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Tarptautinis Valiutos 
Fondas davė kreditą 

Lietuvai 
Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, spalio 23 d. (Elta) — 
Tarptautinis Valiutos Fondas 
(TVF) suteikė Lietuvai pradinį 
82 bilijonų dolerių kreditą. Jį 
reikės grąžinti iki 1998 metų, 
mokant 4-6 procentus palū
kanų. 

Pirmoji maždaug 17 milijonų 
kredito dalis jau pervesta į 
Lietuvos sąskaitą. Kitais metais 
nuo vasario iki rugpjūčio bus 
gauta likusi suma. Šios lėšos 
skiriamos būsimajam litui sta
bilizuoti. Tačiau prieš savaitę 
premjeras Aleksandras Abišala 
sakė, jog vyriausybė, ko gero, 
prašys kad apie 20 milijonų 
dolerių būtų leista kompensuoti 
kai kurioms įmonėms ir socia
liai remtiniems gyventojams už 
padidėjusias kuro kainas. 

Tarptautinių ekonominių san-
tykių minis t ras Vytenis 
Aleškaitis sako, kad TVF 
parama yra stiprus garantas 
kitų šalių bei tarptautinių 
organizacijų kapitalui pri
traukti. Ji praktiškai garantuo
j a 6C milijonų dolerių vertės 
Pasaulio Banko paskolą. Vyte
nis Aleškaitis taip pat tikisi, 
kad dar šiemet bus priimtas 24 
labiausiai išsivysčiusių pasaulio 
šalių nutarimas skirti 265 mili
jonų dolerių paskolą svarbiau
sioms Lietuvos ūkio progra
moms vykdyti. 

Rusijos kariuomenė 
išvedama pagal sutartą 

grafiką 
Krašto apsaugos ministro pir

masis pavaduotojas Eugenijus 
Nazelskis spaudos konferenci
joje pasakė, kad nėra jokių po
žymių, liudijančių, jog Rusijos 
kariuomenės išvedimas iš Lie
tuvos pristabdomas. Kariuome
nė išvyksta pagal abiejų pusių 
suderintus grafikus. 

Premjeras Aleksandras Abiša
la sakė, kad iš Rusijos karinės 
vadovybės ar kitų institucijų 
negauta jokių oficialių prane
šimų, jog kas nors keistųsi. 

Antradienį Rusijos Gynybos 
ministerijos kolegija priėmė 
nutarimą laikinai pristabdyti 
dalinių išvedimą iš Baltijos 
valstybių ryšium su tuo, kad 
neparuoštos jų dislokacijos 
vietos Rusijoje. Estija ir Latvija 
į šį pranešimą reagavo jautriai, 
buvo padaryti krašto apsaugos 
ministerijų atitinkami pareiški
mai. Lietuvos karinių ekspertų 
neoficialiomis žiniomis Rusijos 
Gynybos ministerijoje buvo 
kalbama apie dalinius, dislo
kuotus kaimyninėse Baltijos 
valstybėse. 

Kyla priešrinkiminės aistros 
Vyriausioji rinkimų komisija 

kreipėsi į politines partijas, 
masinės informacijos priemones 
ir gyventojus vengti nepagrįstų 
kaltinimų, priešiškumo ir ne
apykantos kurstymo. Ji įspėjo 
valstybės institucijų pareigū
nus, kad jie nesinaudotų tarny
bine padėtimi rinkiminės agita
cijos tikslais. Vyriausioji ko
misija pranešė dėl šios prie
žasties atleidusi iš pareigų kelis 
rinkimų apygardų komisijų 
pirmininkus. 

Bet daugiausiai aistrų, atrodo, 
sukėlė į Seimo deputatus 
besibalotiruojančio Kazio Bo
belio, VLIKo paskutinio pir

mininko, kandidatūra. 
Kazį Bobelį į Seimą pasiūlė 

Krikščionių Demokratų Sąjun
ga ir Jaunal ie tuvia i . Jis 
oficialiai įregistruotas Mari
jampolės vienmandatėje apygar
doje ir įrašytas pirmuoju krik
demų bei jaunalietuvių jungti
niame sąraše. Tačiau kandida
tūrą užprotestavo Sausio 13-
osios Brolijos pirmininkė Jad
vyga Bieliauskienė. Protestą ji 
motyvavo tuo, kad Kazys Bobe
lis negyveno Lietuvoje trijų me-' 
tų, kaip to reikalauja Seimo rin
kimų įstatymas. Jie taip pat 
teigia, kad kandidatas neatsi
sakė JAV pilietybės, o turėti 
dvigubą Seimo deputatui taip 
pat draudžiama. Protestą du 
kartus nagrinėjo Aukščiausiasis 
Teismas, bet abu posėdžiai buvo 
atidėti, neatvykus Kaziui Bobe
liui. Jis tuo metu važinėjo po 
Lietuvą susitikti su rinkėjais. 
Trečias posėdis vargu ar įvyks, 
nes poryt vyks rinkimai. Neofi
cialiai žinoma, kad už Kazį 
Bobelį jau balsavo paštu dalis jo 
apygardos rinkėjų. 

Automobilių t ranspor to 
su t a r t i s . 

Lietuvos susisiekimo minis
tras Jonas Biržiškis ir Vokieti
jos susisiekimo ministerijos 
parlamentinis valstybės sekre
torius Wolfgang Grobi pasirašė 
dvišalį susitarimą dėl keleivių 
ir krovinių tarptautinių vežio
jimų automobiliais. Jame užfik
suota, kad reguliariems reisams 
arba tranzitui bus išduodami 
šalių leidimai laikotarpiui iki 5 
metų. Vienkartiniams važiavi
mams leidimų nereikės. 

Derybų metu susitarta, kad 
vokiečių specialistai padės 
įrengti jų vyriausybės dovanotą 
Lietuvių oro navigacinę sistemą. 
Ją išbandys vokiečių aviatoriai. 

Rusija, a t rodo, kels dujų 
ka inas 

Lietuvos ir Rusijos vyriau
sybių atstovų derybos Maskvo
je dėl dujų kainų kol kas nedavė 
rezultatų. Energetikos ministro 
pavaduotojas Robertas Tamo
šiūnas abejoja, ar jos bus vai
singesnės ir kitą savaite. 

Už dujas, parduotas Lietuvai 
liepos-rugsėjo mėnesiais, Rusija 
reikalauja mokėti dvigubai 
didesnę kainą, negu buvo sutar
tyje. Didesnių kainų Rusija 
prašo ir kitais metais, bet jau 
laisvai konvertuojama valiuta 
(nuo anksčiau suderėtų 75 
dolerių iki 85 dabar). St. Peter
burgo dujų koncernas Lentrans-
gaz, pagrindinis šios žaliavos 
tiekėjas Lietuvai, pareikalavo 
Lietuvoje suvartojamų dujų 
kiekį sumažinti nuo 6 milijonų 
kubinių metrų per parą iki 4. 
Tačiau Lietuvos dujų ūkio va
dovai atsisakė tai padaryti. 

Vilniaus municipalinėms 
tarnyboms, norint palaikyti 
vyriausybės nutarimu numaty
tą 55 F (13 C) temperatūrą 
butuose, per parą reikia 2.5 mi
lijono kubinių metrų dujų. Todėl 
pastarosiomis dienomis karštas 
vanduo, išskyrus ligonines ir 
vaikų įstaigas, niekam netie
kiamas. Savivaldybės atstovai 
sakė nežiną, kada atnaujins tie
kimus. 

JAV prekybos derybos 
su Europos Bendrija 

nutrūko 

Arizonos senatorius John McCain, buvęs karo belaisvis ir narys Senato Rinktinio komiteto karo 
belaisvių ir nesugrjžusių reikalams, rodo karo beiaisvių nuotraukas, gautas iš Vietnamo, spaudos 
konferencijoje. Prezidentas Bush, pripažindamas, kad 5,000 tokių nuotraukų gavimas yra didelis 
pasiekimas, stengiantis išaiškinti iš Vietnamo negrįžusių karių likimą.pareiškė, kad dar teks 
nustatyti kokio dydžio tai laimėjimas, nes kai kurios nuotraukos kartoja tų pačių asmenų vaiz
dus. Tik tuomet bus galima svarstyti galimybe atstatyti diplomatinius ryšius su Vietnamu. 

Kinija ruošiasi Japonijos 
imperatoriaus vizitui 

Beidžingas, Kinija, spalio 22 
d. — Japonijos imperatoriaus 
Akihito tikslas, lankantis Ki
nijoje yra parodyti Japonijos ir 
Kinijos draugystę, bet vieton to 
kiniečiai p irsi mena japonų žiau
rumą karo su Japonija metu, o 
taip pat ir pyktį prieš Kinijos 
valdžią. 

Artėjant imperatoriaus vizi
tui, kai kurie kiniečiai sako, 
kad jų vadai taip nori tarptau
tinio pripažinimo, kad jie ne-
bereikalauja, kad Tokijo atsi
prašytų ir mokėtų kompensaci
jas už karo metu padarytus 
nuostolius. 

Tačiau Kinijos valdžia jaučia, 
kad ypač šiuo metu jai yra kri
tiškai reikalinga Japonijos 
draugystė. Paskutiniuoju metu 

JAV-ėse vis stipriau kalbama 
apie nutraukimą palankių eko
nominių sąlygų prekybai su 
Kinija ir dabar dar iškilo ga
limybė, kad ryšius su Kinija 
palaikyti norintis prez. Bush 
gali pralaimėti rinkimus. „Va
karų kraštai darosi priešiškesni 
Kinijai, tad valdžiai parūpo 

rodyti draugiškumą Japonijai", 
pasakė vienas kinietis intelek
tualas. „Valdžia strateginiais 
sumetimais nori uždrausti bet 
kokias demor?Jracijas ar pro
testus". 

Pagaliau, Kinija nenori kon
frontacijos su Japonija ir dėl to, 
kad jos prekyba su Japonija ir 
japonų investicijos Kinijoje 
auga. Skirtingai nuo JAV ir 
Vakarų Europos kraštų, Japoni
ja nebando bausti Kinijos už 
žmogaus teisių pažeidinėjimus, 
prekybos apsunkinimu. 

Bet kiniečiai aštriai pri

simena japonų padarytas nuo
skaudas. Kai Beijing Review 
laikraštis pravedė apklau
sinėjimą, jie rado, kad tarp 80 
ir 90 gyventojų mano, kad 
Japonijos imperatorius turėtų 
lankytis Kinijoje, bet kad jis 
taip pat turėtų atsiprašyti ki
niečių ir pasiūlyti atlyginimą už 
nuostolius. 

Norint išvengti incidentų im
peratoriaus lankymosi metu, 
valdžia uždraudė šiuos duome
nis išspausdinti ir uždraudė 
organizuoti bet kokias demon
stracijas ar protestus. Kursuo
ja žinia, kad policija suėmė 
vienos anti-japoniškos grupės 
vadą Šidžiažuang mieste, į 
namų areštą uždarydami jo se
kėjus. 

Vyskupai reikalauja 
griežtesnės pornografijos 

kontrolės 

Lietuvos Vyskupų Konfe
rencija paprašė vyriausybės ne
tvirtinti dokumento, reglamen
tuojančio pornografinio pobū
džio leidinių gamybą ir plati
nimą. Jo projektą paruošė grupė 
nepriklausomų ekspertų. 

Aukštieji dvasininkai sako, 
kad dokumentas, jeigu jis būtų 
priimtas, ne tiek suvaržytų, 
kiek legalizuotų pornografiją. 
Jų nuomone, numatomi juokin
gai maži mokesčiai už leidimą 
verstis šiuo bizniu. Vyskupai 
nuogąstauja, kad paliekama ga
limybė iš pornobiznio kaupti 
milžiniškas lėšas, kurios „gali 
būti pnaudotos piktavališkiems 
tikslams"'. 

Manoma, kad dabar Lietuvo
je išeina nuo 15 iki 20 erotinio 
ir pornografinio pobūdžio leidi
nių. Daugelis jų leidžiama nere
guliariai ir praktiškai nekont
roliuojami. Taip pat nekontro
liuojami ir videosalonai, ku
riuose, ekspertų nuomone, por-
nobiznis ypač klesti. (B.B.) 

Pasaulio Bankas davė 
paskolą Lietuvai 

Washington, DC, spalio 22 d. procentų. Lietuva įstojo į 
— Pasaulio Bankas ketvir- pasaulio Banką š.m. liepos 6 d. 
tadienį patvirtino 60 milijonų 
dolerių paskolą Lietuvai, kuria 
būtų išlaikomi pagrindiniai 
patarnavimai: energijos tieki
mas, sveikatos priežiūra ir 
pakankama žemės ūkio pro
dukcija. Iš tos 60 milijonų dol. 
sumos, 45 mil. dol. bus naudo
jama finansuoti kritiškai reika
lingiems importams ir 15 mil. 
dol. bus skiriama Lietuvos ko
merciniams bankams, iš kurių 
įmonės galės pirkti dolerius už 
Lietuvos pinigus, kad tais 
doleriais galėtų pirkti savo 
įmonėms žaliavų iš užsienio. 

Šios paskolos pinigais Lietuva 
galės importuoti vaistus, 
vakcinas, bei kraujo reguliavimo 
medicininius reikmenis, kurių 
Lietuvoje trūksta. Jais bus 
galima pirkti žemės ūkio impor
tus — pašarinius grūdus, protei-
ninį pašarą, veterinarinių 
vaistų ir gamybos reikmenų 
pieno pramonei. Energetikos 
srityje paskolos pinigais bus 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Lietuvos ambasador ius 
JAV-ėse Stasys Lozoraitis JAV 
Valstybės Departamentui pri
statė naują Lietuvos Generalinį 
konsulą New Yorke Leoną Ku
činską, kuris ta proga įteikė 
savo paskyrimo raštą. Leonas 
Kučinskas buvo Lietuvos Už
sienio reikalų ministerijos kon
sulinio departamento direkto
rius. 

— Izraelio ir arabų derybos 
dėl taikos Viduriniuose Rytuose 
nurimo, arabų ir žydų derybi
ninkams nebenorint daryti to
limesnių ėjimų, nežinant kaip 
pasibaigs JAV prezidentiniai 
rinkimai. 

— Libano m i n i s t r u pir
mininku paskirtas musulmonas 
bilionierius Rafik al-Hariri, 

galima importuoti tepalus, che- turintis ryšių ir su Saudi Ara-
mikalus rafinerijoms, vamz
džius ir kabelius elektrinėms. 

Tikimasi, kad prie šios 
paskolos prisidės Japonijos 
Eksporto - Importo Bankas. 
Švedija davė 250,000 dol. do
vaną apmokėti techme pagalbą. 

Ši Pasaulio Banko duodama 
paskola yra 17-kai metų, plius 
dar 4 metus viršaus, jei reiks. 
Paskolos besikeičianti palū
kanų ratą šiuo metu yra 7.6 

biją. Jo paskyrimu tikimasi 
padėti kraštui išbristi iš blo
giausios ekonominės padėties, 
kurioje kraštas yra buvęs nuo 
nepriklausomybės kovų meto 
prieš 49 metus. 

— Irakas priėmė sutarti su 
Jungtinėmis Tautomis, kuriai 

, nereikia Saugumo Tarybos pri
tarimo, kad 200 milijonų dolerių 
vertės pašalpos, kurios puse bus 

Washington, DC, spalio 22 d. 
— Prezidento George Bush vil
tys dar prieš rinkimus sulauk
ti naujos sutarties, atidarant 
daugiau valstybių laisvai 
prekybai (suprask: Amerikos 
gaminiams) sudužo praėjusį 
trečiadienį. Pasibaigus Briuse
lyje vykusiems pasitarimams 
dėl ekonomijos JAV ir Europos 
pareigūnai liko labiau nuo 
vienas kito nutolę, o ne priar
tėję, siekiant naujų prekybinių 
ryšių. 

