
būtina stengtis rašyti kuo glaus
čiau. Laikraštyje reikia rasti 
vietos visoms vietovėms. Tad 
korespondencijos turi būti kuo 
trumpiausios, tačiau ne proto-
koliškai ar programiškai sau
sos", f Ten pat, psl. 68.) 

(iaibūt prie paskutiniųjų me
tu Janušaičio kūrybingumo kiek 
prisidėjo ir šiandieninė jo gy 
venamoji aplinka. Gražus At
lanto paplūdimys, saulėtas dan
gus, solidarus ir geromis nuo
taikomis gyvenantis vietos lie
tuviu būrys... Tad nenuostabu, 
kad šioje aplinkoje leisdamas sa 

-vo pensininko amžiaus dienas. 
-Janušaitis buvo ir metine žur
nalisto premija apdovanotas. Ši 
premija jam buvo 1990 m. įteik 
ta St PptFrsburgo Lietuvių na 

SuKakfies pobūvio iškilmių 
puota buvo pradėta religine in-
vokacija Ją paskaitė ir savo 
*od?m paspalvmo Kazimiera 

LITUANISTINIS ŠVIETIMAS 
IR KITI ŠVIETIMO TARYBOS 

DARBAI 

Jankauskas. Tačiau ne vien 
žurnalistinė veikla vainikuoja 
Janušaičio aštuonių dešimtme
čių gyvenimo kelią. Jis yra ir 
plačios apimties visuomeninin
kas. Yra įsijungęs į Tautinės s-
gos. BALFo, Tautos Fondo ir 
daugelio kitų organizacijų, 
komisijų, komitetų veiklą. Bet 
daugiausia dėmesio ir savo jėgų 
jis skiria Bendruomenės organi
zacijai. 

Tad šiame pobūvyje pirmuoju 
sveikintoju pakviestas vietinės 
LB. apylinkės pirm. Juozas Pa
liulis. Jis suglaustai nusakė 
sukaktuvininko gyvenimo ke
lią. Janušaitis yra Aukštaitijos 
sūnus. 1912 m. rugpjūčio 4 d. 
gimė Džiugonių km., Panevėžio 
apskr. Dar net trindamas Kai
šiadorių gimnazijos suolus, jis 
jau pradėjo siuntinėti korespon
dencijas į lietuviškus laikraš
čius. Ir šio savo įnorio neapleido 
net skaudžiausiais mūsų tautos 
gyvenimo metais, tęsia jį ir 
šiandien, sulaukęs garbingo 
amžiaus. 

Kaip jau minėjau, Janušaitis 
šiandien bendradarbiauja dau
gelyje lietuviškos neivijos 
laikraščių ir žurnalų, tačiau vis 
dėlto jo žurnalistinės veiklos 
pagrindas yra „Draugo" dien
raštis. Tad šio dienraščio ben
dradarbis J. Daugėla perdavė 
jam redaktoriaus Pr. Garšvos ir 
visų bendradarbių bei leidėjų 
sveikinimą. 

Janušaitis yra aktyvus Lietu
vių Žurnalistų s-gos narys, 
kelerius metus buvęs ir tos or
ganizacijos Centro v-bos pir
mininku. Tenka pasidžiaugti, 
kad. jam pirmininkaujant, ši or
ganizacija išgyveno našiausius 
savo veiklos metus ir išplėtė 
organizacinį tinklą. Centro 
valdybos pirmininkės R. K. Vi-
džiūnienės vardu sukaktuvinin
ką pasveikino irgi J. Daugėla. 
Širdingus sveikinimo žodžius 
dar pareiškė V. Abraitis (Tauti
nė s-ga), G. Lapenas (Lietuvių 
klubas), V. Dzenkauskas (BAL-
Fas). V. Grybauskas 'sportinin-
kail Be to. dar buvo gautas 
visas glėbys sveikinimo laiškų 
iš tolimesnių vietovių. Sveikino 

Švietimo tarybos darbai nenu
trūksta, kai mokslo metai užsi
baigia. Liepos mėn. pradžioje 
JAV LB Švietimo taryba orga
nizavo sekretoriatą Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seime. 
Be to, ji suorganizavo švietimo 
parodą seimo metu, kurioje 
buvo išstatyti mokyklų veiklos 
aprašymai ir nuotraukos bei 
vaikų darbai iš JAV, Kanados 
ir ki tur . Švietimo tarybos 
pirmininkė Regina Kučienė 
turėjo progos duoti savo 
pranešimą apie JAV lituanis
tinį švietimą seime, JAV LB 
Tarybos sesijoje, Lietuvių Fon
do paramos paskirstymo posė
dyje ir savo apsilankymo metu 
Lietuvoje. Švietimo taryba pa
reiškė susirūpinimą ir sušaukė 
pasitarimą Chicagos lituanis
tinių mokyklų sujungimo klau
simais. Šiuo metu pirmininkė 
lankosi įvairių miestų mokyk
lose, ir visa Taryba rūpinasi 
Švietimo tarybos leidinių 
klausimais, apie kuriuos bus 
užsiminta vėliau. 

draugai, kolegos ir organizaci
jos. 

Pobūvyje dalyvavo ir viešnia 
iš Lietuvos, Juzė Makauskaitė. 
Ji svečiuojasi Bacevičių šeimo
je. Viešnia pasakė jautrų sveiki- i 
nimo žodį. Ji buvo maloniai 
nustebinta šio telkinio lietuvių . 
skaidria nuotaika ir gražaus 
tautinio solidarumo pavyz
džiais, kurių šiuo metu labai 
trūksta Lietuvoje. 

Sveikintojai neužmiršo pa
reikšti ir savo gilios pagarbos 
sukaktuvininko ilgų metų gyve
nimo palydovei Veronikai. Juk 
ji yra kalta, kad Jurgis gali tiek 
daug laiko ir energijos skirti 
žurnalizmui bei visuomeninei 
veiklai. 

O, be to, šia proga į Daytona 
Beach suvažiavo gausus būrys 
Janušaičių šeimos narių. Visus 
labai gerai nuteikė jų šaunios 
dukraitės Venesos sveikinimas. 
Ji išreiškė Veronikos ir Jurgio 
palikuonių neišsemiamą meilę 
ir pasididžiavimą savo seneliu. 

Pats sukaktuvininkas jaus
mingu žodžiu padėkojo šios 
puotos rengėjams už jų 
pastangas, sveikintojams ir 
visiems svečiams. 

Po visų kalbų, tostų, giesmių 
beveik ne per daug buvo dar 
reikalinga žodinė programa. Šią 
programą atlikti iš St. Peters-
burgo buvo atvykusi D. Mackia-
lienė. 

Janušaičio amžiaus pagerbi
mą organizavo vietinė L. B-nės 
apylinkė. Organizacinius dar
bus vykdė valdybos vicepirm. 
Sigita Ramanauskienė. Ji ir va
dovavo pagerbimo puotos prog
ramai. Tektų pažymėti, kad ji 
šioms pareigoms yra veik nepa
mainoma. 

Nuskambėjo „Ilgiausių me
tų" linkėjimai. Svečiai skirstėsi 
linksmi ir išsinešė gražius prisi
minimus. Janušaitis ir šią su
kaktį atšventė ne tik pakilia 
nuotaika, bet ir išskirtinai gera 
sveikata. Tad skirstėmės visi, 
tvirtai tikėdami, kad turėsime 
progos draugėje dar daug tokių 
metinių sukakčių atšvęsti. 

Studijų savaitė 

Mokytojų Studijų savaitė šiais 
metais vyko rugpjūčio mėn. 
Dainavoje. Joje lankėsi 123 
dalyviai. Jų tarpe buvo dalyvių 
vaikų bei lietuviškai besimo
kančių grupė. Svarbiausia, 
gražaus būrio lituanistinėse 
mokyklose dirbančių mokytojų 
ir vedėjų dalyvavimas buvo 
ak tua lus , ir visi ak tyvia i 
įsijungė paskaitose bei pokal
biuose. „Apva laus s t a l o " 
diskusijų metu buvo proga ap
tar t i mokyklų kasdieninius 
rūpesčius bei užduotis. Švietimo 
tarybos nariai turėjo progos 
išgirsti mokytojų bei vedėjų 
nuomones apie vadovėlius, apie 
mokyklas pradedančiųjų amžių 
ir pan. Spaudoje pasirodė -
įvairių asmenų įspūdžiai apie 
savaitę. 