Šių pasitarimų nutrūkimas 
tikrai prailgins, jei iš viso 
nesužlugdys jau ir taip šešerius 
metus trukusius pasitarimus, 
stengiantis sumažinti prekybos 
barjerus visame pasaulyje. 
Europos k raš tų a ts tovai 
pasitarimų metu išreiškė vis 
didėjantį nenorą daryti sutartis 
su prezidentu Bush, kuris ne
tolimoje ateityje gali netekti 
prezidentystės. 

Lengviau būtų sudaryti sutar
tį prieš 1993 m. kovo 2 d., nes 
tą dieną nustoja veikti JAV 
įstatymas, neleidžiantis Kon
gresui keisti prezidento pasi
rašytų tarptautinių sutarčių. 
Bet manoma, kad nors ir jei Bill 
Clinton būtų išrinktas preziden
tu, ir jam nepasisektų per tokį 
trumpą laiką susiderėti su 
europiečiais. 

Be to, JAV prekybos atstovė 
Carla Hills nemano, kad pre
zidentui Bush pasisektų Kon
grese i šgaut i atnaujinimą 
„greitojo bėgio" peržiūros 
s ta tuso Šiaurės Amerikos 
Laisvos Prekybos sutarčiai, kad 
paskubintų JAV Kongreso rati
fikavimą tos sutarties. Jos 
nuomone, gal Bill Clintonui 
geriau pasisektų tuo atžvilgiu, 

išdalinta kurdų sukilėliams 
šiaurėje bus atsiųsta ir tai šalpai 
saugoti bus leista ten atvežti 
300 JT karių. 

— Anglijos karalienė Elz
bieta II, lankydamasi Dresdene, 
Vokietijoje, buvo pasitikta ir 
protestais. Kai ji su vyru, Prin
cu Pilypu, atvyko į Kreuzkirche 
dalyvauti pamaldose, minios 
juos nušvilpė, einančius į baž
nyčią ir kažkas metė kiaušinį. 
Vokiečiai prisimena, kad II 
Pasaulinio karo metu britai ir 
amerikiečiai žiauriai subombar
davo Dresdeną. 

— Sarajevo miestui vėl buvo 
atstatytas vandens ir elektros 
tiekimas, dirbant iš abiejų 
bekovojančių pusių sudarytiems 
darbo kadrams. Šį įvykį Jung
tinių Tautų dalinių vadas api
būdino, kaip pirmą vilties sig
nalą keturiems šimtams tūks
tančių civilių, uždarytų šiame 
mieste nuo balandžio mėnesio. 

— Jugoslavijos ministras pir
mininkas Milan Panič prašo 
nutraukti prekybos embargo 
prieš Jugoslaviją, nes ta i 
susilpnina jo poziciją, sten
giantis išsiderėti taiką iš serbų 
nacionalistų. Jis priminė taip 
pat, kad atstatymas prekybinių 
ryšių su Jugoslavija mažiau kai
nuos Vakarams, nes jei taip 
toliau eis, teks pradėti ma
sinį pašalpos transportavimą 
ir į Jugoslaviją. Bet Europos 
Bendrija ir JAV sako, kad sank
cijos turi likti kol Serbijos prez. 
S. Milosevič neatsižadės serbų 
vykdomos kovos Bosiuja-Herze-
govinoje. 

derantis su demokratų daugu
mą turinčiu Kongresu. 

J A V revanšuosis 

Bet matant, kad Europos 
rinkos nemano atsidaryti 
amerikiečių gaminiams, JAV 
prekybos aukščiausi pareigūnai 
Baltuosiuose rūmuose tarėsi, 
kaip eiti toliau. Nors jie nepri
ėjo prie jokio sprendimo tuo tar
pu, jie mano, jog yra gera gali
mybė, kad maža dalis europie
tiškų importų bus apdėti 
aukštesniais muitais. To jau 
seniai buvo prašoma, ypač prieš 
Prancūzijos importus, nes subsi
dijuodama savo krašte augin
tas sojos pupeles, ji netiesiogiai 
uždaro rinką iš Amerikos im
portuojamoms pupelėms. 

Carla Hills jau yra grasinus 
apdėti net 100% mokesčiais 1 
bil. dol. vertės Prancūzijos vyną 
bei kitus europietiškus impor
tus, bet nemanoma, kad toks 
mokestis bus staiga uždėtas ant 
visų numatytų importų. Palaips
niškas mokesčių uždėjimas duo
tų progą europiečiams sugrįžti 
prie derybų stalo, kad tuo būtų 
apsaugoti JAV importuotojai, 
kurie laukia iš Prancūzijos ir 
kitų Europo? i krantų atplau
kiančių laivų, pakrautų tornis 
prekėmis. 

Europiečiai išsigina 
n u t r a u k ę derybas 

Europoje Europos Bendrijos 
pareigūnai tvirtino, kad derybos 
su JAV nėra nutrūkusios, nors 
Prancūzija ir Vokietija yra užė
musios tokias priešingas pozici
jas, jog neatrodo, kad ir patiem? 
EB kraštams pavyks susitarti 
dėl vieningos pozicijos deryboms 
su JAV. „Mes paneigiame, kad 
pasitarimai su JAV buvo sus
penduoti ir dirbame su prielai
da, kad galime surasti spren
dimą trumpu laiku", pareiškė 
EB vyriausias šnekovas preky
bos reikalams. 

Bet JAV pareigūnai tvirtina, 
kad EB trečiadienį atsiėmė 
anksčiau padarytus pasiūlymus 
mažinti savo kraštų subsidijas 
saviems gaminiams, kurios pa
daro iš JAV importuotus gami
nius brangesnius, tuo sumaži
nant jiems rinką. 

JAV prekybos paregūnai pa
reiškė, jog jie sutiktų grįžti į 
derybas su europiečiais tik ta 
sąlyga, kad EB atsiimtų visus 
savo naujai padarytus reikala
vimus ir sugrįžtų į savo pirminę 
derybų poziciją, kurią turėjo 
praėjusį savaitgalį, atvykę į 
Briuselį. 

KALENDORIUS 

Spalio 24 d.: Šv. Antanas 
Claret, Nunilė, Valdmantas. 
Gluoda. 

Spalio 25 d.: Krispinas. 
Krizantas, Darija, Švitrigaila, 
Skalva. 

Spalio 26 d.: Evaristas, Liu
bartas, Minginė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:12, leidžiasi 5:58 
Šeštadienį iš ryto lietinga, po 

petų lieka debesuota; tempera
tūra dieną 60 F (15 C), naktį 36 
F (2 C). Sekmadienį saulėta, šil
čiau. Pirmadienį dar šilčiau, lie 
tinga. 

t 
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ŠVEICARAS, PAŠVENTĘS 
GYVENIMĄ LIETUVAI 

JUOZAS PRUNSKIS 

Mes dažnai privalome prisi
minti didžiuosius Lietuvos drau
gus. Vienas iš daugiausia Lie
tuvai davusių užsieniečių buvo 
prof. Juozas Eretas. Nuostabaus 
talento, didelės energijos, aukš
to išsimokslinimo, plačių užmo
jų, o ypač svarbu, kad visa siela 
buvo pamilęs Lietuvą ir visą sa
vo brandaus amžiaus darbą pa
šventęs Lietuvai. Jo gyvenimo 
kryptį daug yra nulėmęs stu
dentas M. Ašmys, su kuriuo jis 
dirbo po I Pasaulinio karo 
ats ikuriančios Lietuvos 
tarptautinės informacijos srity
je. Jie drauge veikė Lietuvos in
formacijos biure Šveicarijoje, 
drauge leido žurnalą „Litauen". 
Ašmio padedamas, J. Eretas 
pradėjo mokytis lietuviškai, o 
kai 1918 m. Ašmys mirė 
Lozanoje, prieš mirtį jis įprašė 
Eretą vykti į Lietuvą ir ten 
vietoj jo darbuotis. 

Eretas bendravo su Šveicari
joje buvusiais lietuviais: kun. J. 
Purickiu, Putinu, St. Šalkaus
kiu, K. Pakštu. Jis vokiečių 
kalba parašė knygą apie Lietu
vą, kuri buvo išversta ir į pran
cūzų kalbą. Lietuva jį atsikvietė 
į Kauną organizuoti informacinį 
aparatą. 1919 m. atvykęs į Lie
tuvą, jis suorganizavo informa
cijų biurą, tapdamas jo direkto
riumi. Jis net stojo savanoriu į 
kovojančią dėl laisvės Lietuvos 
kariuomenę ir tapo pirmo sava
norių pulko adjutantu. Derybo
se su Lenkija buvo Lietuvos 
delegacijos spaudos attache. Lie
tuvos dramos studijoje dėstė vi
suotinę literatūrą ir teatro 
istoriją (jo ir disertacija buvo 
apie teatrą). Vaižganto kviečia
mas, prisidėjo prie Blaivybės 
draugijos organizavimo. Hel
sinkyje išgavo Suomijos pripa
žinimą Lietuvos de jure. Su ki
tais įkūrė Lietuvos sporto lygą. 
Buvo pakviestas Kauno univer
siteto Teologijos filosofijos 
fakultete dėstyti visuotinę 
literatūros istoriją. Buvo iš
rinktas „Pavasario" sąjungos 
pirmininku. Kartu su V. Dinei
ka įsteigė Lietuvos gimnastikos 
ir sporto federaciją ir įkūrė jos 
laikraštį „Jėga ir grožis". 

Išrinktas į krikščionių demo
kratų partijos centro valdybą. 
Išrinktas į antrąjį Lietuvos sei
mą. Šiauliuose organizavo pir
mąjį pavasarininkų kongresą ir 
buvo išrinktas pavasarininkų 
garbės pirmininku. Sudarė Lie
tuvos universiteto studentų li-
teratų-menininkų būrelį, persi
organizavusį į Šatrijos korpora
ciją. Netgi vedė lietuvę studentę 
Oną Jakaitytę ir lietuviškai au
gino šeimą. Specialiuose minis-
terių kabineto kursuose dėstė 
žurnalistiką. Su kitais organi
zavo Valančiaus liaudies uni
versitetą. 1926 metais buvo at
vykęs Lietuvos jaunimo vardu 
dalyvauti Eucharistiniame 
kongrese Chicagoje. Buvo iš
rinktas į Lietuvos katalikų vei
kimo centro vyriausią valdybą, 
išrinktas Teologijos-filosofijos 
leidžiamo žurnalo „Atheneum" 
redaktoriumi. Tapo Lietuvos 
Katalikų Mokslo akademijos 
antruoju vicepirmininku. 1935 
m. išleido studiją „Katalikai ir 
mokslas". 1938 m. drauge su dr. 
J. Leimonu suorganizavo pava
sarininkų kongresą, sutrauku

sį 40,000 dalyvių. Komunistams 
okupavus Lietuvą, buvo atleis
tas iš profesoriaus pareigų ir ku
rį laiką buvo šoferiu. Turėjo 
slapstytis nuo arešto, kol 
pavyko ištrūkti į Šveicariją, bet 
dar buvo nacių kankintas pen
kiuose lageriuose. nes 
hitlerininkai norėjo jį įtraukti j 
savo propagandą, tačiau 
Šveicarijos vyriausybei pavyko 
jį išlaisvinti. Friburge net tapo 
Šveicarų universiteto kancleriu. 
Redagavo baltų skyrių šveicarų 
leidžiamo leksikono. Buvo iš
r ink t a s Lietuvių rašytojų 
draugijos Amerikoje garbės 
nariu. Prisidėjo prie Lietuvos 
Katalikų Mokslo akademijos 
atgaivinimo išeivijoje. Buvo 
net pakviestas jėzuitų Gre-
gorianumo universitete Ro
moje skaityti paskaitas apie 
Solovjovą ir Šalkauskį, ta tema 
vėliau Florencijoje buvo išleista 
knyga. Atvykęs į Ameriką, 
skaitė paskaitas apie krikš
čionybę, kultūrą ir jos atsparą 
prieš komunizmo grėsmę. Išlei
do keletą brošiūrų apie Lietuvą. 

Pirmą kartą asmeniškai prof. 
J. Eretą man teko pamatyti gal 
prieš 73 metus. Tada jis buvo 
atvykęs į Uteną, kur Saulės pro 
gimnazijoje moksleiviam-
skaitė paskaitas. Tada buvau 
trečioje ar ketvirtoje klasėje. 
Atsimenu, kad jis kalbėjo apie 
Nietzschę, jo sumanytą antžmo 
gį ir kritikavo jo nutolimą nuo 
Dievo. Ne viską mes tada su 
pratome, bet jis mums tapo labai 
artimas, nes po pamokų bendra 
vo su moksleiviais, net suorga 
nizavo bėgimo lenktynes, kurio 
se jis vos atsilaikė prieš M. Šer 
mukšnį, tos pat mokyklos auk 
lėtinį. 

Antrą kartą jį sutikau Rokiš
kyje. Jis taip pat artimai bend 
ravo su moksleiviais ateitinin 
kais. Atsimenu, ten mums 
drauge su juo arbatinėje buvo 
suorganizuotos vaišės. Kiekvie 
nam buvo padėta ir saldainių. 
Moksleiviai ėmėjais mėtytis. Tą 
pastebėjęs, Eretas suorganizavo 
žaidimą, kad reikia mušti pirš
tais į stalą. Svaidymosi betvar
kė pasibaigė. 

Daugiausia su Eretu teko su 
sitikti redaguojant dienraštį 
„XX amžių". Tada Ispanijoje 

Prof. Juozas Eretas 

ATEITIES 

SAVAITGALIS 

Jau rudenio tradicija tapęs 
Ateities savaitgalis lapkričio 13 
— 15 dienomis vyks Jaunimo 
centre Chicagoje ir Ateitininkų 
namuose Lemonte. Čia minima 
programa gal keisis detalėse, 
bet bendri bruožai turėtų pasi
likti. 

Penktadienį, lapkričio 13 d., 
7:30 v.v. Jaunimo centro kavi
nėje vyks literatūros vakaras, 
kuriame savo kūrybą skaitys 
Audra Kubiliūtė, Gytis Liulevi-
čius, Artūras Tereškinas, Lai
mutė Tornau. Vakaro progra
mai vadovaus Daiva Markelytė. 

Šeštadienį, lapkričio 14 d., 
Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijos patalpose 10 v.r. 
prasidės Ateities savaitgalio 
paskaitos. Šeštadienio paskaiti
ninkai: Birutė Ciplijauskaitė, 
Rasa Mažeikaitė, Andrius Va
levičius. Vakare Ateitininkų 
namuose Lemonte vyks metinis 
„Ateities" žurnalo vakaras, 
kurį ruošia Chicagos Ateitinin
kų sendraugių skyrius. 

Sekmadienį, lapkričio 15 d., 
po Mišių Pal. Jurgio Matulaičio 
koplyčioje Ateities savaitgalio 
paskaitos vyks Ateitininkų na
muose. Paskaitas skaitys Stasys 
Goštautas ir Artūras Tereški
nas. 

siautė žiaurus pilietinis karas, 
komunistų surengtos žudynės. 
Eretas pradėjo kas antra savai
tė tuo intriguojančiu klausimu 
rašyti į „XX amžių". Jo straips
niai užimdavo ištisą puslapį, su 
atitinkančiomis iliustracijomis. 
Labai intriguojantieji. Pasirašy
davo Hispanus slapyvardžiu. Is
panijos karui pasibaigus, Eretas 
dar kurį laiką tęsė to pat sti
liaus straipsnius kitais pana
šiais klausimais. Didelis malo
numas buvo su juo bendradar
biauti. 

Eretas mirė 1984 m. Bazely
je, Šveicarijoje. Tai buvo didelis 
žmogus. Nuostabiai uolus kata
likas, pasišventęs katalikų vi
suomeninės veiklos organizato
rius, gabus rašytojas, gilus min-
tytojas, ypač giliai pamilęs Lie
tuvą ir pasišventęs jos gerovei. 
Nenugąsdinto jo nei anais lai
kais buvusios autoritatyvinės 
vyriausybės priespaudos veiks
mai prieš jį. 

Ačiū Dievui, kad turime gana 
išsamią, gerai paruoštą mono
grafiją apie jį: „Didysis jo nuo
tykis. Prof. J. Eretas tarnyboje 
Lietuvai". Čia įžvalgiai apie jį 
rašo St. Šalkauskis, A.Skrups-
kelienė, A. Šešplaukis, J. Bra
zaitis, O. Labanauskaitė, A. 
Liuima. Net antraštėse pabrė
žiama, kad jis valdė bekapitu-
liuojančią plunksną, buvo jau
nimo avangarde, buvo įsisukęs 
idėjų dinamikoje. 

Žodis žvirbliu išlekia, jaučiu 
sugrįžta. 

Liaudies išmintis 

STUDENTV DĖMESIUI 

Studentai ateitininkai kvie
čiami į SAS rengiamas rudens 
rekolekcijas - SAS „Sprendi
mas". Jos įvyks Dainavoje, spa
lio 30 — lapkričio 1 d. Turėsime 
progą gamtoje atsiriboti nuo 
kasdieninių rūpesčių, peržiūrėti 
savo nueitus kelius ir pažvelgti 
į ateitį. Dalyvausiantieji kvie
čiami nedelsiant registruotis, 
skambinant te!. 217-332-2939. 
Jei neatsilieps registratorės — 
Audra ar Julija, įkalbėkite to
kią informaciją: vardą, pavardę, 
atvykimo būdą ir laiką, o taip 
pat praneškite savo telefono 
numerį. SAS „Sprendimo" 
kaina 40 JAV dol. Registruo
kitės dabar. Jei pageidau-
mėte išsamesnių informacijų, 
kreipkitės aukščiau nurodytu 
telefono numeriu. Iki pasimaty
mo Dainavoje! Inf. 

„ATEITIES" KONKURSAS 
PASIBAIGĖ 

Konkursui atsiųsta 20 darbų: 
eilėraščių, nuotraukų ir rašinių. 
Septyni yra iš Lietuvos, vienas 
iš Kanados, kiti — iš JAV-ių. 
Vertinimo komisiją sudaro JAV 
LB Švietimo Tarybos pirminin
kė Regina Kučienė, redakcijos 
narė Ramunė Kubiliūtė ir re
daktorė Danutė Bindokienė. 
Komisija darbus jau peržiūri ir 
netrukus pranešime laimėtojų 
pavardes Premijos bus įteiktos 
„Ateities" vakare, lapkričio 14 
d., Ateitininkų namuose, Le
monte. 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

255S W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Fleld*. I I I . 
Tel. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

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

Rez. (1-312) 778-7879 
K a b . (1-312) 5820221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravlnla PI. 
Orland Pmtk, IL 

T«4. 708-349-0887 
Priklauso Chnst ir Palos Comm. ligoninėms 

Vaizdelis iš 1992 m -JAS stovyklos. J A S Universiteto filosofijos dienoje stovyklautojai atidžiai 
klausosi pranešimo apie žymiuosius Lietuvos filosofus ir teologus. 

Nuotr B. B u b l i e n ė s 

DR. V IUJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

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

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G . L A B A N A U S K A S , M.D. 
Specialybe — Kaulų ir sąnang 

ligos ir chirurg^a 
Moly Croaa, 2701 W 68 St . Crucago 

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

Tai. (708) 423-0313. 425-9353 
Valandos Dagai susitanną 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Ta*. 312-735-7709 

217 E I27st St 
Lemont IL 60439 

Ta*. 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. RobarU Road 
Hlckory Hlllt 

Ta i . (708) 599-2131 
valandos pagal susitarimą 

DR. V IUUS MIKAITIS 
ŠEIVOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FamNy Madleil Cllnle 
217 E. 127 St. — Lament. IL 60439 
Priklauso Paios Commumty Hospital ir 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. (708) 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

i6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

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

Gydytojai ir chirurgai 
Aneetarljoe Ir efceuamo 

gydyme epaclaNetai 
Sherman ligonine. Ekjin. IL 

Tai . 708 886 8878 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAODALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Penalnlnkema nuolaida 

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

507 S. Gllbart. LeGrenge. IL. 
Tai. (708) 352-4487 
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DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ G Y D Y T O J A 

1 0 4 4 2 W . C e r m a k Rd. 
Westches te r . I L 6 0 1 5 3 

Ta! 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal sus i tar imą 

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

2838 W. 71at St. 
312 438-5585 

4149 W. 63rd St. 
312-735-7709 
Chicago. IL 

fJP 6321 Avondala, St*. 102 
^~-į£"*""'"' Chicago. IL 60631 

Tai. 312-774-0042 

Tomas Kisielius, M.D. 
Steven Sandler, M.D. 
Adrian Bianco, M.D. 
Bozena VVitek. M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog i Medicar9 

pr ik lauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

Tai . (1-312) 434-5849 (veikia 24 va i ) 
l*irm., antr. ketv.. penkt. nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
ptez. (708)248-0087; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adama 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Waat Ava., Orland Park 
708-349 8100 

10 W. Martin, Napervtlle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. ta i . (1-312) 585-0348: 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
V?l pagal susitarimą pirm. ir ketv 12-4 

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

K a b . te l . (1 -312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago, III. 60652 

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

3900 W. 85 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p.-7 v v . antrd 1230-3 v pp 
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p . penktd 

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

Cardiac Diagnos'S. Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

CESAR J. HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujaaysl'ų Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kadzla A v a . , Chicago 
1-312) 778-8989 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h A v a . , Cicero 

Kasdien 1 -ki 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgių 
5635 S. Pulaakl Rd. , Chicago 

312 585 1955 
172 Schlllar St., Elmhurat. IL 60126 

708-941-2808 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III. 
Tel. (1-312)925-2670 

1185 Dundee Ave. , Elgtn, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllla. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71at St. 

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

Patoa Vlaton Cente*, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. lll. Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708)448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. (1 312) 778-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

24S4 w 71 at Street 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 

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

ARAS ŽL IOBA, M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samaritan MaHlcal Center 
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Ir čia, ir namie 

Žiūrint į ateitį 
Pr ieš prezidentinius r inkimus 

Amerikoje įdomu sekti kiekvie
no kandidato pastangas įtikinti 
t a u t ą savo p ranašumu prieš 
k i t u s kandida tus . Šiuo la iku 
ypač nes iseka prezidentui Bu-
shu i , kai j is stengiasi koncent
ruot is ne į kraš to t rūkumus , bet 
į k o n k u r e n t ų būdo savybių ne
t i nkamumą tokiam postui. Man 
ypač užkl iuvo vienas sakinys 
apie dabar j a u praėjusį sovietų 
ka r in į pavojų, sugriuvus jų im
perijai . O kaž in kas toks prieš 
m e t u s ta ip stengėsi padėt i Gor
bačiovui ir nepripažint i laisvės 
t rokš tančių , jėga prijungtųjų 
t a u t ų te isė tumo į visišką laisvę 
ir savivaldą? Kas toks ir dabar 
d a r nelabai giria Jelciną už 
reformas, ka lba per abi burnos 
puses? Sako, kad dabar svar
b iaus ias s iekis yra „palaikyti 
t a i ką po sovietų subyrėjimo", 
n e s jau t apo nebereikal ingas 
didelių ir brangių kar iuomenių 
i š la ikymas . 

Tačiau piliečiai a iškiai atsu
ko nugarą šiai pol i t ikai ir 
k o n k u r e n t ų drabstymui pur
v a i s . M e s , l i e t u v i a i , i r g i 
no rė tume t a m e forume iškelti 
klausimą, ka ip ir kiek jis padėjo 
Baltijos tautoms jų laisvės atga
vimo kovoje. O krašto ekonomi
j a? Dabar j i s turįs d a u g visokių 
p l a n ų rūp in t i s savo k r a š t o 
gerove. Bet kur buvo t ie p lanai 
pe r ke tver ius valdžios metus , 
ka i visi slydome žemyn? Taigi 
šis cirkas atrodo jau t ikra i einąs 
pr ie galo, koks bebūtų jo konku
r e n t ų charakter i s . 

Iš Lietuvos valdžios samprota
v imų irgi sunku spręst i naujų 
r ink imų pobūdį. Ten apsi lankę 
taut ieč ia i g a n a neigiamai atsi
l iepia t iek apie valdžios sie
kiančiuosius , tiek apie papras
t u s piliečius. Net stebėtina, kaip 
gre i ta i per gana neilgą prie
spaudos laikotarpį ne t ik palū
žo a t spa rumas , bet buvo perim
tos ir visos blogos sovietinio 
žmogaus savybės. Cituosiu vie
n o s t e n y k š t ė s ž u r n a l i s t ė s 
žodžius la iške iš Kauno: „Per 
d a u g p ras tų žmonių prilindo į 
valdžią, n iekam nerūpi nei Lie
tuva , nei jos žemė, nei žmone-
liai . Kiekvienas žiūri savo kiše
nės ir savo pilvo kuba tū ros" . O 
p e r s k a i č i u s apie medicinos , 
ypač d a k t a r ų pažiūras į tuos 
„žmonel ius" , darosi dar liūd
n iau . Sakome, re ikės naujos 
kar tos , betgi ją ten augina da
bartiniai tautiečiai. Mūsų įtaka, 
jei ji ir įmanoma, yra labai 
menka ir dažnai kr i t ikuojama. 

Į Lietuvą vyksta taut iečiai 
nebūt ina i t ik aplankyt i gimi
nių. Štai neseniai subėgome 
p a s i k l a u s y t i ir ap ie vers lo 
galimybes, kur būtų gal ima pa
dėti ten a ts igaunančia i pra
monei bei pačiam pasidaryt i 
k iek pelno, vietoj jį a t idavus 
Amerikos bankams. Neseniai iš 

ANT EUROPOS 
BENDRUOMENĖS SLENKSČIO 

ten grįžę, keli mūsų prekybinin
kai bandė nupiešti realistišką 
paveikslą t iems, kurie buvo 
sudominti investicijų galimybė
mis mūsų tėviškėje. Ne paslap
tis, kad ten į pinigą žiūrima dar 
labai nepasitikinčiomis akimis, 
kai vietiniai pinigai keičia spal
vas ir pavadinimus, ir kai dar 
nėra įsitvirtinęs jų iškeitimo 
procesas k i tuose kraštuose. 
Nepaisant to, vyresnio amžiaus 
sulaukusiam tautiečiui , turin* 
čiam j a u išmokslintus bei savo 
ateitimi apsirūpinusius vaikus, 
kyla noras padėt i ir atsistatan
čiai Lietuvos ekonomijai. 

Buvo pristatyti ir ekonominės 
pramonės projektai bei ekono
minė parama smulkios apimties 
prekybai, ką, su ta sritimi susi
pažinę, mūsų jaunesnės kartos 
biznieriai vadino „atviro lango 
projektu". Apibrėžtos tapo ir iš
kylančios problemos ryšium su 
sovietų galvosenos likučiais, kas 
ypač pasireiškia t iek vagystė
mis, t iek žodžio nelaikymu, pa
vydu ir net gal imu bankrotu. 
Aptarta paskolų atskiriems pro
jektams galimybės, tiek teigia
mos, t iek neigiamos prekybos 
apraiškos, kaip biznio pirkimas, 
kavinės, sveikatos klubai, o 
drauge susidėjus keliems tautie
čiams, net fabrikai ir parduotu
vės. Bankų nepastovumas rei
kalauja indėliams apdraudos 
būtinybės. Be to, dažnai iš ne
gatyvios pusės ten yra susidu
riama su keis ta pažiūra, kad 
jiems nereikia patarimų, stipro
kai tebeviešpatauja savanaudiš
kumas, a tsakingumo ir darbo 
etikos stoka, todėl būtinas reor
ganizavimas nuo pačios pra
džios. 

Nepaisant visų šių neigiamy
bių, daugelis j a u rimtai domisi 
tais projektais, ypač jų steigimu 
susibūrus į grupę, o ne pavie
niui. Keli, j a u ten apsilankę, 
jauni verslininkai žiūri visgi į šį 
projektą gana palankiai, įjung
dami į tai ir Tėvynės meilę, ir 
norą padėti ją atstatyti . 

Įdomiai l inksminantis buvo 
šio projektų pristatymo užbaigi
mas. Rengėjams paklausus, ar 
yra užklausimų, jaunimo klau
simams užteko kelių žodžių, o 
kai priekin išeidavo vyresnieji, 
tai prasidėdavo ištisa paskaita, 
kad publikai teko bendru balsu 
šaukti: koks jūsų klausimas? 
Net ir tai nevisada sustabdyda
vo mūsų taip pamiltą gražbylys
tę. 

Kalbant su vyresniaisiai pri
vačiai, iškyla klausimas apie 
slaugymo n a m u s ten, Lietuvo
je, čia brandaus amžiaus sulau
kusiems ir giminių ten neturin
tiems tautiečiams, kurie norėtų 
tėvynėje praleisti savo senatvę, 
bet aprašymai apie prieinamą 
medicininę priežiūra daugelį 
baugina. Ar nebūtų tai dar 
viena galimybė mūsiškių inves-
taci ai? 
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Po II-jo Pasaulinio karo nunio
kotai Europai ir po Sąjungininkų 
kojomis gulinčiai Vokietijai te
buvo likęs vienas gyvybiškai 
svarbus klausimas: kaip atsistoti 
ant savų kojų ir pradėti normalų 
gyvenimą. 

JAV, suprasdamos bolševikinį 
pavojų, pirmosios Europos ūkiš
kam atkutimui pasiūlė Marsha-
llio planą. To gal ir nebūtų užte
kę, jeigu patys europiečiai, vado
vaujami prancūzo politiko R. Šu
mano, talkininkaujami V. Vokie
tijos kanclerio Konrado Adenaue
rio ir belgo valstybininko Paul 
Henry Spaak, nebūtų sukūrę 
„Europos plieno ir anglių bend
ruomenę". Taigi iš tos organizaci
jos per 40 metų, kai 1952.VHI.10 
šis tarptautinis susitarimas buvo 
pasirašytas ir šešių Europos vals
tybių (Belgijos, Italijos, Liuksem
burgo, Prancūzijos ir Vokietijos) 
patvirtintas, buvo prieita prie 
paskutinio laipto. Ar ant jo užlips 
visos Europos Bendruomenės 
valstybės su Anglija viduryje, dar 
ir šio mėnesio pradžioje nebuvo 
visiškai aišku. 

Danija neapsisprendusi 

Danijos balsuotojai šią vasarą, 
birželį, EB vadovams pateikė ne
malonią staigmeną: didžioji dalis 
to krašto balsuotojų pasisakė 
prieš priklausymą Europos Tautų 
Bendruomenei, net neatsižvel
giant, kad krašto vyriausybė 
skatino, jog liaudis balsuotų už 
Maastricht dokumento patvirti
nimą. Pakako kelių nepatenkin
tų danų politikų balsų, kurie 
neigiamai nuteikė ne per daug 
rimtai į šį reikalą įsigilinusius 
danus. Ir tikrai gaila, kad 40 
metų per įvairias seklumas ir 
krioklius judėjęs Bendruomenės 
keleivinis laivas užplaukė ant 
daniškos seklumos... 