Chicagos ir apylinkių 
mokyklos 

Spalio mėn. pradžioje 
Švietimo tarybos nariai susi-
rinko posėdžiui. Švietimo tary
bos pirmininkė pranešė apie 
savo susitikimus su dviem nau
jomis mokyklų vedėjomis — Chi-
cagoje ir Lemonte. Eglė Novak 
ir Jūratė Dovilienė yra mokyto
jos amerikietiškose mokyklose 
ir tur i patyrimo kaip lituanis
tinių mokyklų mokytojos. Da
bar jų priežiūroje yra gausaus 
mokinių skaičiaus mokyklos — 
Lemonte šį rudenį pradėjo 
mokytis 270 mokinių, Chicago-
je — 123. Vienoje mokykloje 
tėvai ir mokiniai užangažuoja-
mi rimtai įsipareigoti lituanis
tiniam švietimui, bene raštu 
pasirašydami, kad stengsis 
nesivėluoti, paruošti namų dar
bus ir pan. Reikia palinkėti 
visoms JAV lituanistinėms 
mokykloms darbingų mokslo 
metų. Lapkričio mėn. Regina 
Kučienė stengsis aplankyti Cle-
velando lituanistinę mokyklą, 
vėliau kitas. 

Teisiniai, iždo, inventor iaus 
reikalai 

Kai kas gali paklausti, kodėl 
Švietimo tarybai reikia teisės 
patarėjos (Rūtos Stroputės). Gal 
ne visiems aišku, kiek teisinių 
reikalų gali iškilti: reikia tartis 
su nelietuviškomis leidyklomis 
dėl spausdinimo lentel ių 

Leidiniai 

Šiuo metu Švietimo tarybai 
išsibaigė įvairių leidinių tiražai. 
Kai kuriais atžvilgiais reikia 
rūpintis vien perspausdinimu ar 
padauginimu, kartais reikia 
tartis su autoriais dėl patai
symų. Pasitaiko, kad per didelių 
finansinių garantijų pareikala
vimo leidykloms reikia atsisa
kyti kokį leidinį išleisti. Reikia 
rūpintis leidinio turiniu, kokybe 
ir kiekybe. Šiuo metu Švietimo 
taryba veda paskutinius pasita
rimus naujoms „Gintarėlių", 
„Lietuviais norime ir būti", 
„L isy Way to Lithuanian", 
„Mano žodynas" laidoms. Pla
nuojama išleisti naują vadovėlį 
vaikų užsiėmimams priešmo
kyklinio amžiaus vaikų ma
moms (ar tėvams, seneliams ir 
pan.). Švietimo taryba stengsis 
tinkamai publikai pranešti 
apie kiekvieną naujai išėjusią 
laidą, kiekvieną naują leidinį. 

Ryšiai su Lietuva 

Švietimo tarybos pirmininkė 
Regina Kučienė šią vasarą tu
rėjo progos aplankyti Lietuvą, 
toliau susipažinti su mokslinė
mis įstaigomis bei leidyklomis. 
Ji lankė iš Sibiro atvažiaviusių 
lietuvių kilmės vaikams specia
liai pritaikytą mokyklą „Lietu
vos namai". JAV LB Švietimo 
taryba apsikeičia leidiniais su 
Kultūros ir Švietimo ministeri
ja, su „Vyturio" ir kitomis lei
dyklomis. Yra galimybė, kad 
ateityje bus galima specialiai 
spausdinti leidinius Lietuvoje ar 
pasinaudoti jau Lietuvos mo
kykloms ir vaikams išleistais 
leidiniais. Reikės žiūrėti lei
dinių tinkamumą mūsų mokyk
loms, kurios renkasi tik vieną 
sykį į savaitę. Šiuo metu JAV 
LB Švietimo taryba organizuo
ja jau ketvirtą konteinerį 
(talpintuvą) į Lietuvą. Švietimo 
tarybos talpintuvai yra Lie
tuvos Kultūros ir Švietimo mi
nisterijos priežiūroje. Žiūrima, 
kad knygos bei mokykliniai 
reikmenys būtų dalinami vi
soms mokykloms, nuo Lietuvos 
miestų ligi kaimelių mokyklų 
bei našlaitynų. Kai kurios 
lituanistinės mokyklos jau spėjo 
susiorganizuoti ir atsiųsti savo 
duokles. Amerikiečių aukos taip 
pat atplaukia į Lemonto lietu
vių centro krovimo punktą — iš 
Iowa valstijos, iš Glen Ellyn, iš 
Chicagos ir kitur. Dažnai koks 
nors Amerikos lietuvis kam 
nors davė „inspiraciją" šiam 
reikalui aukoti. 

Gal būtų galima pastebėti, jog 
JAV Lietuvių Bendruomenės 

r 
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žodyno" naujajai laidai), dėl 
užregistravimo JAV valdžios 
įstaigose ir pan. Nesinori vėliau 
įklimpti į kokią nemalonią teisi
nę klampynę. JAV LB Krašto 
valdytbai ir JAV LB Tarybos 
sesijoje kiekviena taryba turi 
įteikti savo knygas, parodyti 
sąmatas. Švietimo tarybos iždą 
sumaniai tvarko Antanas Jarū-
nas. Kadangi Švietimo taryba 
spausdina įvairius leidinius,kai 
jų laidos išsibaigia, naujus 
užsakymus duodant, reikia di
delių užstatų. Kol leidiniai neiš
platinti, kol leidinių platintojai 
neatsilygina - vėl iždininkui 
rūpest is . Gal ne visi gali 
suprasti, kad leidinių plati
nimas yra didelė finansinė ir in
ventoriaus laikymo atsakomy
bė. Švietimo tarybos leidinių in
ventorių rūpestingai tvarko R. 
Petersonas. 

REAL ESTATE REALESTATE 

(„platės") dėl teisių spausdin- Švietimo tarybos vajai turi tam 
ti kokį nors leidinį (pvz. „Mano tikrą pasisekimą, ar tai būtų 

Sukaktuvininko J JanuSaiČio sveikintojai. Iš kairės sėdi: S. Ramanauskienė, 
V. Janušaitienė, J. Janušaitis, K Jankauskas. Stovi: J. Daugėla, V. 
Dzenkauskas, J Paliulis, D. Mackialienė, V. Abraitis, V. Grybauskas, G. 
Lapenas 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
•439 S. KEDZIE AVEMUE 
EVEROREEN PARK, l t 60€42 
TEL. (709) 422-9000 
FAX (700) 422-3103 

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.: plrmed., an
t r a * , ketvlrtd. Ir pet*»d. 9 v . r . - 5 v . p.p Trs*5d. 9 v . r . - 7 v.v. 

GREIT 
PARDUODA 

. RC/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba"; 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Na»iuęr 
• Apartmentus ir Žemę. '> 
• Pensininkams Nuolaida.' . 

rat. i 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6520 S. Kedcrie Ave., 
Chicago, IL 00020 

(312) 7?8-2233 
INCOME TAX-JNSURAMCm 

• Namų pirkimas ir pardavimas , 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų (vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
t VTsi agentei katba KtuvuUdU 
• Nuolaida pensininkams 

77th St. & Kostncr Ave. vic. 3 bedrm.. 
2 baths, large kitchen; family room, finished 
basement, 2 car garage; major appliances; 
excellent condition; low twenties Tel. 
312-582-2950. 

FOR RENT 

rfe 
REALMART, I N C 

6602 S. Pulaski, 
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 

Išnuomojamas 4 kamb. 
me aukšte, Marquette 
312-582-7790. 