Savaitraštis „Economist" š.m. 
rugsėjo 29 d. laidoje rašė, kad „ir 
Danija ir Anglija kažin ar ratifi
kuos Maastricht Europos Bend
ruomenės sutar t į" . Danijos 
politikai prielaidžiauja, kad gal 
kiek vėliau, būsimuose sekan
čiuose balsavimuose, danai 
pritars EB susitarimui. Mat Da
nijos vyriausybė j a u X.12 
paskelbs „Baltąjį dokumentą", 
plačiau aptar iant į Danijos 
užsienio politiką Europos Bend
ruomenės rėmuose. 

Vokeitija ir Prancūzija 
vieningos 

Nuo pat pirmųjų Europos su
vienijimo žingsnių jų iniciatoriai, 
Vokietija ir Prancūzija, dėjo 
didžiules pastangas, kad jų pir-
matakų, kanclerio K. Aden-

BR. AUŠROTAS 

auerio, R. Sumano ir P. H. Spaak 
aug in tas kūdikis nesus i rg tų 
džiova, bet užaugtų į stiprų ir 
sveiką vyrą. O jį ligi paskutinių 
dienų tvirtais pečiais rėmė ir 
žada toliau remti Vokietija i r 
Prancūzija, ta lkininkaujamos 
kitų valstybių. 

Ne per seniausiai įvykusiame 
Maastricht referendume Prancū
zijoje, kur j is buvo priimtas 
nežymia persvara, į Vokietijos — 
Prancūzijos bendradarbiavimą 
pamėgino nejučiomis įsiskverbti 
Anglijos min. pirm. J. Majoras. 
Tačiau, kaip rašo savaitraštis 
,,Newsweek' š.m. X.5, šis D. 
Britanijos premjero mėginimas 
nepavyko. Mat Anglijos min. 
pirm. norėjęs nuteikti Prancū
zijos prezidentą Mitterrandą, kad 
jis su kancleriu Kohl neskubėtų 
su Maastricht sutarties įgyvendi
nimu, prasidedančiu 1993 m. 
sausio mėn. 

Jau š.m. rugsėjo paskutinėmis 
dienomis paaiškėjo, kad „trečiojo 
patarimų nereikia, nes kur svar
bius Europos reikalus sprendžia 
trys, ten vieno balso esą per 
daug". Politikai H. Kohl ir Fr . 
Mitterrand kuria dviejų pažiūrų 
sujungtą Europą. Kiti tiki, kad 
dėl skubėjimo gali atsitikti, kad 
naujoje Europoje bus t ik du 
vadai. D. Britanijai, kaip dabar 
aiškėja, gali likti tik antros 
klasės vieta lėtame traukinyje. 

Tai , kas anksčiau pasakyta, 
galima ir kiek plačiau paaiškinti. 
Kai Prancūzija 51:49 santykiu 
patvirtino Maastricht Europos 
Bendruomenės sutartį, tada J . 
Major Anglijos p a r l a m e n t e 
sustabdė Maastricht procesą. Šis 
patvirtinimas buvo nukeltas atei
nantiems metams. Tačiau Vokie
tijos ir Prancūzijos vadovai, at
siliepdami į Anglijos premjero 
stabdžius, vienbalsiai pareiškė, 
kad „šio proceso negalima ilgiau 
marinuoti". Prancūzijos finansų 
min. Michel Sepin spauda i 
pareiškė, kad „šio reikalo tei
singas sprendimas būtų tada, kai 
EB priklausytų ne mažiau, bet 
daugiau Europos tautų. Jos ta ip 
pat galė tų prie M a a s t r i c h t 
susitarimo prisidėti". 

Uždaras klubas 

Šio straipsnio ž u r n a l i s t a i 
teigia, kad „nei Kohl, nei Mitter
rand neturi nieko prieš, kad 
britai priklausytų šiam klubui. 
Juodu tepageidauja, kad Brita
nija taptų pilnateise Europos 
nare. Tačiau ir prancūzas, ir 
vokietis pageidauja, kad Europa 

pagre i t in tų savo žingsnius , 
įsijungdama į Europos moneta
rinę sistemą. 

Kai prabėgusią savaitę Vokie
tijos parlamentas (Bundestag) 
pradėjo svars tyt i Maastricht 
susitarimą, tai kancleris Kohl 
savo parlamentarus įspėjo, kad 
„stovėjimas vietoje reiškia, kad 
žengiame atgalios". 

Prezidentas Mitterrand, be 
plačiai išgarsintos jo prostatos 
vėžio ligos, ta ip pa t spaudžia
mas, kad paliktų prezidanto 
postą, dar prieš 1995 m., kai 
sueina terminas naujo preziden
to rinkimams. Šios pažiūros šali
ninkas yra ir Dominiąue Moisi, 
dabartinis Prancūzijos Tarptauti
nių Santykių Instituto direkto
rius. Jis sako, kad „Fr. Mitter
rand pasiekė savo galios viršūnę, 
nešdamas socializmo vėliavą. 
Dabar jis pasitrauks iš politinės 
arenos po Europos vėliava". Ir 
Kohl, ir Mitterrand tvirtina, kad 
juodu nėra pasiruošę išjungti D. 
Britaniją iš savo tarpo ir likti tik 
vieni siaurame ratelyje; už EB 
ribų neprivalėtų likti nei Italija, 
nei kitos Europos tautos. 

Įdomų pareiškimą šiuo svarbiu 
Europai reikalu yra pabėręs 
Dominiąue Moisi: „Mes negalime 
visą laiką Anglijai pataikauti ir 
nuolaidžiauti. Arba Anglija įsi
jungs į EB, arba anglams teks 
paboti vokiečių-prancūzų dik
tato". 

Iš angliškų šaltinių žinoma, jog 
premjeras J. Major norįs įsijung
ti, kad „Britanija nebūtų palikta 
viena rūgti savo salose ir būti 
išskirta nuo Europos žemyno rei
kalų". Tačiau šiuo metu Anglijo
je ūkinis nuosmukis neleidžia 
sėsti prie to paties stalo, prie 
kurio jau posėdžiauja turtingieji. 
Galbūt J. Major yra per silpnas, 
kad patektų į turtingųjų klubą. 
Kas žino? — klausia žurnalis
tas D. Petersen, vienas šio ra
šinio plunksnagraužių. 

Rimties valandėlė 

KUO NUSIKALSTA GERAS 
ŽMOGUS 

KAS ATSITIKO? 

(New Yorkas, 1992 m. spalio 
15 d. LKRŠ) Kas atsitiko su 
Lietuvių Informacijos Centro 
modernia žinių persiuntimo ir 
priėmimo apara tūra , Religinei 
Šalpai uždarius LIC skyrius 
Washingtone ir New Yorke? 

Žinodama, kaip svarbu greitai 
priimti ir perduoti žinias, Wash-
ingtono skyriaus elektronišką 
žinių perteikimo aparatūrą Re
liginė Šalpa dovanojo Lietuvos 
ambasadai, o buvęs Washing-
tono LIC s k y r i a u s vedėjas 

Ar aš kaltas, kad Dievas 
mane apdovanojo geru būdu, 
ge ru da rbu , g raž ia š e ima , 
puikiais namais — aplamai, kad 
jis mane padarė padoriu, nau
dingu visuomenės ir Bažnyčios 
nar iu? Ar iš tikrųjų Kris tus 
nori, kad aš vaikščiočiau, nu-
koręs nosį, mušdamasis į krū
t inę, maldaudamas Dievo pasi
gailėti manęs, kai jis iš tikrųjų 
mane apdovanojo gėrybėmis: 
kai mano vaikai nevartoja nar
kotikų, augina gražias šeimas, 
darbuojasi tėvynės labui? Ar iš 
tikrųjų Kristus to iš manęs nori, 
man pasakodamas palyginimą 
apie fariziejaus ir muit ininko 
m a l d ą šven tyk lo je (Luko 
18:9-14)? Ką reiškia Jėzaus 
išvada, kad Dievas teisumą už-
skai tė ne j am dėkojančiam 
fariziejui, o pasigailėjimo mal
daujančiam muitininkui? Argi 
aš tu r iu pasidaryti panašus į 
muit ininką? 

Nors žinome, kad Jėzus nuolat 
metė iššūkius fariziejams, jis 
pats galėjo būti jų auklėt inis . 
Jie buvo pamaldūs, ne kunigiš
ko luomo Šv. Rašto mokytojai 
s inagogose , k u r i e s k a t i n o 
žmones laikytis ne t ik minimu
mo šventrašty užrašyto įsta
tymo (kaip Sadukiejai), bet ir 
įvairių kitų tradiciškų pamal
dumo praktikų, pvz., griežtai 
pasninkaut i dukar t savaitėje, 
melstis ne tik privačiai, bet ir 
viešai, kad tuo skatintų k i tus 
žydus atsispirti Romos okupan
tų brukamoms pagoniškoms 
ver tybėms . Far iz ie ja i buvo 
efektyvus, plačiai paplitęs refor-
minis sąjūdis žydų tikėjime, nes 
jie mokėjo atl iepti laiko ir 
gyvenimo reikalavimams net 
iki to taško, kad jie buvo vie
nintelė žydų grupė, išlikusi iki 
šių dienų, po Jeruzalės sunai
kinimo 70-aisiais m. po Kris
taus. Tad šis fariziejus nuošir
džiai dėkojo Dievui, kad j is ne 
toks, kaip visi kiti , kurie savo 
tikėjimu nesidomi, nesistengia 
Dievui įtikti, nevykdo jokių pa
maldumo praktikų. 

Iš t iesų, jei a t idžiau pa
žvelgsime, pamatysime, kad 
parapijose aktyvūs, pamaldūs 
pasauliečiai turi daugiau pana
šumų su fariziejais, negu su reli
gijos r e i k a l a v i m a i s d a ž n a i 

Viktoras Nakas perėjo dirbti į 
Lietuvos atstovybę. New Yorko 
LIC skyriaus apra tū ra naudo
jasi Religinės Šalpos rašt inė. 

(LKRŠ) 

pras i lenk t i tur inčiais mui t i 
n inka is (okupanto valdžios plė
šikiškų mokesčių išrinkėjais) — 
arba, sakykime, šiandieniniame 
pasaulyje su politikieriais, biz
nieriais ir finansininkais. Jėzus 
užbaigia palyginimą, pagirda-
mas ne Dievui dėkingą, pamal
dų fariziejų, o susitepusių rankų 
mui t in inką . Kodėl? 

Mui t in inkas „stovėjo a tokia i 
ir nedrįso akių pakelti į dangų". 
M u i t i n i n k a s suvokė, jog su 
Dievo šven tumu ir t e i sumu jis 
ne t ik negal i lygintis, bet tegal i 
t iktai prašyti pasigailėjimo. Bet
gi mui t in inko rankos iš t ikrųjų 
y ra suteptos sukčiavimu, o fari
ziejaus — ne? Ar ne? Kuogi 
ga lė tų bū t i sus i tepęs p r i eš 
Dievą Dievui pa t ik t i nor int is , 
r e g u l i a r i a i p a s n i n k a u j a n t i s , 
va ikams religijos pamokas duo
dant i s , bažnyčiai aukojant is 
fariziejus? 

J ėzus nenori kad žmogus 
bandytų Dievui įsi teikti , t ik 
t u š č i a i k a r t o d a m a s n a u j ą 
maldelę , išmoktą šiame paly
g i n i m e : „Dieve , p a s i g a i l ė k 
m a n ę s , nusidėjėlio!". I r j is 
nenori , kad žmogus užmirštų 
visas Dievo j am gausiai duoda
mas dovanas ir malones, nie
kuomet jomis nesidžiaugdamas, 
niekuomet už jas nedėkodamas. 

Fariziejus klydo ne dėl to , kad 
Dievui dėkojo, o dėl to , kad 
n e s u v o k ė , jog pr ieš D i e v o 
šventumą ir teisumą jis y ra toks 
pat nusidėjėlis kaip tas muit i 
n inkas . J i s klydo, nes jis manė , 
kad jo r ankos prieš Dievą nesu
teptos. Fariziejaus klaida buvo 
nesuvok imas , jog sk i r tumas 
ta rp jo ir muit ininko buvo tik 
a t s i t ik t in i s . Je i mui t in inkas 
nus ika l t o Dievui, sukdamas 
mokesčius, fariziejus nusikalto, 
žemindamas muit ininką ir vi
sus k i t u s , kur ie nepraktikuoja 
t ikėjimo, kaip j is . Fariziejus 
matė kr is lą muit ininko akyje, 
bet n e m a t ė baslio savoje. 

Fariziejus netikėjo, kad Dievo 
atvaizdas yra kiekviename žmo
guje — mui t in inke , biznieriuje, 
p o l i t i k i e r i u j e , g i r tuok ly j e , 
valkatoje, narkot ikų vartotoju
je, net i r plėšikuose ir ištvirkė
liuose. Fariziejus nesuprato, 
kad Jėzus į žemę atėjo kaip tik 
jiems parodyti Dievo meilę, kaip 
t ik juose a tga iv in t i rusenančią 
gerumo vilties dagtį. Fariziejus 
užmiršo, jog t ik ras Dievo tarnas 
rūpinas i pačiais silpniausiais, 
kad j ie nepražūtų . 

a.j.z. 

NIEKAM NEREIKALINGI 

„Draugo" paramai vajaus proga laiškus padėjo išsiųsti Sofija Plenienė ir 
Alfonsas Aleksiejūnas, svečias iš St. Fetersburg, Fl. 

Nuotr. Jono Kuprio 

JURGIS JANKUS 
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Spėjau pastebėti, kad džipe sėdėjo tik du, abu šalmuo
ti, an t vieno šalmo buvo dvi baltos didžiosios raidės MP. 
Žinojau, kad karo policija, bet galvon toptelėjo kvaila 
mintis, kad ta i ne karo policija, bet Amerikos 
parlamento nariai, atvažiavę pažiūrėti, kaip jų pergalė 
sekasi. Iš spaudos jau žinojau, kad ir j ie taip pat M.P. 
savo pare igas t r ump ina . Iš tos m i n t i e s n e t 
nusišypsojau: kaip sveikinsis tokia pergale apsvaigę. 

Tolokai priekyje pamačiau pakelėje susispietusi 
būrį žmonių. Arčiau priėjęs, pamačiau, kad j ie spiečiasi 
apie griovin įvirtusį a r įverstą sunkvežimį. J i e grobs
tė iš jo drabužius, atplėšinėjo dėžes ir dalinosi konservų 
dėžutėmis. Man bežiopsant, dryžuotais kalinio 
marškiniais vyras priėjo ir šūktelėjo: 

— Deutsch? 
Papurčiau galvą. 
— Litauer, — pasakiau. 
— Litauer? 
įspraudė į ranką dėžutę žuvelių, atsisuko į buri ir 

ėmė saukti: 
— Litauer! Ei Litauer! 
Iš būrio atsigrįžo kažin kiek dienų neskusta barz

da vyras. 
Dryžuotasis rodė į mane pirštu ir kartojo: 
— Litauer, litauer. 
Vyras priėjo. 
— Kaip toj pusėje atsiradai? Per Ludvigslustą? 
— Ne. Tiesiai per laukus. 

Jis tiesiai per Ludvigslustą. 
— Būtum matęs. Vokiečiai šautuvais šalikelę nu-

smaigstė. Kaip šepetys. Abipus kelio vieni šautuvai 
buožių užpakalius į dangų rodo. Bet vokiečiai buvo, yra 
ir liks vokiečiai. Nemačiau nė vieno, kad visą šautuvą 
būtų smeiges. Visada p i rma išima spyną, nusviedžia 
tolį į mišką, o šautuvą įsmeigia. Niekada netikėjau 
pamatyti tokio nebereikalingo šautuvų šepečio. Bet ir 
amerikiečiai. Per tiltą nė vieno kareivio su ginklu 
neperleido. Jeigu būtų perleidę, kiek paties geriausio 
plieno būtų į tą pusę sunešę. Dabar viską paliko 
rusams. 