Ontuifc 
butas antra-
Parke. Tel. 

FOR SALE 

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

Skambinti: 1-501-225-2240 

KMIECIK REAITOįrr 

3 7922 S. Pulasfci ttfj 
. 4365 S. Archer A>e. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

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

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

H E L P VVANTED 

parama JAV lituanistinėms mo
kykloms, a r talpintuvams į 
Lietuvą. Tai ne vien organiza
torių dėka. Reikia nulenkti 
galvą visiems, kurie išauklėjo 
išeivijos l i e tuv iuk ius per 
praėjusius 40-50 metų. Reikia 
pažiūrėti į šių dienų pareigin
gumo jausmą juntančius litua
nistinių mokyklų vaikų tėvus ir 
išeivijos visuomenės veikėjus, į 
tuos, kurie šiomis dienomis 
Lietuvoje dirba ir veikia. Priau
ginta karta tai tų išeivijoje pa
statytų lituanistinių mokyklų ir 
lietuviškų organizacijų auklėti
niai. Tuo būdu Švietimo tarybo
je dirbantys gali matyti, kad jų 
pastangos vertingos ir įvertina
mos. _ _, , ... 

Ramunė Kubiliute 

Drlvors Wanted. LEONĄ S PIZZA, fui' 
or pt., plenty of buslness daily pay, 
mut t know cfty, nava Inauranca and 
apaafc Engllsh. waafcdaya call 312-
880-6483, weekends and after 5 p.m. call 
312-327-8861. 

Pasaukė m a n ė 
si knyga — tai dabartinio Popie

žiaus Jono Pauliaus II biogra
fija, kurią parašė Jo artimas 
jaunystės draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų. Knyga yra išversta į 
daugelį kalbų. Iš lenkų kalbos į 
lietuvių kalbą išvertė kun . R. 
Jaku t i s . Knyga turi daug iliust
racijų, 352 psl., spaudė „Vilties" 
spaustuvė Vilniuje 1990 m. Kaina 
4 dol. Su periuntimu — 6 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 32 et. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd 81. 
Chicago, IL 50629 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
^as mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V» West 95th Stret 
Tel . — (708) 424-8854 

(312) 581-8854 

St. Bodo parapijos rankdarbių mu-
gė-bazaras šeštd. spalio 24 d., 83 
St. ir Kostner Ave., 8 v.r.—4 v.p.p. In
formacijai skambinkite: 

312-581-6065. 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS. . ... 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevičius 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir 8-rius metus kalėjimuose. Kaina su persiuntimu'9.50 dol. 
IL. gyv. dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Viską mums 
siųsti „Draugo" adresu. 

Kiekviena akis savaip mato. 
Juvenalis 

THE ART OF VIKTORAS PETRAVIČIUS 

THE ART OF 
VIKTORAS PETRAVIČIUS 

— Monografijos pirmas tomas, 
angliškai ir lietuviškai. Sudarė 
Algimantas Kezys. Knyga apima 
Sio dailininko ankstyvąja kūryba, 
pradedant nuo jo studijų metu 
Paryžiuje iki 1949 m., kada jis su 
Seimą gyveno DP stovyklose, 
Vokietijoje. ISleido ..Galerija" ir 
..Amerikos Lietuviu Bibliotekos 
leidykla". Kietais viršeliais, su 
aplanku. 232 psl. f arta turėti sau 
ir padovanoti kitam, ypač kita
taučiui. Gaunama ..Drauge." kaina 
su persiuntimu 27 dol. Illinois 
gyventojai dar prideda 2 dol. 
valstijos mokesečio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. II 60629 J 



Mokytojų studijų savaitės „vadovybė" (iš kairės): Dana Mikužienė, Marytė 
Sandanavičiūtė-Newsom ir Angelė Kraujelytė-Bailey). 

Nuotr. R. Kubiliūtės 

KAS LAUKIA 
PASAULIO 2050 

METAIS 
V Y T A U T A S Š E Š T O K A S 

Neseniai amerikiečių „Time" 
žurnalas analizuoja galimus 
įvykius, prasidėjus dvidešimt 
pirmajam šimtmečiui. Įdomios 
mintys, prielaidos ir pranašavi
mai su spėjimais apie busimus 
įvykius per ateinančius 50 me
tų. 

Kaip pasaulis atrodys po 
50 metų? Per šį šimtmetį įvy
ko du pasauliniai karai. Po karų 
buvęs nemažesnės re ikšmės 
. Šaltasis karas apie 50 metų 
vairavo visą geopolitinę pasau
lio geografiją. Manoma, 21 šimt
metyje vyraus ne karai, bet pa
saulinė ekonomija. 

Kyla klausimas: ar Amerikos 
įtaka pasaulyje ir toliau nesu
laikomai mažės; ar Japonija 
pajėgs ir toliau tęsti pasaulinę 
prekybą; ką atneš rytojus netur
tingajam Trečiajam pasauliui? 

1990 metais panaikinta ato
minio karo grėsmė daugiau ne
egzistuos. Per ateinantį šimt
metį pasaulinės valstybės įves 
daugiau demokratijos, kuri vy
raus Europoje, Šiaurės ir Pietų 
Amerikoje bei Ramiojo vande
nyno valstybėse. 

Bendra žmonijos gerovė pa

gerės, nes visos valstybės suma
žins savo apsiginklavimo išlai
das. Ši tezė patvirtinama ir 
Amerikos Rand korporacijos vy
resniojo analisto Carl Builder. 

Alyvos pareikalavimas, dabar 
dominuojantis pasaulio rinką, 
nustos savo reikšmės. Elektri
nis automobilis plačiai pasklis 
visame pasaulyje. Visa tai įvyks 
ryšium su patobulinta elektros 
ir saulės energija, įjungiant 
kontroliuojamą atominę jėgą. 

Alyvos amžiaus pabaiga neigia
mai paveiks Artimųjų Rytų ara
bų valstybes. Jų turtai sumažės. 
Vakarų valstybių dėmesys jų at
žvilgiu nustos egzistuoti. Dėl to 
kris jų gyvenimo lygis, nes pa
saulinė islamo religija prieši
nasi vakariečių modernizacijai 
ir tuo pačiu save izoliuoja. 

Panaikinus atominę karo 
grėsmę, kartais gali kilti kon
fliktų tarp kaimyninių valsty
bių. Tokiu atveju Jungtinės 
Tautos turės autorizuoti ir vyk
dyti ginkluotą intervenciją. 

Visų kraštų kooperacija su 
Jungt inėmis Tautomis bus 
vienoda taikos ir konflikto me
tu. Pasaulinės taršos, ozono, 

žemės šilimo proceso ir kitos 
problemos bus Jungtinių Tautų 
sprendimo žinioje. 

JAV bus ir toliau vieninte- Į 
lė didžioji karinė pajėga mažiau 
ginkluotame pasaulyje, nes 
Amerika nori pasilikti sau teisę 
padėti kitiems kraštams savo 
ginklais ir atominiu pajėgumu. 

Varžybos tarp tautų yra nor
malus veiksnys, kuris padidės 
ateinančiame šimtmetyje: pa
didės ekonominis augimas, in-
vestacijos, pasikeitimai gėrybė
mis, importas ir eksportas. 

Per a t e inant į š imtmet į I 
svarbiausias laimėtojas bus • 
pasaulinė ekonomija. Europa 
bus pirmaujanti šioje srityje. 
Jungtinė ekonominė rinka susi
dės iš 20 valstybių. Į jų tarpą 
įsijungs Šveicarija, Švedija, 
Norvegija, Suomija ir Austrija. 
Vėliau — Čekoslovakija, Veng
rija ir Lenkija. Visi ekonominės 
rinkos nariai sudarys daugiau 
negu 400 milijonų. Paskutiniai 
dalyviai bus visa Rytų Europa, 
kada bus pasiektas visų bendras 
ekonominis balansas. 

Šiuo metu Rytų Europoje eg
zistuoja pasenę fabrikai, nepa
stovi valiuta ir kitas komunis
tinis palikimas. Šiuose kraštuo
se dar nėra komercinės bankų 
sistemos, laisvos prekybos, kai
nų kontrolės. Visi šie procesai 
turės būti sukurti. 

Daug vilčių ateičiai teikia tų 
kraštų naujais moderniškais 
metodais paruošti darbo kad
rai, aukštos klasės mokslas ir 
technologija. 

Kitoje pasaulio dalyje — Azi
joje — ir toliau bus tęsiamas 
gerovės kėlimas. Tačiau jis bus 
silpnesnis negu Europoje. Japo
nija nustos veržlumo vyrauti 
pasaulyje su savo gaminiais. Jos 
labai moderni ekonomija pasi
liks egzistuoti ir toliau. Daugelis 
fabrikų įves didesnę gamybos 
kontrolę. Japonijos gyventojai 
nori turėti daugiau laisvo laiko, 
didesnius butus ir jausti gyveną 
turtingame pažangos krašte. 

Komunizmas žlugs Kinijoje. 
Taivvanas ir Hong Kongas suda
rys specialią ekonominę zoną ir 
susijungs su Kinijos teritorija. 
Ateinančiame šimtmetyje Kini
ja neišaugs į industrinę pajėgą. 
Jos gyventojų vidutinis metinis 
uždarbis pasieks 900 dolerių iki 
2000 metų. Kinijos ekonomija 
paaugs tik 7 procentus per me
tus. 
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į s igydami , d ienrašč iu i aukojo: 

20 dol. — R. Balchunas, 
Evergreen Pk., IL; A. Zubrickas 
— St. Catharines, Canada; B. 
Kasperavičius, Seven Hills, OH; 
Petras Vygantas, Dalias, TX; 
Karolis Avižienis, Ori and Pk., 
IL; Irene Macionis, St. Pete 
Beach, FL; Jonas Purtulis, St. 
Pete Beach, FL; J. Derenčius, 
Palos Hills, IL; V. Miceika, Sim-
coe, Canada. 

18 do l . — Tamošauskas , 
Toronto, Kanada. 

15 dol. — Bronė Šimkus, San
ta Monica, CA; VI. Butkus, Eto-
bicoke, Canada; Algimantas 
Kubilius, Chicago, IL; J. Sas
nauskienė, Chicago, IL; An
tanas Rugys, Juno Beach, FL; 
Juozas Janulaitis, Toronto, 
Canada; Sophie Bacevičius, Co-
rona Del Mar, CA; S. Galesienė, 
Chicago, IL; Juozas Račius, 
Phoenix, AZ; M. Simavičius, 
South Boston, MA; V. Laniaus-
kas, Spartanburg, S.C.; E. Ra
džiūnas, Omaha, NE; Louis Me
delis, Sun City, CA; Teofilą 
Šaulys, Vista, CA; A. ir J. Ra-
cys, Chicago, IL; Janina Cu-
kuras, Chicago, IL; Nina Norris 
Chicago, IL; V. Grabauskas 
Chicago, IL; Vacius Prižgintas 
Los Angeles, C A; J ir E. Biskis 
Evanston, D; kun. V. Kriščiūne 
vičius, Southfield, MI; kun. V 
Cukuras, Putnam, CT; V. Aly 
ta, Worcester, MA; Al. Kvečas 
Sunny Hills, FL; Petras Berno-

tavičius, Orland, Park, IL; Vik
torija Adomaitienė, Visc. Delis, 
WI; Jurgis Lasinskas, St. Peter 
Beach, FL; John Ambrizas, Le-
mont, IL; Adolph Butkus, Mis-
sion Viejo, CA: Aniceta Januš
ka, Milton, MA; Danutė Augie
nė, Putnam, CT; C. Surdokas, 
Baltimore, MD; Eleonora Raste
nis, Philadelphia, PA; O. Šilė-
nas, Euclid, OH; Alfonsas Lu
kas, Dearborn, MI; B. Augus-
tauskas, Chicago, IL; A. Kuras, 
Union Pier, MI; Aldona Griškie-
nė, Chicago, IL; Valeria Leš
činskas, St. Petersblurg, FL; 
Gerardas Juškėnas, Cleveland, 
OH; J. Macys, New Haven, CT; 
prelatas A. Goldikovskis, Cle
veland, OH; Vladas Plepys, Or
land Pk., IL; V. Vitkus, Roches-
ter , NY; Helen Kolosovas, 
Northbrook, IL; R. Sirutis, To
ronto, Canada; Ignas Jurkūnas, 
Beverly Shores, IN; Danutė 
Garbonkus, Chicago Ridge, IL; 
Elena Baltrušaitienė, Bloom-
field Hills, MI; Joan Maves, 
Cicero, IL; Petras Skablauskas, 
Toronto, Canada; Stasys Raila, 
Little, Neck, NY; S. Stravinskis, 
Brookfield, IL; Koste Ancerevi-
čienė, Chicago, IL; R. Nemunai
t is , Westminster, MD; Vylius 
Nastopka, Baltimore, MD; Ma
ria Noreika, Putnam, CT; J. 
Pleinys, Hamilton, Canada; J. 
Bulika, Chicago, IL; V. Kasniū-
nas, Beverly Shores, IN; A. Dy-

NAUJA KNYGŲ SERIJA 
MOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKAMS 

Lerner leidykla yra išleidus 
naują seriją knygų vaikams, ku
ri vadinasi „Then and Now" 
(Tada ir dabar). Leidyklos geo
grafijos skyrius pasiryžo už
pildyti informacijos spragą apie 
buvusias Sovietų sąjungos res
publikas, tarp jų Armėniją, 

Abi Korėjos valstybės ateityje 
susijungs į vieną. Prekyba su 
Japonija padidės. Tačiau šie 
kraštai norės užmegzti plates
nius prekybos santykius su 
Europa. 

Indija 2025 metais turės 1.4 
bilijonų gyventojų. Iš viso 2050 
metais pasaulio gyventojų skai
čius pasieks 11 bilijonų. 

Savaime suprantama, tą nau
ją gyventojų prieauglį reikia 
maitinti ir jiems duoti darbus. 
Dėl tol turės padidėti pramonė, 
prekyba, technologija. 

Ameriką ir toliau kamuos 
ekonominės problemos. Pasku
tiniame dešimtmetyje kraštas 
turi 1 trilijoną dolerių prekybi
nių nuostolių. Bendra nuostolių 
suma šiuo metu jau pasiekė 
daugiau kaip 4 trilijonus dolerių. 
Ateis diena, kai reikės už tuos 
nuostolius atsilyginti. 

Pasibaigus šaltajam karui, 
Amerika paleido milijonus 
specialistų ir talentingų žmonių 
iš darbo. Dabar atėjo laikas, kad 
pinigai ir protinis talentas turė
tų panaikinti esamus nuostolius 
ateinačiame šimtmetyje. Šie 
svarbūs nutarimai turės būti 
padaryti jau šio šimtmečio pa
baigoje. 

Nuo tų sprendimų priklausys 
tautų gerovė ir teigiami pasi
keitimai būsimoms kartoms. 

Belarusyą, Estiją, Latviją, Lie
tuvą, Moldovą ir kitas. Tomas 
apie Lietuvą išleistas tik šių 
metų rugsėjo mėn. Jį galima už
sisakyti pagrindinėse knygų 
parduotuvėse, nors dar retokai 
randamas tų parduotuvių lenty
nose. Randamas jis ir kitur, 
pvz., vienoj kelionių knygų ir 
re ikmenų parduotuvėje 
Chicagoje. Tačiau j i s jau 
užregistruotas žinyne „Books in 
Print", o Kongreso bibliotekos 
katalogavimo informacija jau 
pasirodo jo puslapiuose. Kas 
nori, ga l i jį nesunkia i 
užsisakyti. 