— O gal jie rusams leis viską surinkti , paskum 
nueis ir pasiims? — įterpiau. 

— Turėtų, bet ar jų tokios galvos, kaip mūsų. O 
mūsų va, žiūrėk! 

— Ei, Litauer, l i tauer! — šaukė smulkus, tamsia
veidis kacetininkas iš būrio. 

Šaukė ir mojo galva į save. Su ranka negalėjo, nes 
laikė glėbį konservų dėžučių. 

Nuėjau. Dalį dėžučių naujasis draugas susidėjo į 
savo kuprinę, dalį sukišo į mano ir papasakojo, kad dar 
anapus Ludvigslusto susipažino su dviem bulgarais 
kacetininkais. Praeitą naktį nakvojo kažin kokiam 
kaime šiapus Ludvigslusto. Dvi vokietės buvusios la
bai išsigandusios, bet pr iėmė, net ir lovas paklojo. Vis 
klausiusios, kur jis vedąs tuos kacetininkus, o jis 
aiškinęs, kad vedąs pas amerikiečių generolą. Bet kai, 
dar ir pusryčių pašerti, išėję, bulgarai jį pasidarę savo 
nešuliniu kuinu. Kai tik pradėjo rasti pakeliui paliktų 
mašinų, ėrcė verstis po jas ir, ką patinkamą radę, jam 
krovę. 

— Dabar kraus abiem, — pasakė ir, ilgokai į veidą 
pažiūrėjęs, pasakė: — Atrodo, kad patį esu kur matęs. 
Iš kur iš Lietuvos. 

— Praėjusią vasarą iš K a u n o , o dabar tiesiai iš 
Berlyno. 

— Užeidavai į Hilfstellę. 
— Užeidavau. 
— Aš irgi. Turbūt tena i . 
Per tą pasikalbėjimą ir pas i sakė , kad jis Mykolas 

Baliūnas, bet įpratęs, kad visi vadintų Miku. Mažą visi 
vadindavo Mikučiu, p a s k u m iš Mikučio padarė Miką, 
taip ir pasiliko. 

— Nebent kokia merga i tė , ka i labai nori, kad 
paglostyčiau, Mikučiu dar pavad ina , — juokėsi. 

Turėjo būti už mane bent dešimtmečiu vyresnis, 
bent ta ip atrodė iš barzdos ir iš viso ki to, bet pasiju
tau taip, lyg būčiau su savo vienmečiu. 

Tuo tarpu vienas iš jo bendrakeleivių vėl ėmė moti 
į save. 

— Tai vėl ką užtiko. Vėl l ieps paimti . Jeigu būtų 
žinota, būčiau ir aš iš ku r nors ka ip nors įsigijęs tokius 
marškinius . Pamatys i , tokie marškiniai galybės 
ženklas. Tik klausyk. Neklausys i , tuoj pateksi į bėdą. 
Jie dabar kaip kara l ia i . 

Ėmė noras pasiginčyti, be t Mikas nutraukė: 
— Neaušink burnos. Susičiaupk ir dairykis. Gerai, 

kad nemoku gerai nei vokiškai , nei rusiškai. Jeigu 
būčiau mokėjęs, būčiau šokęs į ginčus, kažin kuo būtų 
baigęsi. Mažiausiai bū tų pasku t ines kelnes numovę, 
— ir ne laukdamas, ką pasakys iu , nuėjo prie mojančio, 
o tas teturėjo prie pilvo pr is ispaudęs kelias konservų 
dėžutes. 

— Panešk, — pasakė Mikui, ir ėmė eiti toliau. 
Mikas paėmė dėžutes. Dalį padavė man, o ki tas 

susikamšė į kišenes. I k išenes susikamšiau ir aš. 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
I r čikagietis skris iš Soldino 

į Kauną 

Artėja Dariaus ir Girėno 
skrydžio per Atlantą 60 metų 
sukaktis, kuri iškilmingai bus 
minima Lietuvoje ir antrojoje la
kūnų „tėvynėje" Chicagoje, kur 
abu gyveno ir pasiruošė didžia
jam skrydžiui per Atlantą. Mi
nėjimo Chicagoje reikalu rugsė
jo 26 d. įvyko Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus kuratoriaus 
Vai. Ramonio sušauktas įvairių 
organizacijų posėdis, o pabaigoje 
parodyta dalis šiame muziejuje 
saugomo, iš Dariaus sesers 
gauto, S. Dariaus archyvo, susi
dedančio maždaug iš 2,000 vie
netų. Pirmajam posėdyje aptarti 
metmenys pagrindinio minėji
mo Chicagoje, kuris įvyks kitų 
metų liepos vidury. 

Posėdyje dalyvavę įvairių or
ganizacijų atstovai išsirinko 
provizorinį komitetą, kuris 
pasirūpino sudaryti pagrindinį 
minėjimo komitetą, vadovau
jant garbės pirmininkui, Lie
tuvos gen. konsului Chicagoje 
V. Kleizai. Provizorinio komi
teto posėdis buvo sušauktas 
spalio 10 d, Balzeko muziejuje, 
dalyvaujant visiems jo na
riams: dail. V. Ramoniui, Lie
tuvos aero klubo garbės na
riams red. E. Jasiūnui bei V. Pe-
setkui, lakūnui G. Janulai, red. 
J. Žemaičiui ir Horizontų auto
riui. Galutinę minėjimo progra
mą sudarys būsimasis rengimo 
komitetas, į kurį kviečiami Da
riaus ir Girėno bei Don Varnas 
karo veteranų postų atstovai, 
taip pat ramovėnų, skautų, gy
dytojų, inžinierių, LB, Altos ir 
dar kai kurių kitų visuomeni
nių organizacijų. Provizorinio 
komiteto nuomone pagrindinis 
dėmesys turėtų būti skiriamas 
paradui prie lakūnų paminklo 
Marąuette Parke, kuris vyktų 
po iškilmingų Mišių, kartu pasi-
meldžiant ir už visus žuvusius 
lietuvius lakūnus. Kai dar buvo 
gyvas Dariaus-Girėno veteranų 
posto komendierius J. Paukštys, 
jo ir kitų iniciatyva, minint 
žuvimo 50 m. sukaktį, buvo su
organizuotas įspūdingas para
das ir jo metu padangę raižė 
JAV karo lėktuvai. Ar tai 
pavyks suorganizuoti ir kitais 
metais, priklausys nuo komiteto 
iniciatyvos. Paradui pasibaigus, 
prie Dariaus ir Girėno paminklo 
karo veteranų postai ir lietu
viškų organizacijų atstovai 
padės gėles, bus pasakyta viena 
ki ta trumpa kalba. Iškilmingi 
pietūs galėtų būti suruošti 
Dariaus ir Girėno posto salėje 
Brighton Parke, o Balzeko mu
ziejuje speciali paroda, kurioje 
būtų išstatytas S. Dariaus as
meninis archyvas ir kiti Litu-
anicos skrydžio daiktai. Provi
zorinis komitetas pageidautų, 
kad į iškilmes būtų pakviestas 
ir vienas iš pagrindinių skrydžio 
organizatorių, sostinės Washing 
tono apylinkėse gyvenantis A. 
Vaivada. 

Tuo tarpu Lietuvoje taip pat 
Dariaus ir Girėno skrydžio 60 
m. sukaktis bus deramai 
paminėta. Žaliakalnio ąžuolyne 
bus pastatytas skulptoriaus Br. 
Pundziaus sukurtas paminklas 
lakūnams prisiminti, o Lietuvos 
aviatoriai, kartu su Chicagoje 
gyvenančiu lakūnu E. Jašiūnų, 
užbaigs Dariaus ir Girėno 
nebaigtą žygį: 1993 m. liepos 17 
d. iš Soldino lėktuvu atskris-
dami į buvusią laikinąją Lietu
vos sostinę Kauną. 

Tad lietuviškų organizacijų 
atstovai, kuriuos pakvies dail. 
V. Ramonis, neatsisakykite įeiti 
į Dariaus ir Girėno skrydžio per 
Atlantą 60 m. sukakčiai pami
nėti komitetą. 

Beveik prieš 40 m, 
keliais 

keliautais 

Šiemet pasitaikė nuostabiai 

graži ir rudeniškai spalvinga 
Kolumbo diena. Nors mieste 
vyko bene du paradai, bet mudu 
su žmona, sūnui vairuojant, 
pasiryžom pasivažinėti tais 
pačiais keliais, kuriais pradėjom 
keliauti apie 1952-54 m. — t.y. 
Michigano paežerių tolyn j 
rytus, kur glaudžiasi Beverly 
Shores, Michigan City, Michia-
na, New Buffalo, Union Pier, St. 
Joseph ir net iki Tabor farmos. 
Viliojo iš tolo pamatyti tas vie
tas, kur įsikūrę ir lietuviai, na, 
ir pasidžiaugti rudens spalvo
mis toliau į šiaurės vakarus nuo 
sostinės Washingtono. O ten, 
JAV sostinėje, spalio mėnuo 
būna ypač gražus, suvažiuoja 
iš viso krašto daug turistų 
pasidžiaugti įvairiaspalvių 
medžių lapų deriniais, kurie iš 
mūsų akių ir dabar dar neiš
nyko. 

Iš pietvakarinių Chicagos 
priemiesčių Indianos ir 
Michigano link dabar veda 294 
greitkelis, įbėgantis į 94-ąjį. 
Tačiau greitkeliai pilni sunk
vežimių bei automobilių ir, jais 
važiuojant, galima laimėti tik 
laiko, bet ne gamta pasidžiaug
ti. Kai Valparaiso išvažiavime 
išjo išsukame ir atsirandame 12 
kelyje, jau visai kitas vaizdas: 
čia kelią supa miškeliai ir gam
tos ramybė bei didybė, kai East 
Chicagos ir Gary fabrikų dūmai 
jau toli pasilikę, o tų vietų 94 
greitkelis net neužkabino. 
Kitaip buvo praeity, kai dar 
nebuvo pastatytas „padangių 
kelias'" iš Chicagos miest.) ir In
dianos Toli Road. 

Iš čia visai nebetoli Michigano 
ežeras ir Sandūnai — prieš 30 
m. buvęs lietuviškų komercinių 
vasarviečių telkinys. Pajūrio 
gabalą nupirkus federalinei 
valdžiai, toje vietoje, kur seniau 
stovėjo Red Lantern Inn restora 
nas, įrengta speciali platforni 
poilsiautojams sustoti, paplūdi 
myje pagulėti ir pasimaudyti, o 
nuo kalno į Michigano ežer; 
žvelgia jau vėlesniu laikotarpiu 
pastatyti condo, kuriuose gyve
na ir ežeru bei gamta džiaugias 
išgalintys juos nusipirkt; 
žmonės. Tarp lapuočių miškeliu 
išmėtyta daug vilų bei sodybų, 
kurių nemaža dalis priklauso ir 
lietuviams. Bandžiau iš paeže 
rio paskambinti savo senam 
bičiuliui Vyt. Kasniūnui, bet 
niekas neatsakė. 

Pravažiuojam pro lapuočiu 
miškelyje prisiglaudusį Li-
tuanicos parką, kur stovi 
skulptoriaus J. Bakio kūrybos 
modernus paminklas lakūnu 
Dariaus ir Girėno atminimui. 
Lietuvių Bendruomenės pasta 
tytas ir 1971 m. liepos 18 d 
dedikuotas Lietuvos nepri
klausomybės 50 metų sukakčiai 
paminėti. Šį prisimintą parke
lį ir paminklą pamačiau pirma 
kartą, o sūnus pasidžiaugė, kad 
šitam parkelyje jis su kitais 
studentais gavo skauto akade
miko spalvas dar prieš savano
riu įstodamas į Taikos korpusą 
dvejų metų tarnybai Philipi-
nuose. Taigi, čia istorinė vieta 
ne tik mano, bet ir jaunesniajai 
kartai. 

O paskui tolyn ir tolyn pro 
Michianą, kur giminaičio dr R. 
Vienužio sodyboje nei gyvos 
dvasios neradom, pro Balzeko 
vasaros rezidenciją vis toliau į 
rytus, rudens aidais skamban
čiomis Michigano ežero pakran
tėmis, kur kainos už turimas 
nuosavybes smarkiai iškilusios. 
New Buffalo miestelyje prie 
ežero, kur žiemai sustatyta 
nemažai privačių laivų, vėl nau
jai išaugę condo namai. Kaip 
žinia, čia vasaras praleidžia 
tokie asmenys, kaip TV komen
tatorius W. Jacobson ir kiti 
panašaus kalibro žmonės. 
Važiuojant per Union Pier ta 
gatve, kur stovi „Gintaras", 
taip norėtųsi užsukti pas šio 
dvaro savininkus Karaičius. Bet 

Los Angeles veteranų šokėjų grupė, kurios tarpe 16 Lietuvos Vyčių. III eil. pirma iš dešinės 
Marytė Šepikaitė, Los Angeles Vyčių pirm. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
REMKIME BALFO DARBĄ 

Spalio mėnuo yra BALFO 
mėnuo. Šį mėnesį reikia prisi
minti Balfą ir jo atliekamus ar
timo meilės darbus, kad jis ir 
toliau galėtų gyvuoti. Viena di
džiausių dorybių — dosnumas. 
Balfas įsikūrė 1944 metais, 
mums būnant tremtinių stovyk
lose ar išblaškytiems po platų 
pasaulį. Balfui dėkingi ne t ik 
stovyklose gyvenusieji, bet ir 
gyvi išlikusieji Sibiro kankiniai. 

Darbas nėra pasibaigęs ir 
šiandien, nes vis.dar atsiranda 
naujų pagalbos reikalingų as
menų, todėl turime parodyti 
žmogišką tautišką ir krikščio
nišką meilę savo broliui ar se
sei pagalbos reikalingiems, svei
katą praradusiems ar vargan 
patekusiems tautiečiams. 

Balfo rinkliavos yra reika
lingos ir tęstinos, nes šiandien 
Balfui kyla nauji uždaviniai 
pagelbėti iš Sibiro Lietuvon 
gr įž tan t iems, nustojusiems 
sveikatos ir nepajėgiems dirbti. 
Balfo centre yra ilgi sąrašai su 
jų pagalbos prašymais. Padėki
me, kad jie sulauktų pagalbos. 

Los Angeles telkinio lietuviai 
prašomi įteikti savo aukas sek
madieniais lietuvių parapijoje 
pirmininkui, kuriam iš valdy
bos narių ar aukų rinkėjui. 
Auką galima siusti paštu Balfo 
iždininkui Albinui Mitkevičiui. 
5049 Vz Franklin A ve., Los An
geles, CA 90027. Čekius rašy
kite: United Lithuanian Relief 
Fund vardu. Aukas galima 
nurašyti nuo pajamų mokesčių. 

Vajaus užba;^rimo proga lap
kričio 8 diena Šv. Kazimiero 
parapijos sa'.tje ruošiamas 
puikus koncertas ir vaišės. Pro
gramoje puikusis Los Angeles 
vyrų kvartetas, akompanuojant 
muzikei Raimondai Apeikytei. 
Dalyvavimo auka — 15 dol. 

Stalus prašoma užsisakyti iš 
anksto pas ižd. A. Mitkevičių. 
Aukojusiems 100 dolerių 
duodami du garbės bilietai. 

Visus kviečiame dalyvauti, 
a tnešt i — paaukoti daiktų 
laimėjimams ir paremti kilnų 
šalpos darbą. 