„Lithuania" tomas turi tik 56 
puslapius. Knyga spalvinga — 
joje daug žemėlapių ir nuotrau
kų. Ji gerai įrišta ir išleista 
geros kokybes popieriuje. Steng
tasi surašyti vietovadžius su 
visais lietuvių kalbos ženkliu
kais, bet kai kur trūksta nosi
nių, nors pridėtas paukščiukas 
ir pan. Šriftas nemažas, tinka
mas pradžios mokyklos moki
niams. Sunkesni žodžiai paaiš
kinami knygos pabaigoje randa
mam žodynėlyje. 

Knyga suskirstyta į keturias 
dalis: apie Lietuvą ir jos žmones, 
Lietuvos istoriją, kaip žmonės 
uždarbiauja Lietuvoje, ir spėlio
jimai apie Lietuvos ateitį. Isto
rinė apžvalga plati — žinios 
apima proistorę ligi 1991 m. 
baisiųjų įvykių. Knygos tekstas 
patikrintas geografijos profeso
riaus dr. Craig ZumBrunnen, 
Univers i ty of Washington 
geografijos profesoriaus, ir 
dviejų Lietuvos ambasados 
tarnautojų — Karen Širvaitis ir 
Diana B. Vidutis. „Then and 

; Now" serija taip pat turi savo 
redakcinį kolektyvą, o nuotrau
kos surinktos iš įvairių šaltinių, 
tarp jų ir iš Balzeko muziejaus 
archyvų. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. spalio mėn. 22 d. 

šas, Kettering, OH; J. Girnius, 
South Boston, MA; Jadvyga 
Skvarcius, Chicago, IL; S. 
Škėma, Toronto, Canada; Bronė 
Venckus, Los Angeles, CA; O. 
Aleknas, Miami Beach, FL; G. 
Rygertas, Putnam, IL; L. Ja-
rašūnas, Santa Monica, CA; 
Kazys Gudinskas, Hamilton, 
Canada; Bernice Rampsch, 
Elburn, IL; Joseph Kučinskas, 
Dowagiac, MI: Irena Herman, 
Rockford, IL; Br. Jaselkis, 
Chicago, IL; Kazys Ulevičius, 
Crystal Lake, IL; Juozas Sko
mantas, Beverly Shores, IN; St. 
Patlabaitė, Cicero, DL; Maria 
Pisaveras, Indian Wells, CA; U. 
ir B. Petrušaitis, Kimberley, 
Canada; Veronika Sklerys, 
Lockport, IL; Joan Telson, Co-
ral, Gables, FL; A. Stankevi
čius, Melrose Pk., IL; Ada Sku
čas, Beverly Hills, CA; Juozas 
Vaskela, Etobicoke, Canada; B. 
Paliulis, Cicero, IL; Jonas Ba-
čauskas, Pompano Beach, FL; 
Izabelė Malakauskas, Water-
town, CT; Robert ir Janina 
Kėkštas, Wisc. Delis, WI; J. ir 
M. Mikutaitis, Chicago, IL; J. 
Kacilauskas, Lemont, IL; An
tanas Giniotis, Chicago, IL. 

Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, — 
sako Viešpats, — 
paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo 
jums paruoštą karalystę. 

Mt. 25,34 

A.tA. 
KAZIMIERAS ČIKOTAS 
Gyveno Delran, New Jersey. 
Aukščiausias pakvietė jį i Amžinąjį Poilsį 1992 m. spalio 

5 d. 9:15 vai. vakaro, sulaukusį 86 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje Veiverių valsčiuje, Belevičių kaime. Ame

rikoje išgyveno 43 m. 
Giliame liūdesyje liko žmona Bronė, sūnus Bronius ir 

dukros Zinaida, Marija ir Julija su šeimomis, 12 anūkų, du 
proanūkai ir daug giminių Amerikoje ir Lietuvoje. 

Šv. Mišios buvo aukojamos spalio 12 d. Šv. Andriejaus baž
nyčioje Philadelphijoje. 

Nuliūdę: žmona, sūnus ir dukros su šeimomis. 

A.tA. 
ANTANAS TITENIS 

Gyveno Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. spalio 19 d. 7:40 vai. ryto, sulaukęs 79 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Juškonių kaime. 
Nuliūdę liko: žmona Anni, duktė Daina Tricou, žentas 

John, anūkas Anthony-Antanas ir kiti giminės Lietuvoje. 
Atsisveikinimas su velioniu ketvirtadienį, spalio 22 d. nuo 

5 iki 9 v. v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 
71 St. 

Velionio prisiminimo šv. Mišios bus atnašautos penkta
dienį, spalio 23 d. 10:30 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti atsisveikinime ir Mišiose. 
Nuliūdę žmona, duktė, žentas, anūkas ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus, 

tel. 312-476-2345. 

„Lithuania" ir visa Lerner 
leidyklos serija „Then and 
Now" turėtų būti perkama mo
kyklų ir viešų bibliotekų rinki
niams. Lietuviukai mokiniai ir 
jų tėvai turėtų pasirūpinti, kad 
ši serija būtų perkama jų mo
kykloje ir viešoj bibliotekoj. 
Tokiu būdu mokiniai, kurie 

ieško informacijos savo namų 
darbams ir projektams apie 
įvairias šalis, galės rasti pradi
nės mokyklos mokiniams tinka
mos medžiagos ir apie mažiau 
žinomus pasaulio kraštus, kurie 
ką tik išlindo iš po geležinės 
uždangos. 

Ramunė Kubil iūte 

A.tA. 
CONSTANCE SKELLY 

Micka 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. spalio 18 d., sulaukusi 83 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 75 m. 
Nuliūdę liko: duktė Silvia Tinnish, žentas Richard 

anūkai: Steven Tinnish, USN, Martin Tinnish su žmon^ 
Karia, Wilham Tinnish; proanūkai: Valerie ir Victor Tinnish. 

Velionė buvo sesuo kun. Alphonse Micka, MIC, žmona 
a.a. John Skelly ir močiutė a.a. John Tinnish. 

Priklausė Šv. Teresės draugijai, Šv. Kazimiero Seserų 
rėmėjams, Knights of Columbus Card. Mundelein Council 
#3024 pagalb. moterų vienetui. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, spalio 21 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 22 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę duktė, žentas, anūkai ir proanūkai. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-8662 

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

4346 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 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

T T 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS Zckib*? 

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

CAROO — siunčiame oro linija 
.„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu ( namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

8828 So*rth 73th Avenue 
Niekely MIM, NHnoM #oeo» 

(70S) 430-7272 

223 Kahrerlfc fetv* 
VSnkM, Lietuva 
Tetefenes 380-11S Ir 778-302 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus FuneraI Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir pr iemiesč iuose . 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. spalio mėn. 22 d. 

x „Draugo" redakcija pa
geidauja, kad norintieji paduoti 
žinutes ar pranešimus į .Aplink 
mus" skyrių, tai atliktų ne te
lefonu, skambindami redakto
riams, bet paštu arba telefaksu. 
Išimtis yra tik koks nors skubus 
pranešimas. Diktuojant per tele
foną pavardes, datas ir kitą in
formaciją, pasitaiko netikslu
mų, be to, užimamas labai bran
gus redaktorių laikas, todėl nuo
širdžiai prašome kooperuoti. 

x Jaunų jų talentų popietė 
bus spalio 25 d., 3:00 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Bilietai gauna
mi pas Gifts International. 
Maloniai kviečiame savo atvy
kimu paremti jaunimo pastan

g a s prisidėti prie „Draugo" iš
laikymo. 