Šiam skyriui po Vlado Pažiū
ros mirties jau keletą metų 
sėkmingai vadovauja Rimtau 
tas Dapšys. Verta pažymėti ir 
buvusio direktoriaus Vlado Pa

žiūros našlė, Alfonsą Pažiūrie-
nė, nepavargstamai ir toliau 
dirbanti garbingą šalpos darbą. 

Šis kolektyvas, darniai dirb
damas artimo meilės šalpos 
darbą, tikisi ir laukia visos 
lietuvių visuomenės paramos. 

Vytautas Šeštokas 

NAUJA PIRMININKĖ 

Los Angeles Dailiųjų Menų 
klubo pirmininkavimo pareigas 
nuo 1992 m. spalio 15 dienos 
sutiko perimti Alė Rūta. 

MUS SUKVIETĖ 
LIETUVOS DUKTERYS 

Turime daug gražių organiza
cijų, bet patraukliausia yra 
Lietuvos Dukterų draugija. Ku
ri iš mūsų nesijaučiame esanti 
Lietuvos dukra, net jei dėl įvai
rių priežasčių nedalyvaujame 
aktyvioje veikloje? Tačiau kai 
šios Dukterys suruošia savo tra
dicinį Rudens balių, salėje 
nelieka nė vienos laisvos kėdės. 

Taip buvo ir šį kartą, spalio 11 
dieną. Jautrų įvadą, pavadintą 
Vydūno Mąstymais, paskaitė 
Stasė Pautienienė-Šimoliūnie-
nė. Ten drauge su ja susikaupė
me ir permąstėme apie save patį ir 
savo šiaurės kraštą. Išgirdome 
ir kiek poezijos. Toliau scenoje 
klausėmės mūsų vietinės solis-
ts Janinos Cekanauskienės dau
gelio dainų, tiek iš lietuviško
sios, tiek iš tarptautinės muzi
kos sferos, palydint muzikui V. 
Raliui. Draugijos pirmininkė 
Regina Gasparonienė trumpai 
atpasakojo Dukterų draugijos 
pasiekimus keliose pagalbos rei

kalingose sveikatos srityse, 
kaip, štai, dabar globojant tris 
lietuvaites merginas, atvyku
sias čia jau pagarsėjusiai sun
kiai stuburo ištiesinimo opera
cijai. Tikrai, koks turi būt 
džiaugsmas jaunai, deformuotai 
mergaitei grįžti namo išgelbėtai 
nuo tokio ją laukusio žiauraus 
likimo! 

Sekė puikūs pietūs, užsige
riant skaidriu vynu. Jau vien 
paminėjus pietų šeimininkės 
Genovaitės Plukienės vardą, 
žinojome, kad kugelis bus pasa
kiškas. Po to, — laimėjimai, 
paveikslų varžytinės, kur į nau
jų savininkų namus suplaukė 
daug žavingų gamtos vaizdų. 
Ogi tuo irgi buvo paremti Lie
tuvos Dukterų savanoriški geri 
darbai. Labdara ne tik pagelbs
ti vargan patekusiam, bet pake
lia ir aukotojo nuotaiką, atlie
kant tokį gražų, nesavanaudiš
ką darbą. Nepavarkit ir toliau, 
mielos šios organizacijos vado
ves ir nares 

RKV 

We Ship UPS 

Užsiimam maisto tiekimu (catering) 

talman 

312-434-9766 

delicatessen 
Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 West 69th Street. Chicago, IL 60629 

INTERNATIONAL ^ 
TRAVEL CONSULTANTS Zi\ibTy 

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

Lietuvoje per 10 darbo dienų 
S325 South 79th Avonuo 
Htekory HM, Illinois 60457 
TolofoflM (708) 430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
Vilnius, Lietuva 
Telefonas 350-115 Ir 778-392 

R Y I midkind fizdczrci. 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

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

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

8929 S. HARLEM AVE. 
(708) 598-9400 

EDE 
(PUUMOSIC 
UENOER 

Los Angeles „Spindulio" šokėjai Erikas Vasiliauskas ir Nida Gedgaudaitė. 

ne aš vairuoju automobilį, o 
sūnus Gintautas. O jis dar nori 
nors iš tolo pamatyti Tabor far-
mą, kur, studentu būdamas, 
vieną vasarą uždarbiavo. Gam
ta visur dieviška ir kaip ja 
nepasigrožėti. Juk ne svečiuotis 
ir išvažiavom. 

Kai temstant, grįždami iš 
Tabor farmos Chicagos link, 
vakarienę valgėm New Buffalo 
n- padavėja atnešė sąskaitą, 
pamačiau, kad Michigano vals
tijos užkampyje kainos panašios 
kaip ir Vvahingtono geresniuose 
restoranuose. Taip, juk čia, kaip 
prieš keliolika mėnesių teko 
skaityti „New York Times", 
gyvena ateities milijonieriai. O 
gal aš klystu? 

Vl.R. 

DAR VIENAS NOBELIO 
PREMIJOS LAUREATAS 

Chicagos universiteto eko
nomistui Gary S. Becker paskir
ta Nobelio premija ekonomikos 
srityje. Jo ekonominė teorija 
surišta su šeimos santykiais, 
ras ine diskriminacija ir 
nusikaltimais, kurie kyla dėl 
nedarbo bei skurdo. 

Tarpu kalnų kalnų bėga ark
l iai be balnų. (Ramygala) 
(Upelis). 

Lygūs laukai be takų, auga 
medžiai be šakų. (Užpaliai). 
(Ežeras ir pakrančių žolės) 
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JAV PEDAGOGAI LIETUVOJE DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. spalio mėn. 24 d. 

SUSIRŪPINIMAS 
NAUJAGIMIAIS LIETUVOJE 

Neseniai Chicagoje lankėsi dr. 
Vanda Vainauskienė, Lietuvos 
Sveikatos ministerijos Motinos 
ir vaiko sveikatos apsaugos 
skyriaus vadovė. Ji yra pediat
rė, 1972 m. baigusi Vilniaus 
universiteto medicinos fakulte
tą. (Lietuvoje yra 8 metai priva
lomo mokslo. Po 12-kos metų 
vidurinės mokyklos, išlaikius 
konkursinius egzaminus, gali
ma stoti į aukštąją mokyklą. 
Medicinos studijos t r u n k a 6 
metus, po to seka vienerių metų 
internatūra, nors dabar, taikan
tis prie Europos s tandartų, ei
nama j rezidentūrą be interna
tūros). 

D \ V. Vainauskienė pasako
jo, kad stat is t ika rodo. jog 
kūdikių mirtingumas Lietuvo
je pakilo 1991 metais. Tačiau 
šiuos duomenis sunku lyginti su 
ankstyvesniais, nes sovietų sis
temoje buvo stengiamasi statis
tiką gerinti, kad palyginus ją su 
k i t a i s k r a š t a i s , s u s i d a r y t ų 
geresnis įspūdis. Gimusius, ir 
netrukus mirusius mažasvorius 
kūdikius,-statistikon neįtrauk
davo. Perinatologiniai kūdikiai, 
t.y. kūdikiai nuo gimimo iki 7 
dienų, turi specifines l igas. pvz. 
neišvystyti kūno organai arba 
ligos susijusios su mot ina . 
Mažasvorių gydymui ne tur ima 
įrangos. (University of Illinois 
ligoninėje galima išgelbėti 500 
gramų, arba 1 svaro ir 1 unci
jos svorio kūdikius, naudojant 
mechaninius vent i l ia tor ius) . 
Kūdikių mirtingumas y ra rezul
ta tas įgimtos anomalijos, stai
gios mirties sindromo, arba prie
žiūros stokos. Gimsta bc/c neiš
nešioti ir 5c/( su t rūkumais . Yra 
vaikų žemiau 16 metų, turinčių 
invalidumą. Kurčiųjų y ra 330. 
su bronchine astma daugiau 
200. Yra ir cukriniu diabetikų. 

Kiekvienam 100 gimdymu 
yra 47 abortai. Neplanuotų vai
kų negali išauginti. Y r a trūku
mas kontraceptinių priemonių, 
be to yra neatsakingų žmonių. 
Gydytojai kovoja prieš abortus 
visais humaniškais metodais. 
Siūlomi natūralūs kontracep
tiniai metodai. 

Iki šiol įstatymai draudė įsū
nyti nesveikus vaikus. Jvairiu 
rūšių invalidai, vadinami nepil 

naverčiais , laikomi an t ra rū
šiais. Apie žodžio „nepilnaver
t is" ne t inkamumą rašė prof. Ar
vydas „Lietuvos Aide" (LT.) 
Visuomenė t u r i persiorientuoti 
ir pr i imt i žmones su įvairiomis 
negalėmis. 

Dr. Va inausk ienė mano , kad 
moter ims tvarkyt i s namuose 
sąlygos gerėja. Norėtųsi , kad 
daug iau vaikų gimtų ir galėtų 
būti šeimoje, t uo išvengiant jų 
s i r g i m ų , p a l i k u s m a ž y l i u s 
p r i e g l a u d o s e , v a d i n a m o s e 
„lopšeliais", Ankstyvas vaiko 
a t idavimas į lopšelius, j am per 
mažai būnant šeimoje, atsiliepia 
vaiko sveikata i . Dabar, pagal 
įstatymą, pagimdžius, motinai 
galima 3 metus nedirbti, nepra
r andan t darbo. Pusant rų metų 
jai mokama min imalaus pragy
venimo lygio pašalpa, o likusį 
laiką — puse to mokesčio, bet 
leidžiama prisidirbti, nepraran
dant pašalpos. (Įdomu, kad JAV 
nepraėjo įs ta tymas 12 savaičių 
neapmokamų atostogų po gim
dymo). Per paskut in ius trejus 
metus vaiku lopšeliuose suma
žėjo, o tuo pačiu ir va ikų susir
gimai. 

Nors šiuo metu Lietuvoje y ra 
tik 12 žinomu asmenų su AIDS 
virusu, visuomet y ra įvairių 
infekcijų pavojus, nes nėra vien
kar t in io naudojimo priemonių. 
Vengiant užkrėt imų, žmonės 
liovėsi skiepyti vaikus. įmonė 
„ Inka ras" , šv i rkš tams ir laši
nėms infuzijoms gamint i j a u 
s t e ig iama Kaune . Švi rkš ta i 
pirmoje eilėje naudojami vai
kams , naujagimiams ir greita
jai pagalba i . 

Vaika i gimdomi gimdymo na
muose, arba bendrose ligoninė
se. Gimdymo namuose kūdikiai 
labiau izoliuoti nuo užkrėt imų. 
Naujagimiai laikomi a tski ra i 
nuo motinų kaip tai buvo JAV-
se p r i e š 15 metų, bet ir t a i 
keičiasi. Cezario pjūvio būdu 
Lietuvoje gimdo 7%, o JAV — 
I 9 » . 

Dr. V. Vainauskienė džiaugia
si, k a d Sveikatos minister is 
Juozas Olekas remia perinato-
logine programą ir užmegztus 
ryš ius su Universi ty of Illinois 
perinatologijos ir neonatologijos 

skyriumi. Kadangi University 
of Illinois turi tarptautinį pripa
žinimą, Lietuva tampa tarptau
tinio tinklo dalimi. Per „Mercy 
Lift" ir Pranę Šlutienę, univer
siteto delegacija lankėsi Lietu
voje ku r pasirašė ilgalaikę ben
dradarb iavimo su ta r t į . J i e 
pastebėjo, kad gimimų skaičius 
Lietuvoje panašus kaip Chica
goje. Žmonių gyvenimo vidurkis 
yra 72 metai, o JAV-se — 75 
metai. Besilankantiems Lietu
voje susidarė įspūdis, kad Lie
tuva sveikatos priežiūros srity
je y ra atsilikusi 50 metų. 

Ligoninėse nė ra valdžios in
spekcijų dėl ligoniu priežiūros 
kokybės. Vaistų ir įrengimų 
t rūkumas sudaro nesaugias 
gimdymo sąlygas. Amerikoje 
medicinos seserys turi didesnę 
atsakomybę, daugiau pareigų ir 
yra aukštesnio išsimokslinimo. 

Lietuvoje d a u g gimdančių 
moterų tuo pačiu laiku būna 
viename kambaryje, gal todėl 
neįprasta, kad tėvai dalyvautų 
prie gimdymo. Dėl medicinos 
s e se rų t r ū k u m o n u k e n č i a 
motinų ir kūdikių priežiūra. 
Tarp 12 - 20 kūdikių iš kar to 
vežimėliu išvežiojami motinoms 
maitinimui. Trūksta antisepti
nių priemonių, o švaros supra
t imas — antikinis. 

Tačiau Illinois universiteto 
ligoninės gydytojai nerado, kad 
Lietuvoje padėtis beviltiška ir, 
kaip Šv. Onos bažnyčios bokštai, 
kils vis aukštyn. 

Illinois universiteto gydytojai 
patys apmoka delegacijos kelio
nių išlaidas. Pranė Šlutienė taip 
pat keliauja savo lėšomis. Tvir
tai t ikima, kad valstybės ateitis 
glūdi jos vaikuose. 

Dr. V Vainauskienė teigia: 
„Mūsų tikslas yra , kad visuo
menė ir vyriausybė ski r tų dė
mesį šeimai, kaip vienetui . 
Norim sugrįžti į šeimą ir ją su
s t i p r i n t i ' . Lie tuvių cen t r e 
Lemonte susirinkę išklausyti 
dr. V. Vainauskienės ir Univer
sity of Illinois delegacijos narių 
pranešimų, dosniai pr ipi ldė 
Jurgio Lendraičio siunčiamą 
aukoms pintinėlę. 

I. Ti jūnėl ienė 

Šių metų gegužės mėnesį 
A.P.P.L.E. (American Professio-
nal Partnership for Li thuanian 
Education) įsteigė naują orga
nizacijos skyrių skir tą koor
dinuoti mokytojavimo galimy
bes Lietuvoje. Įvairių sričių 
pedagogai kreipėsi, prašydami 
informacijos ir ryšių su Lietuva, 
ieškant darbo Lietuvos mokyk
lose. Daugumas jų norėjo dėstyti 
anglų kalbą. 

Liepos mėn. pradžioje Lietu
vos Respublikos Kul tūros ir 
Švietimo ministerija Vilniuje 
gavo bylas dokumentų iš šešių 
pedagogų, pasiryžusių pradėti 
1992-93 mokslo metus, dėstyda
mi Lietuvos mokyklose. Keturi 
iš jų priėmė jiems pasiūlytus 
darbus. 

Genevieve Abel. baigusi Cor-
nell universitetą ir praleidusi 
keletą metų Anglijos i r Rusijos 
universitetuose, dėsto anglų 
kalbą Pedagoginiame universi
te te Vilniuje. 

Linda A. Brenneman, lietuvių 
kilmės, šiuo metu dėsto anglų 
kalbą Telšių vidurinėje mokyk
loje 9-11 metų ir devintos iki 
dvyliktos klasės mokiniams. 
K a r t u su ki tu mokytoju, at
vykusiu per „Taikos korpusą", 
praveda seminarus Telšių mies
to anglų kalbos mokytojams. 

da yra baigusi Emmanųel Col-
lege Bostone ir studijavusi New 
Hampshire ir Californijos uni
versitetuose. 

Taip pa t lietuvių kilmės ir 
laisvai ka lban t i s lietuviškai, 
J o n a s S t e p o n a i t i s , įs igi jęs 
bakalauro laipsnį University of 
Detro i t i r g i l i nę s s tud i jas 
kompiuterių srityje Californijo-
je, dėsto K a u n o Technologijos 
universi tete . Ka r tu su juo ten 
dirba ir F r a n k Harman. F. Har-
man prieš keletą metų yra 
buvęs Wyoming valstijos „geros 
valios ambasador iumi" Rusijo
je, Lenkijoje ir Čekoslovakijoje; 
dėstė seminaruose ir dirbo su 
specialistais žemės/oro švaros 
apsaugos srityje. 