x Rimas Kurtinaitis, Arū
nas Visockas ir Gintaras Ei
nikis, Lietuvai Barcelonos olim
piadoje bronzos medalį laimėju
sios krepšinio komandos žaidė
jai, kartu su Kauno ,,Žalgirio" 
krepšinio komanda lapkričio 12 
d. atskrenda Chicagon. Chicago-
je sportininkai bus tris ir pusę 
dienos. Vietiniai sporto dar
buotojai planuoja jų susitikimą 
su lietuvių visuomene. Bus pro
gos pamatyti juos ir krepšinio 
aikštėje, žaidžiant su Louis 
kolegijos komanda Romeoville', 
EL. Svečiai reikalingi nakvynės. 
Asmenys, galintys priimti ir pa
globoti sportininkus, yra prašo
mi pranešti A. Lauraičiui tel. 
708-422-3000 dieną, arba 708-
839-1748 vakare. Daugiau žinių 
bus pranešta, kai paaiškės 
sportininkų dienotvarkė. 

x „Laiškai lietuviams" spa
lio numeris jau pasiekė mūsų 
redakciją. Tai aukšto lygio jė
zuitų leidžiamas religinės ir 
tautinės kultūros žurnalas. 
Redaktorius — Juozas Vaišnys, 
SJ. Šio numerio viršelis yra 
dail. Ados Sutkuvienės, o nuo-
traukos-iliustracijos — Rimos 
Polikaitytės. Kaip ir kiti „Laiš
kų lietuviams" numeriai, šis 
žurnalas daro labai malonų 
įspūdį. 

x Kun. Juozas Vaišnys, S. J. 
po rimtesnių sveikatos sutriki
mų ilgą laiką praleidęs ligoni
nėse, jau grįžo namo ir sėkmin
gai sveiksta. J is yra visiems la
bai dėkingas už maldas, linkė
jimus ir prisiminimą ligos metu. 

x Kaip i r kiekvieno mėne
sio paskut in į sekmadienį , 

x Keičiamas vasaros lai
kas . Ateinančip šeštadienio 
naktį prasideda naujas laikas. 
Laikrodžius reikia atsukti viena 
valanda atgal. Tuo pačiu prime
name, kad ir sekmadienio „Jau
nųjų talentų" popietė „Drau
gui" paremti vyks naujuoju 
rudens laiku. 

x LITHPEX XXIV, filateli
jos ir numizmatikos paroda, ruo
šiama filatelistų draugijos ,Xie-
tuva", prasideda rytoj, penkta
dienį, 10 vai. r. Jaunimo centro 
apatinėje salėje ir tęsis ligi 
sekmadienio popiečio. Oficialus 
atidarymas šeštadienį 10 v.r. 
Visi kviečiame šią parodą apžiū
rėti. 

Sonata Deveikytė-Zubovie-
nė laimėjo antrą vietą tarp
tautiniame pianistų konkurse, 
vykusiame spalio 15-18 d. New 
Yorke, International House pa
talpose. Konkursą ruošia Ame
rikos mokytojų sąjunga. Pirmų
jų 4 vietų laimėtojai turės progą 
pasirodyti Carnagie Hali ruošia
mame rečitalyje š.m. lapkričio 
22 d. I-ją vietą laimėjo anglas 

III — amerikietis, o IV — kinie
tis. Sveikindami Sonatą Zubo
vienę, džiaugiamės, kad ji 
pasirodys ir Jaunųjų talentų po
pietėje šį sekmadienį Jaunimo 
centre. 

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdybos narė Svajonė Kerelytė įteikia žymenis nusipelniu
siems LB darbuotojams (iš kairės): Povilui Norvilui ir Jonui Levickui. Prie mikrofono — apy
gardos pirm. Kazys Laukaitis, o dešinėje — ižd. Kęstutis Ječius. Nuotr. L iudo Valodkos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
AR TIK SAPNUOSE 
NORAI IŠSIPILDO? 

Skaitydami Algirdo Gustaičio 
dienraščio pobūdžio knygą 
„Karas braukia kruviną ašarą" 
sužinome, kad net sunkiose Vo
kietijos lagerių sąlygose tremti
niai leido laikraštėlius, kad 
pasidalintų informacija ir pa
laikytų ryšius. Taip ir šiandien 
mūsų spauda svarbi, nes vietinė 
spauda nespausdins straipsnių 
mums svarbiais klausimais. 
Kiek kartų yra prašoma parašy
ti apie būsimą renginį bei įdėti 
žinutę į „Aplink mus" skyrių, 
kad žmonės susidomėtų ir užsi
mojimą paremtų. Mus infor
muoja ir radijo programos, bet 
ne visi turi progą jas išgirsti, o 
„Draugas" kiekvieną užsipre-

Sonata Zubovienė 

x Lietuvių fotografijos 21-ji 
pa roda „Upės, ežerai, jūra ir 
laivai'" atidaroma ši penktadie
nį/spalio 23 d., 7:30 vai. vak. 
Čiurlionio galerijoje. Visi kvie
čiami atsilankyti. Parodą ren
gia Budrio Lietuvių Foto archy
vas, (sk.) 

x Lion Frame galerijoje 
(sav. Leonas Narbutis) šį 
šeštadieni, spalio 24 d. 7 vai. 
vak. atidaroma lietuvių fotogra
fijos paroda, kurioje dalyvauja 
Manfredas Jasevičius. Jeanne 
Krapauskas, Rimantas Žukas ir 
kiti. Per atidarymą bus ir Algi
manto Kezio naujos fotografijų 
knygos „Caged-In" („Narve") 
sutiktuvės. Visi kviečiami. 

(sk.) 

x C E P E L I N U P I E T Ū S 
spalio 25 d., sekmadienį, 12 vai. 
Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte. Kviečiame skaniai ir so
čiai pavalgyti, o prie kavos puo
duko — pasišnekučiuoti. 

(sk.) 

x J A V LB Brighton P a r k o 
apylinkės valdyba atsiuntė 
1,000 dol. auką „Lietuvos Vai
kų Viltis" globojamiems nelai
mingiems Lietuvos vaikams. Už 
dosnią auką „Lietuvos Vaikų 
Viltis" ir ypatingai Lietuvos 
vaikai ir tėvai apylinkės valdy
bai yra dėkingi. (Sk.) 

x TravelCentre, Ltd. prane-
ša, kad lėktuvo bilieto į Lietu
vą kaina yra $728 ten ir 
atg«l. Taip pat galime parū
pinti nakvynes privačiuose bu
tuose ir automobilį su šoferiu 
už prieinamą kainą. Kreiptis: 
Teresė Lesniauskienė, tel. 
T0H-52<W)773. 

(sk) 

x „ D r a u g o " trečiadienio 
laidoje paskelbtame mirties pra
nešime, jog mirė Constance 
Skelly, buvo parašyta, kad ji 
buvo sesuo a.a. kun. Alphonse 
Micka, MIC. Tai netiesa — kun. 
A. Micka, MIC, nėra miręs ir 
klebonauja Our Lady of Piece 
parapijoje, kuri yra Darien 
miestelyje, Illinois valstijoje. 
Laikraščiui įteiktame praneši
me buvo kažkieno padaryta 
klaida. 

x Lietuvių operos baliaus 
metu yra traukiami laimingie
ji loterijos bilietėliai ir viešai 
paskelbiami jų laimėtojai. Nere
tai pasitaiko, kad salėje būna 

spalio 25 d., Baltia Express v ienas ar daugiau laimingųjų. 
Kas jie bus šiais metais, suži
nosime į jį atvykę. Balius gi 
jau čia pat, lapkričio 14 dieną, 
Jaunimo centre. Operos valdy
ba visus kviečia, visų laukia. 

priiminės s iun t in ius lietu
vių centre Lemonte nuo 9 vai. 
ryto. Tik pas mus klientas ga
li pasirinkti siuntimo būdą. 
Kalėdiniai s iuntiniai laivu 
priimami iki lapkričio 5 d. 
Informacija nemokamu tel.: 
1-800-SPARNAI a r b a 1-800-
772-7624. 

(sk) 

x „Kalba Vilnius". Klau
sykite Grundig radijais. 15 mo
delių. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL 60632, te l . 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų apara tų ta isymas. 
Pirmiausia — paskambinkit. 

(sk) 

x Gera naujiena Bostono ir 
apylinkių l i e tuv iams! Je i 
norite pas iųs t i s iunt inį 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. Broadvvay, So. 
Bos ton , MA 02127 (Liet. 
Piliečių klubo II a ) . Te l . 
617-269-4455. 

(sk) 

x Inž. Anatolijus Milūnas, 
prezidento G. Bush rinkiminio 
komiteto paskirtas vadovauti 
lietuvių tautiniam komitetui 
perrinkimo kompanijai. A. Mi
lūnas yra vadovavęs lietuvių 
komitetui paskutinėse trijose 
se prezidentinių rinkimų kom
panijose, renkant prez. R. 
Reagan ir prez. G. Bush. 

x Papildomai pranešame, 
kad Gintaro Karoso firma 
Baltic Associates paims jūsų 
paruoštus kalėdinius siuntinius 
į Lietuvą tokiomis dienomis: 
Broktone spalio 28 d. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje nuo 3 
iki 6 vai. p.p. ir lapkričio 1 d. 
nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 
Norwoode siuntinius paimsi
me spalio 27 d. Šv. Jurgio 
parapijos salėje nuo 4 iki 6 vai. 
p.p. Putname būsime spalio 29 
d. nuo 3 iki 6 vai. p.p.'Putnamo 
seselių vienuolyne. Worceste-
ryje siuntinius paimsime spa
l io 31 d. nuo 12 iki 4 vai. p.p. 
Mūsų įstaigos adresas Bostone: 
368 West Broadvvay, S. Boston, 
MA 02127, Lietuvių Piliečių 
Klubo 2 a. Informacija telefonu: 
(617) 269-4455. Paskubėkite! 
Kalėdinius siuntinius priimame 
iki lapkričio 3 d. (sk.) 

Dalia Eidukaitė-Fanelli pratur t ins 
„Jaunųjų talentų popiete" dienraš
čiui „Draugui" paremti savo daino
mis. 

numeravusį, nors ir kartais pa
vėlavęs, aplanko. Turėdami lai
ko, pažvelgę sužinom apie mūsų 
organizacijų veiklą. „Draugu" 
naudojasi skautai, ateitininkai, 
santariečiai, neolituanai, vyčiai, 
Altą, Vlikas, Lietuvių Bendruo
menė, Lithuanian Hotline, Mer-
cy Lift, Lietuvos tarptautinio 
teatro festivalio komitetas, Bal-
zeko muziejus, Pasaulio lietuvių 
centras, Jaunimo centras, reli
ginės organizacijos ir t.t. Jei 
„Draugas" užsidarytų, mūsų 
lietuviško gyvenimo siūlelis 
nutrūktų. Kai mums reikia pa
galbos, kai reikia pareklamuoti 
kokį savo renginį, stengiamės, 
kad „Draugas" nemokamai 
įdėtų skelbimą. 

Dabar „Draugui" r e i k i a 
pagalbos. Ne visi gali eiti į 
brangius banketus, bet būtų 
gražu, jei nepraleistumėm pro
gos duoti „Draugui" savo 
„duoklę", ateinantį sekmadienį 
ateidami į Jaunųjų talentų po
pietę. Filme „Field of Dreams" 
balsas kartoja — „Pastatyk ir jie 
ateis", t.y. pastatyk beisbolo 
aikštę, ir joje žaisti susirinks 
beisbolo žvaigždės iš praeities. 
Žmogus tikėjo, įrengė aikštę ir 
seniai mirę garsieji beisbolinin-
kai pradėjo rinktis rungty
nėms... 

Sekmadieniui aikšte paruoš
ta. Kiek širdies įdėta į pro
gramos paruošimą! Jaunimas 

x Natalija Knoll ir še ima, 
lankydamasi „Drauge" įteikė 
25 dol. auką spaudos darbams 
paremti. Dėkojame! 

x KONTEINERIAI Į LIE
TUVĄ siunčiami normaliai 
KAS SAVAITĘ per T ranspak 
firmą. 59 et. už svarą virš 100 
svarų. Minimumas $20. Jūsų 
siuntiniai yra registruojami mū
sų kompiuteriuose. T ranspak , 
2638 W. 69 St., Chicago, I L 
60629. Tel. 312-436-7772. 

(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) 

susibūrė 'į puikią „Draugo" 
paramos popietę. Kai kurie at
vyksta net iš Detroito. Į talką 
kibo mėgėjai ir profesionalai. 
Būtų baisu, jei jaunimo idealis
tišką nuotaiką pakeistų kartus 
nusivylimas, išvydus tuščią 
salę, supratus, kad jų geri 
norai liko apatiškos visuomenės 
neįvertinti! 

Labdaros programa ne 
konkursinė — įvairi ir įdomi. 
Taip pat, prisimenant, kad net 
Adomas Mickevičius savo 
veikale „Ponas Tadas" yra 
sakęs, kad „dažnai kantrybės 
stinga, jei per ilgai kalba, nors 
būt ir išmintinga", pasirodymas 
turėtų per porą valandų baigtis. 
Būkime neabejingi jaunimo pa
stangoms ir išgirskime sąžinėje 
„Draugo" balsą — „Aš jums 
padėjau, ar dabar padėsite 
man?" 

Ind rė 

Rokas Zubovas, vienas iš talentingų
jų programos dalyvių šio sekmadie
nio „Jaunųjų talentų popietėje". 

SU RYŽTU I DARBĄ 

Prabėgo vėsi vasara. Baigėsi 
atostogų ir išvykų metas. Su 
ilgėjančiais rudens vakarais 
prasdideda mūsų visuomeninė 
ir kultūrinė veikla: koncertai, 
pokyliai, prasideda renginių 
sezonas. 

Pasirengimo darbai naujam 
sezonui pradėti ir Lietuvių 
operoje. Prasidėjo choro repeti
cijos. Repetuojama, kaip visuo
met, 8 vai. penktadienio vaka
rais Jaunimo centre. Šiuo metu 
didžiausias dėmesys skiriamas 
tinkami pasiruošti Operos ba
liaus programai, kurią atliks 
mišrus Lietuvių operos choras. 
Lietuvių operos valdyba labai 
prašo ir laukia, kad į chorą 
įsijungtų nauji ir anksčiau 
dalyvavusiej i da in in inka i . 
Mielai laukiami ir neseniai iš 
Lietuvos atvykę dainininkai, 
ypač jei jie yra dalyvavę kada 
muzikinėje veikloje. 

Sudaryta nauja Lietuvių ope
ros valdyba. Tiesa, joje didesnių 
pasikeitimų nėra. Kas dirba, 
tiems ir krauna. Valdybai vėl 
vadovaus Vytautas Kadžius, o 
jam talkininkaus sekretorius 
Jonas Mockaitis. finansų sek
retorius Algirdas Putrius, vice-

pirmininkai Vytautas Aukš
tuolis, Jonė Bobinienė, Eglė 
Rūkstelytė-Sundstrom ir Jurgis 
Vidžiūnas. 

Pirmas didžiausias valdybos 
rūpestis yra, kaip sutelkti lėšų 
naujo sezono finansavimui. Vie
nintelė viltis, kaip visada, yra 
lietuvių visuomenė, kuri niekad 
didesniems visuomeniniams bei 
kultūriniams renginiams neliko 
abejinga. Tiesa, aukų vajai šiais 
metais mūsų visuomenę palie
tė labiau negu bet kada, nes 
apart Šokių šventės iškilo ir kiti 
paramos verti darbai. Su nuo
staba reikia pripažinti, kokia 
dosni yra lietuvių visuomenė; 
nepaisant, kad aukų vajai tan
kėja, nelieka ji jiems kurčia. 
Daugumas šių vajų yra surišti 
su parama Lietuvai. 