A.P.P.L.E. organizacija linki 
savo kolegoms mokytojams sėk
mingų me tų Lietuvos mokyk
lose. Tuo pačiu kviečia ir ki tus 
pedagogus pagalvoti apie gali
mybes dėstyt i Lietuvoje atei
nančiais mokslo metais. Daiva 
Malinauskienė, Lietuvos Res
publikos Kul tūros ir Švietimo 
ministerijos „Aukštųjų studijų" 
skyriaus vedėja, savo laiške 
rašo: „ . . .Kiekvienas atvyks
tant i s dėstyt i anglų kalbą — 
Lietuvai y r a didelė paspirtis, 
nes šiuo metu mūsų mokykloms 
t rūksta daugiau 200 šios srities 

Savo neseniai rašy tame laiške specialistų. 
A .P .P .L .E . organizac i ja i ji 
džiaugiasi savo darbu. „...Moky
tojai ir mokiniai, iš tikrųjų visi 
žmonės, noriai mokosi anglų 

Prašome kreiptis į: A.P.P. 
L.E., Dalilė Polikaitienė, 1501 
Valecroft Ave., Westlake Vil-
lage, CA 91361. Tel. 805-496 

kalbos ir Amerikos gyvenimo. 9711. Mielai suteiksime smul-
Mokiniai puikūs! Klaus imų kesnių informacijų. 
apie Ameriką netrūksta.. ." Lin- D. Po l ika i t i enė 

VIENOS RUSĖS GYVENIMAS IR 
VILTYS 

K r T ^ T - ^ T h K ' a g ° J e F r < : n a t ° l 0 «*> s s k - ™ * - deleKac,ja. kartu su Lithuaman M,rcv 
proprama dH,'RaC'JOS ****** ' Lietuva pradėt, Mot.no* ir Vaiko s v e r t o s apsaugos 

Trisdešimt penker ių metų 
rusės Elena Sukhorukikh Ro-
mine knyga „ In tymus vienos 
rusės dienoraštis" (New York: 
William Morrovv and Company, 
Inc., 1992) yra a tviras Maskvos 
universiteto profesorės išsisa
kymas — išpažintis viso to, kas 
1988 metais sudarė jos kasdie
ninį gyvenimą Maskvoje, ir 
įspūdžiai iš jos pirmo apsi
lankymo laisvame kraš te , nu
vykus į Muenchen'ą. 

Ištekėjusi už esto, be t vėliau 
išsiskyrusi, knygoje ji aprašo ir 
t a s skyrybas. Aprašo ja i mielą 
savo vaikystę, savo gimines 
provincijoje, Kalugoje, kur jos 
tėvas buvo geležinkelių virši
ninkas. Kai kur iuos vardus 
knygoje ji pakei tusi etiniais 
sumetimais, ar dėl kitų prie
žasčių. Susit ikimas su Andrei 
Sacharov, sako ji, tačiau yra tik
r a s . Šiaip j i r a š o a t v i r a i , 
„glasnost" laikams atėjus. 

Autorė aprašo savo dėstymo 
dienas Maskvos universi tete, 
ki tus profesorius, jų kasdieni
nius susirinkimus (nuo 3 iki 6 
valandos po pietų), per kuriuos 
apsimetama, kad klausomasi, 
nors ima miegas . „Met ro" 
grįžusi namo, ji išvargusi kren
ta nenusirengusi a n t sofos. 
Vakare lankosi įvairių draugių 
grupių susit ikimuose, ten jos 
diskutuoja, apkalb inė ja , ro-
mantizuoja. Jos mėgsta gražiai 
rengtis. Užsieniečius įsimyli, 
norėdamos už jų ištekėti. Ste
bėtina, kad šios išsilavinusios 
autorės draugės mėgo visa tai, 
kas užsienietiška, ypač ameri
kietiška. O JAV prezidentą 
John F. Kennedy visos iki vie
nai buvo tiesiog įsimylėjusios ir 
po jo nužudymo net verkė. Apie 
kulinariją jos nešnekėdavo, bet 
tik apie tai, ku r gaut i pirkti 
maisto. 

Kiek Maskvoje vargo, nepri
teklių ir eilėse stovėjimo jai teko 
iškėsti! Tačiau intelektualų gy
venimas ten buvo savotiškai 
gyvas kažkokia „rusų dvasia". 
Palyginus su į Olandiją išvy
kusios rusės, ištekėjusios už 
nuobodaus pirklio, gyvenimu, 
autorei Maskvos laisvėjimas 
1988 metais, ginčai , poezijos 
gerbimas draugų ta rpe atrodo 
lyg įdomesnis gyvenimo būdas, 
kažkaip mielesnis, nors mate

rialiai ir vargingas. Toji už pirk
lio ištekėjusi Olandijoje net 
verkė iš nuobodulio, nors jai 
nieko net rūko. 

Autorė tačiau nepagaili kriti
kos rusų vyrams. Jie jai atrodo 
egoistai, nemandagūs ir labai 
šykštūs. Atsilanko, kai nori pa
valgyti prie moterų sunkiai 
sur inktų skanėstų stalo, bet 
patys nieko neatneša, nepri
sideda. Amerikoje, jos girdėju
sios, vyrai bent savo žmonoms 
nieko negaili , todėl jas t a ip ir 
t raukia užsieniečiai. 

Autorė myli savo kraštą, rusų 
l i t e r a t ū r ą , papročius , ypač 
senąją Rusiją, kurią vaizduoja 
savo atsiminimuose apie Kalu 
gą: tėvų draugus, tenykščius 
pažįstamus, keistuolius, tur
tingus dėdes. Kai kurie per re
voliuciją pabėgo, kiti atsėdėjo 
savo dešimtį metų konclage-
riuose, nežinia už ką. Kai kurie 
gerdavo, kai kurie mėgo įvai
r ius menus , knygas, poeziją. 

1988 metais daug autorės pa
žįstamų draugių emigravo iš 
Maskvos į Vakarus, ir ji pati 
jautė, kad ir ji ta ip padarys. Po 
pirmos laisvos kelionės į Muen
chen'ą ap lankyt i pažįstamą 
Wolfgang'ą, ji ruošiasi skristi į 
Ameriką. Ir čia aprašo visas tas 
kankinančias kliūtis, kur ias iš
galvodavo sovietiniai parei
gūnai, ir net amerikiečiai, kad 
tik nebūtų galima išemigruoti, 
įdomi jos reakcija į kasdieninius 
įvykius, jos desperacija ir geres
nio gyvenimo viltis. „Ką Ameri
koje a t ras iu?" — galvoja, nusi
leidusi New York e su 300 dole
rių. „Kaip man seksis? Dabar 
neturiu laiko tuo rūpintis. Susi
r inkau savo daiktelius ir išlip
siu pasitikti ilgai svajotą kramtą. 
Netrukus bus nauji įrašai mano 
dienoraštyje" (p. 235). 

Tik knygos epiloge pridedama 
žinia, kad 1989 metais ji ište
kėjo už amerikiečio ir dabar 
dėsto viename pietinės Cali
fornijos universitete kursus apie 
pokyčius buvusioje Sovietu Są
jungoje. Skaitant , sunku padėti 
knygą į šalį. Ir t ikrai būtų 
įdomu skaityti jos švelniu, filo
sofuojančiu stiliumi tolimesnį 
jos dienoraštį apie gyvenimą 
Amerikoje ir patirt i , a r ji ilgisi 
savo Maskvos. 

P e t r a s Meln ikas 

Aktore Ann Jullian - Jūratė Nausėdaitė domisi lietuviško audimo merui. 

PUBLIKOS PAMILTA AKTORE 
Stebint Jū ra t ę Nausėdaitę — 

Ann Jillian Oakbrook Terrace 
Drury Lane teatre, pynėsi įvai
rios mintys. Šiame teatre nese
niai matėme iš Lietuvos atvyku
sį „Lietuvos" ansamblį. Puoš
nus ir jaukus šis 975 asmenų 
talpos teatras su raudono akso
mo kėdžių apmušalais, tokiomis 
pat scenos uždangomis, krišto
linėmis liustromis. ..Lietuvos" 
ansambliui koncertuojant, rū
pestį kėlė pustuštė salė. o 
Jūra tės pasirodymas kasdien, 
spalio 7-11 dienomis, pritraukė 
beve ik p i l nu t ė l ę salę 
žiūrovų. 
Žinoma, kad Jūratė, neseniai 

nugalėjusi vėžio ligą, prieš 8 
mėnesius susilaukė sūnelio. Ji 
yra ištekėjusi už Chicagoje 
sutikto ispanų ir airių kilmės 
pol ic in inko, kur i s uol ia i 
rūpinasi jos gerbūviu. Ann 
Jillian amerikiečių tarpe žino
ma kaip ar t is tė nuo vaikystės 
dienų, kai ji vaidino „Gypsy" 
pastatyme. J i pagarsėjo, kai 
Mickey Rooney pakvietė ją 
vaidinti „Sugar Babies", o 
žinomas filmų aktorius Bob 
Hope ją į traukė į savo užsienio 
keliones, atl iekant programas 
svetur esantiems JAV kariams. 
Televizijoje ji įrodė savo suge
bėjimus, atl ikdama pagrindinį 
vaidmenį ..Mae West Story" ir 
,.The Ann Jil l ian Story", kur 
buvo išryškinta jos kova su krū
ties vėžiu. Matėme ją įvairiose 
televizijos programose pasisa
kančią esant lietuve. Plačioji 
lietuvių visuomenė artimiau su
sipažino su Jū ra te Nausėdaite, 
kai ji buvo pakviesta 1991 m. 
Chicagoje p raves t i Dainų 
šventę. 

Drury Lane teatre vakaras 
buvo pradėtas naktinio klubo 
programos stiliumi. Komikas — 
magikas atliko įvadą, sukelda 
mas žiūrovų gerą nuotaiką ir 
tuo p a r u o š d a m a s ..dirvą'" 
pagr ind ine i aktorei , kur ią 
publika labai šiltai priėmė. 
Daugelis nebe pirmą kartą ją 
mato. Ann Jillian dirba su pilnu 
orkestru ir dviem pagalbinėmis 
dainininkėmis (back up sin-
gers). Septyni orkestrantai, dai
nininkės, o taip pat ir scenos 
apšvietimą tvarkantys asmenys 
keliauja kar tu su ja, gi likusį 
orkestro sąstatą papildo vietojo 
Jūratės apranga buvo kukli, bet 
patogi: juoda aksominė palaidi
nė ir pasidabruotos ilgos kelnės, 
batukai su vidutinio aukštumo 
ku ln imi s . Jos paga lb ines 
dainininkės, smulkios ir dailios, 
taip pat kukliai aprengtos — il
gomis rankovėmis juodo nylono 
palaidinukes ir ilgos juodos 
kelnės, per liemenį perjuostos. 

Jūra tė atl iko plačiai mėgsta
mų muzikų ištraukas. Stebino 

jos balso st iūrumas. vaidvba I r 
sugebėj imas a t l i k t i į v a i r i ų 
žanrų kūrinius, naudodama ne t 
pr i ta ikytas t a rmes . J a u t r i a i 
a t l ik ta daina apie m o t i n ą , 
pub l ika i i š s p a u d ė a š a r a s , 
įspūdingi buvo ir apšv ie t imu 
ant uždangos scenos gi lumoje, 
sukurti žvaigždžių, medžių šakų 
šešėlių mėnesienoje įvaizdžiai ir 
kt . Protc.rpiais ji a ts igerdavo 
vandens ir, laisvai j ausdamas i , 
šnekučiavosi su publ ika , pasa
kodama apie savo vyrą, sūnelį, 
kurį s irguliuojantį p a l i k u s i 
namuose. Parodė sūnelio kos
tiumėlį. Toks a tvi ras asmeniš 
kas bendravimas publikai labai 
patiko ir išvystė ryšį t a r p 
aktorės ir žiūrovų. Gražu, k a d 
ji nesigailėjo komplimentų savo 
pagalbinėms da in in inkėms i r 
orkestrui, net sudarė progą 
jiems at l ikt i kel is numerius be 
jos. Ann Jillian arti valandą 
scenoje dirbo, i š l iedama daug 
energijos ir emocijų. Pasibaigus 
programai, publika atsistojo ir 
smarkiu plojimu išprašė ..bisą", 
po kurio vėl visi sukilo ir dar il
gai plojo. 

Vėliau Jū ra tė pasakojo, kad 
nors ir trumpai, bet yra lankiusi 
Los Angeles Šv. Kazimiero šeš
tadieninę lituanistinę mokyklą. 
J i pati kalba lietuviškai i r 
pasiryžusi, kad ir sūnelis sene
lių kalbą mokėtų. Jai gastro
liuojant, sūnelį prižiūri j o s 
tėveliai, kuriuos jis labai myli. 
Už kelių metų Jūra tė su šeima 
žada aplankyt i Lietuvą. Pa
žįsta kun . Petrauską iš Klai
pėdos. Lietuvai siekiant nepri
klausomybės, Jūra tė nesėkmin
gai stengėsi ras t i susidomėjimą 
pagaminti filmą apie Lietuvą. 

Gastroliuojant Jū ra tės dieno
tvarkė yra iš anksto suplanuota 
labdaros pasirodymams, ka ip 
ligoninių lankymas ir kt. Laiki
nai Jūra tė stengiasi darbo įsipa
reigojimus mažinti, norėdama 
daug iau la iko pra le is t i s u 
sūneliu. Turi saugoti ir savo 
sveikatą. Nėštumo metu pri
augtą svorį nesistengia nesvei
kai, staigiai numesti, kad įtiktų 
filmų rolėms. Prisiminė, k a d 
Chicagoje yra aplankiusi Balze-
ko Lietuvių Kultūros muziejų. 

J ū r a t ė s Nausėda i tės (Ann 
J i l l i a n ) asmenyje t u r i m e 
vispusiškai profesionalę aktorę. 
Drury Lane tea t re ji nesis tengė 
atrodyti kaip dvylikametė, be t 
kaip p a t r a u k l i jno te r j s s u 
dideliais sugebėjimais scenoje. 
Nors šį k a r t ą p a s i g e d o m e 
paminėjimo, kad ji l ie tuvai tė , 
Jūra tė jaučja, kad publika tą 
jau savaime žino. J ū r a t ė s Nau
sėdaitės profesiniais pasieki
mais drąsiai galime didžiuotis. 

r 
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DIDĖJA DARBAI 
IR ATSAKOMYBĖ 

Darbinga JAV Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos sesija 

VACYS R O C I Ū N A S 

'Tęsinys) 

Ku l tū ros r e ika l a i s 

V y t a u t a s Vole r tas ,Sr . , — 
Kultūros Tarybos vykdomasis 
vicep., savo pranešime kons
tatavo, kad pirmos šios sesijos 
nutarimai buvo vykdomi, bet 
dar ne visi suskubta įgyven
dinti. 

Įvykdyti ankstyvesnės KT 
suplanuoti koncertai Raimundo 
Katiliaus (Ne\v York, Chicago, 
Philadelphia. Cleveland, St. 
Petersburg). Sudarytos šešios 
komisijom parinkt i kultūrinin
kus premijoms. Surengta pre
mijų įteikimo šventė New Yor-
ke (19925.31). Premijas po 
1,000 dol muzikai, menui , te
a t r u i , l i e t uv i škoms radi jo 
transliacijoms ir žurnalistikai 
skyrė Lietuvių Fondas, o lite
ratūrai — LB Krašto valdyba. 
Paruošti ir įteikti prašymai 
Lietuvių Fondui, ieškant Kul
tūros Tarybos darbui finansinio 
talkininkavimo. Prašy ta 50. 
000. gauta 6,000 dol. LF at
sisakė sk i r t i lėšų ku l tū ros 
darbuotojų premijoms. 