Šiandieną mūsų rūpesčiai ir 
aukos daugmaž palenktos Lie
tuvos labui. Tai yra natūralu, 
nes apie ją galvojome ir rūpi
nomės jos priespaudos metais. 
Tad dabar, atgavus nepriklau
somybę, skubame padėti ne tik 
savo artimiesiems, bet gausiai 
remiame daugelį Lietuvos sri
čių. Gal ateis laikas, kad jie 
galės ateiti mums į talką ir fi
nansiškai paremti mūsų institu
cijas, bet tai bus turbūt dar ne 
greitai. Kol kas teks ir toliau 
tęsti įsipareigojimus tėvynei, 
bet tuo pačiu neapleidžiant sa
vųjų dirvonų. 

Teisybė, dabar keliai į tėvynę 
atviri, kelionių sąlygos geros, 
yra tekę girdėti, kad šiandieną 
tokie renginiai, kaip Lietuvių 
opera nebepateisina dedamų pa
stangų ir išlaidų. Galima nu
vykti į Lietuvą ir stebėti operą, 
tikrų profesionalų pastatytą. 
Yra net organizuojamos Naujų 
Metų ekskursijos į Lietuvą su 
kadaise buvusios tradicinės 
operos „Traviatos" spektakliu. 
Gražu, kad tokie renginiai at
gaivinti tėvynėje, gerai jei kas 
ir iš čia nuvyks į tą ar kitą 
iškilmingą renginį. Tačiau 
daugumas tęsime savo dienas 
čia ir nesinorėtų manyti, kad 
mes taip lengvai numotume 
ranka į renginius, kuriais 
didžiavomės metų metais ir 
dosniai rėmėme. Lietuvių opera 
yra viena iš tų kasmetinių 
renginių, kurių palaikymą 
laikėme savo prestižo reikalu ir 
sielojomės, kad t ik gerai 
pasisektų ir galėtume pasidi
džiuoti net svetimųjų tarpe: va, 
l ietuviai y r a vieninteliai , 
Amerikoje pajėgę išlaikyti savo 
kultūros lobyne profesionalinio 
lygio operą. 

Ypač dabar, kai prasidėjo 
bendradarviavimas su Lietuvos 
Opera Vilniuje, pastatymų ko
kybė dar daugiau pakilo, ir ja 
tikrai galime vadinti lietuviška 
opera, nepaisant to, kad ne 
visuomet yra statomos Lietuvių 
kompozitorių operos, o klasiki
nės, didžiųjų pasaulinio masto 
kompozitorių. Muzika išeina už 
tautiškumo ribų. Pribręs laikas 
ir sąlygos ir vėl gėrėsimės atei
tyje lietuvio kompozitoriaus kū
riniu. 

Lietuvių operos valdyba prašo 
savo kalendoriuje pasižymėti 
artėjančius renginius: šeštadie
nį, lapkričio 14 d. Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje įvyks metinis 
operos balius. Operos choras pa
teiks naują koncertinę progra
mą, vadovaujamą muziko Ričar
do Šoko. Baliaus metu bus trau
kiami laimingieji loterijos bilie
tėliai. Primenama taip pat, kad 
ir Naujų Metų balius bus Jau
nimo centre gruodžio 31d. Pats 
laikas sudaryti stalus į abu 
renginius ir kviesti į juos visus 
savo buvusius ir esamus drau
gus smagiam pabendravimui. 

Tad Lietuvių operos valdyba 
su viltimi žvelgia į ateitį ir 
tikisi, kad lietuvių visuomenė 
šiltai sutiks Lietuvių operos 
naujo sezono renginius, statomą 
pasaulinio garso Bellini operą 
, ,Normą" ir tuo pačiu parems jos 
darbus. Lietuvių opera dės visas 
pastangas, kad jos renginiai lie
tuvių visuomenės neapviltų. 

J . Končius 

APMĄSTYMAI 
JAUNIMO CENTRO 

KONCERTUI PRAĖJUS 

Koncertas, kini rengė Jauni
mo centro valdyba, įvyko spalio 
mėn. 18 d., sekmadienį. Diena 
buvo graži, tad niekas jokių 
pasiteisinimų negalėtų turėti. 
Apie šį koncertą pamastyti ir 
apie jį kalbėti yra būtina. Visą 
savo dėmesį ir finansinius re
sursus nukreipę į Lietuvą, mes 
nė nepastebėsime, kuomet pa
tys nieko nebeturėsime. Tik 
tuomet pabundame, kuomet ko 
nors nustojame. Taip išėjo su Šv. 
Kryžiaus bažnyčia, kuri buvo 
lietuvių pasididžiavimas. Kuo
met iš mūsų rankų išslydo, tai 
susipratome už ją kovoti. Dabar 
pradėjome daug dėmesio Mar-
ąuette Parkui skirti. 

O dabar vėl grįžkime į pra
ėjusį koncertą. Albina Rama
nauskienė, Jaunimo centro 
renginių vadovė, labai daug 
pastangų padėjo, suorgani
zuodama tokią įvairią progra
mą. Apytikriai apskaičiavau, 
kad programoje dalyvavo 72 
atlikėjai, o salėje gal nė pusan
tro šimto žiūrovų nebuvo. Taigi, 
prie ko mes prieisime? Iš rengi
nių vadovės girdėjau pasisaky
mą, kad tai jos paskutinis 
renginys. Ir dėl to nereikėtų 
stebėtis. Visuomenei taip rea
guojant, nebegali būti nė 
kalbos, apie programos atlikėjų 
iš kitur atsikvietimą. Iš šio 
koncerto Jaunimo centras išeis 
be nuostolio, kadangi visi pro
gramos atlikėjai atsisakė savo 
honoraro. Už tai Jaunimo cent
ro valdyba yra jiems dėkinga! O 
tie, kurie koncerte dalyvavo, tai 
buvo juo patenkinti. 

Rašydamas apie koncertą, ne-
numatau visą programą nurašy
ti, kurie dalyvavo, tai girdėjo ir 
programas visi gavo. Programo
je dalyvavo: Lemonto tautinių 
šokių ansamblis „Spindulys" su 
dviem šokėjų grupėmis. An
sambliui vadovauja ir jam 
akompanuoja Rasa Šoliūnaitė-
Poskočimienė. Detalių nena-
grinėdamas, tenoriu pastebėti, 
kad labai vykę šokėjų įėjimai ir 
išėjimai. Žiūrovams nė trum
pam momentui neteko žiūrėti į 
tuščią sceną. Solistės Dalia Ei
dukaitė-Fanelli ir Ann Marie 
Kassel, Lietuvos Vyčių choras, 
vadovaujamas Fausto Strolios, 
smukininkas Herkulis Strolia. 
Solistams ir chorui akompana
vo Robertas Mockus. Nebū
damas muziku, nepradėsiu at
likėjų šabloniškais žodžiais ver
tinti. Juos įvertino negausūs šio 
koncerto dalyviai savo plojimu 
ir „bravo". Koncerto pranešėja 
Daiva Skuodytė, kurios atli
kimą mano bičiulis Vladas Bū
tėnas, pats būdamas radijo žur
nalistu, aukštai įvertino. 

Programoje tarpe kitų kompo
zitorių, buvo atliktos Fausto 
Strolios harmonizuotos liaudies 
dainos ir laisva kūryba, ir Juozo 
Strolios kūriniai. Didžiausia 
koncerto staigmena, tai dar 
mūsų scenoje nematyta jaunimo 
grupė, kurią sudaro: Povilas 
Strolia — gitara, Tomas Strolia 
— bosinė gitara, Rimas Bun-
tinas — vargonėliai ir Ričardas 
Valaitis — mušamieji. Jie ne tik 
groja, bet ir sau pritaria dai
nomis. Tai studentų kolektyvas, 
kur i s gali at l ikti meninę 
programą ir groti šokiams. Ma
lonu, kuomet šiais nuosmukio 
laikais dar atsiranda nauji 
kokektyvai. Po programos Salo
mėja Endrijonienė, Jaunimo 
centro valdybos pirm., padėkojo 
programos atlikėjams ir tiems, 
kurie į koncertą atsilankė. Po to 
beveik visi koncerto dalyviai ėjo 
į kavinę, kur buvo vaišės ir pro
ga pavakarieniauti. 

J . Žygas 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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