Kitais metais premijų įtei
kimo šventė bus New Yorke, 
Kultūros Židinyje. Premijas 
skirs pati Kraš to valdyba, 
stengdamasi surasti mecenatų. 
Bus stangiamasi su Lietuvos 
Švietimo ir Kultūros ministerija 
didesniuose Lietuvos miestuose 
s u r e n g t i išeivijos l e i d i n i ų 
parodą, parengti Lietuvai skir
ta aukštos kokybės filmą, doku
mentuojantį išeivijos gyvenimą, 
ieškoti kel ių . ,Ąžuokiukų" 
chorui atgabenti į JAV. Lietu
voje, o gal ir JAV surengti bend
rą Lietuvos ir išeivijos rašytojų 
ne vieną literatūros vakarą, o 
1994 metais teatro festivalį Chi-
cagoje. 

Social inia i d a r b a i 
padv igubė jo 

Socialinių reikalų tarybos 
pirm. Birutė Jasaitienė referavo 
apie socialinius lietuvių reika
lus ne tik Chicagoje, JAV-se, bet 
ir Lietuvoje. Jos tarybą sudaro 
t ryl ika nuoširdžių darbuotojų. 

Atgavus Lietuvai laisvę, So
cialinės tarybos uždaviniai pa
dvigubėjo — padėti išeiviams 
čia i r tautai ten. Čia vyresnių
jų lietuvių, reikalingų pagalbos, 
skaičius didėja. Iš Lietuvos 
atvykstantiej i atsineša savo 
nemažų teisinių, sveikatos ir 
kitų problemų. Taryba išsiun
tinėjo aplinkraščius ir anke ta 
socialiniais klausimais LB apy
linkėms, bet į tai kol k a s atsi
liepė tiktai 8 apylinkės. 

Taryba leidžia žurnalą „Pen
sininkas". Spausdinama 1.300 
egz. Redaktorius K. Milkovaitis. 
Taip pat buvo susiorganizuota 
pagalba tur to atgavimo Lietu
voje prašymu pildymui. Buvo 
užpildyti 267 prašymai iki pe 
reitų metų pabaigos. Lietuvos 
valdžiai p r a t ę s u s p r a š y m u 
laiką, ir toliau dar buvo tei
kiama pagalba. 

Vyresniųjų centre ..Sekly 
čioįe" buvo suorganizuota ir 
išduota per 600 Lietuvos pilie
tybės pažymėjimų su Lietuvos 
generalinio konsulo ta lka . Pa 
samdytas žmogus padėti teisi
niais imigracijos reikalais. 

..Seklyčia" — vyresniųjų cent
ras yra užuovėja tvirtovė. Jos 
patalpomis naudojasi ir įvairios 
organizacijos posėdžiams, susi
rinkimams. Čia vyksta įvairūs 
renginiai: jų vadovė Elena Si
rutienė. Rengiamos išvykos. 
..aerobinės" pamokos vyresnio 

šiems, anglų kalbos kursai, ben
dri sveikatos pat ikr inimai (dr 
J . Kižys). „Seklyčioje" veikia 
bibl ioteka, r e s to r anas . Ilgai 
užtrukę, te is iniai „Seklyčios" 
reikalai sutvarkyti adv. S. Kup
rio ir CPA J. Paškaus dėka. 

Bet Centro iš la ikymas kelia 
nemažų rūpesčių. Catholic Cha 
rities pašalpa, kuri apmokėdavo 
vienos tarnautojos algą, šių 
metų gale pasibaigia. Sunkiai 
s e k a s i iš v a l d ž i o s gau t i 
„Gran ts" . Didžiausias rėmėjas 
Lietuvių Fondas — 11,500 dol. 
- 1992 m. 

Šios tarybos įs teigtas „Lie
tuvos Vaikų Vi l t i s" komitetas 
gerai dirba. Rugpjūčio mėn. Lit 
tuvon grįžo penki pagydyt: 
vaikai. Dar Chicagoje gydomi 8 
vaikai . Šiais metais turės ga 
limybę pasinaudoti 22 vaikai. 
Sudaryt i komitetai-skyriai Los 
Angeles, Port lande, Philadel-
phijoje. Shriners JAV-se turi 22 
ligonines, k u r Lietuvos sergan

tys vaikai nemokamai pasi 
naudoja gydymu. Š iam komi
te tu i vadovauja dr. Regina 
Kulienė. 

Taip pat Socialinė taryba ren
ka drabužius, mokslo priemo
nes, jas konteineriais prisiunčia 
Lietuvos mokykloms, prieglau
doms; čia kre ipiamasi įvairiau
siais reikalais su didelėmis ir 
mažomis problemomis. 

P i rmininkė pr iminė ir viso
kias problemas su naujai at
vykusiais, ypač su tais , kurie at 
vyko, ieškodami aukso, atvyko 
be iškvietimų, neaiškiais doku
mentais , arba , a tvažiavę su pi
nigais. . .bizniauja", arba tie. 
kurie iš viso nebenori grįžti 
Lietuvon. Tarybos teisiniai pa
tarėjai turi daug sunkumų. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

JAV LB XIII Tarybos suvažiavimo dalyviai (iš kairės): Kazys Laukait is . Gražina Kamantienė, 
Vytautas Kamantas, Milda Lenkauskienė, Bronius Nainys, Birutė \ nutienė (?) ir dr. Petras 
Kisielius. 

P o l i t i n ė s e p a i n i a v o s e 

Visuomeninių reikalų tarybos 
p i r m i n i n k a s A lg iman ta s S. 
Gečys, tu r į s daugiau kaip 10 
metų pat i r t ies visuomeninės 
srit ies darbuose, perimdamas 
vadovauti šiai Tarybai, galvojęs, 
kad. Lietuvai a tgavus nepri
k l a u s o m y b ę , ga lės Tarybos 
veiklą re formuot i , pakeist i 
gaires. Deja, Lietuvos sunkumai 
su Rusija, Lietuvos vidinės prob
lemos, jos vadovų ribota patir
tis, pagaliau išeivijos nepažini
mas, neleido pilnai išvystyti no
rimą veiklą ir glaudų su Lietu
va bendradarbiavimą. Rusijos 
kar iuomenės išvedimo klausi
mas vėl VRT-os veiklą grąžino 
į šaltojo karo laikus. Vėl reikėjo 
įtaigoti JAV Kongresą ir Bal
tuosius rūmus su ne mažesniu 
a tkaklumu kaip praeityje, orga
nizuoti demonstraciją Rusijos 
prezidentui lankantis Washing-
tone. 

Vliko įstaigai užsidarius ir 
Lietuvių Informacijos Centrui 
veiklą nu t raukus ir JBANC 
vykdant daugiausia su Latvija 
susijusią veiklą, JAV LB VRT 
tenka būti lietuviams išeiviams 
atstovaujančia organizacija. Ir 
darbo sąlygos, subyrėjus Sov. 
Sąjungai, valdžios įstaigose 
pasunkėjo, esama nemaža pasi
metimo, t enka varžytis su eile 
naujai atsikūrusių demokrati
nių valstybių. 

VRT-ba aplinkraščiais ir ži-' 
niaraščiais informuoja LB vie
netus ir aktyvistus. LB komu
nikacijos centras integruotas į 
šią tarybą. Plačiai naudojama 
Fax skubioms žinioms perduoti. 
VRT įstaiga VVashingtone, ku
riai vadovauja Asta Banionytė, 
informaciją siunčia JAV Kon
greso ir valdžios agentūrų na
riams bei žinomiems amerikie
čių žurnalistams. Taryba paruo
šė LB vienetų panaudojimui re
zoliucijų ir proklamacijų pa
vyzdžius, o ta ip pat pavyzdinius 
laiškus redakcijoms. 

Taryba palaiko ryšius su uk
rainiečiais, žydais, lenkais, lat
viais, estais, armėnais, rusais. 
Bet sudaryti kokį koordinacinį 
junginį, norint gauti daugiau 
paramos iš JAV, nepasisekė dėl 
įvairių dabarties ir praeities 
įvykių, pvz., su žydais tebėra 
opūs OSI ir Lietuvoje vykdomos 
reabilitacijos klausimai, su len
kais dėl lenkų siunčiamų skun
dų dėl tariamo mažumų perse
kiojimo Lietuvoje. 

VVashingtone veikiančiai Lie
tuvos ambasadai, esant var
žomai vykdyti JAV valdinių 
įstaigų ir Kongreso narių įtai-
gojimą, VRT-bai atitenka šis už
davinys. Šiuo metu vykdyta 
įtaigojimai buvusios sovietinės 
kariuomenės iš Baltijos valsty
bių a t i t r auk imo , gausesnės 
JAV teikiamos paramos išgavi
mo ir lietuvių reprezentacijos 
•eikalais. Siuntinėta gausūs pra
nešimai, memorandumai, įteik
ti „position papers" demokratų 
ir respublikonų platformos ko
misijoms, surast i sponsoriai 
JAV Kongrese įstatyminėms pa 
raišoms ir 1.1. 

Reaguota dėl pašto iš užsienio 
i Lietuvą pristatymo, pravesta 
tuo reikalu apklausa. Kreiptasi 
i US Defense Mapping Agency 
dėl Vilniaus priskyrimo Gudijos 
respublikai. 1993 metų laidoje 
pažadėjo šią klaidą atitaisyti. 
Taryba protestavo dėl Kalinin

grado srities priskyrimo Rusijai. 
Ši sritis pagal Potsdamo konfe
rencija pavesta t iktai adminis - ! 
truoti . 

Buvo kreiptasi į prez. G. 
Bushą ir Gynybos sekretorių 
duo t i n e m o k a m a i l ė k t u v ą 
(C-141) nugabent i medicininę 
pagalbą Lietuvai te ik iančia i 
Deborah fundacijai. Le id imas 
duotas, apa ra tū ra ir medika
mentai buvo nuskra id in t i į 
Lietuvą. Buvo veikta ir nepoli
tiniais klausimais. 

VRT-ba savo veiklą der ina su 
Lietuvos ambasada Washingto-
ne, ją informuoja apie vykdo
mus ėjimus, turėtus susi t iki
mus, drauge su Lietuvos amba
sada organizuoja platesnio mas
to renginius. 

Pagrindinis dėmesys tač iau 
buvo skir iamas buv. sovietinės 
kariuomenės iš Baltijos valsty
bių išvedimui. ^?.lvcjania apie 
platesnio masto studijų savai tę , 
negu buvo šiais metais Birštone. 

Visuomeninių reikalų ta rybai 
priklauso 10 asmenų, jų tarpe ir 
Asta Banionytė — ex officio narė 
LB įstaigos Washingtone, D.C. 
direktorė. Trys tarybos nar ia i : 
R. Narušienė, R. Stirbys ir A. 
Gečys yra ir JAV Krašto valdy
bos nariai . 

Pirmininkas trumpai pranešė 
apie papildomus ateities darbus: 
š. m. lapkričio 7-8 d. LB Socia
linių ir Visuomeninių reikalų 
tarybos, bendradarbiaudamos 
su Lietuvos ambasada, šaukia 
konferenciją dėl geresnio koor
dinavimo ir bendradarbiavimo 
su Lietuvos valdžios atstovais ir 
t.t. 

Ingrida Bublienė, vicepirmi
ninkė specialiems re ika lams, 
savo pranešime plačiau sustojo 
prie konferencijos Bi rš tone , 
vykusios š.m. rugpjūčio 16-23 d. 
tema „Lietuva - išeivija - ryšiai 
ir neišnaudotos gal imybės" . J ą 
organizavo specialus komitetas, 
j kurį įėjo ir L Bublienė, mi
nistras Stasys Kropas ir Alfon
sas Augulis. Dalyvavo ir AT 
pirm. Vytautas Landsbergis . 

Gintaro Čepo vicepirm. orga
nizaciniams reikalams praneši
me nurodoma, kad vienas iš pa
grindinių uždavinių buvo suda
ryti JAV LB inventorių, gaut i 
apygardų ir apylinkių sąrašus . 

(Bus daugiau) 

L e n g v i a u 
įsitikinti. 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos. Antrad.ir trečiad. susikalbesit 
lietuviškai. 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

M A S T E R P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Licer sed. Bonded, Insured 
Nauji daroai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžiuss 

BEN SERAPINAS 708-636-2960 

P A R D A V I M A S IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 VV. 69 St 
Tel 776-1486 

V A L O M E 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737 -5168 

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

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

abe jo t i , n e g u 

Scott 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 7 5 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5 6 1 0 S. Pulaskl Rd. 

1 Phone (312) 581-4111 

V. T. ELECTRIC CO. 
. įcensed. Insured - Bond.. ! 

436-6937 
Elektros \r namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
. Vytautas Taras 

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

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

•FAV I.B XIII Tarybos suvažiavime rugsėjo 26 27 d. CIevelan.de. buvo ne tik dvasiai, bet ir kūnui 
pono Čia stiprinasi (iŠ kairės>• Tomas Loras, Gailė Radvenytė, Edvardas Mickus, Daina 
Krivickaitė, Kęstutis Miklas ir kiti suvažiavimo dalyviai. 

B. A . R. 
MASONRY RESTORATION A 

WATERPROOFING 
Besidential 4 Commercial 

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

708-760-0232 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

G?ntui)£ 21 
KMIECIK REA!r<'•»' 

7922 S. Pula-.k: . . 
4365 S. Archer A»e. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei nori te parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danute Maver. Ji 
p ro fes iona l i a i , sąž in inga i ir 
.įsmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

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

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

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

įvertinimas 
* Perkame ir 
parduodame namus 

* Apartmentus ir žemę 
" Pensininkams 

nuolaida 
* Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu: 
(312) 767-2400 

4545 W. 67th Strett, Chicago, IL 60629 

MISCELLANEOUS 

REAL ESTATE 

rflui 
BELL-BACE REALTORS 

J . B A C E V I Č I U S 
6529 S. Kedzle Ave . , 

Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

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

3 - 0 * J K , 2 
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REAtMART, INC. 

6602 S. Pulasli, 
Chicago, l t 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 

OPEN SUNDAY. October 25th 2-4 P.M. 
6324 W. 64 STREET, Chgo 

AFFORDABLE & IMPECCABLE! 
3 bedrm. fin. base! 

MUŠT BE SOLD! SEE!! 
CENTURY 21 KMIECIK 

(312)847-5100 
'Please respond in English' 

NORTHERN W1SCONSIN RESORT: Neat 
12 units with lake'ront bar/restaurant & 
game room About 1000' of beautiful lcw 
banksand frontage and approx 55 acres 
of land to expand. Located on large 65C 
acre lake with excellent fishing. IncIuJes 
3 bedroom year around home pi^s extra liv-
mg quarters for grounds-keeper R1195 
Asklng $475,000. Call or vvrite BIII 
Mlslna 715/356-4457 or 715/356-6033 
evenings. Collect Coldwel1 Banke r 
Mulleady, Inc. P.O. Box 1030B Mlnoc-
qua, Wl 54548. 

Carrle J . Savickas Real Estate Co. 
For Sale 

2 bedrm. 1 Vt bath townhome vvith fireplace; 
1 car garage; across from golf course. mi
nutes from Medina country club and Indian 
Lakęs $109,900. Call bus 708-238-1299, 
res. 708-250-8154. 

WESTLAWN parduodamas gražus 4 
mleg. namas; virtuvė-valgomasis. deng
ta veranda gale namo; įrengtas rūsys. Pa
liekami visų langų papuošimai ir dauguma 
namų apyvokos daiktų. $124,900. Infor
macijai kreiptis į: Steve, Century 21 
Dabos. tel . 708-479-2575. 

_ _ - « » ' 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

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

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

F O R RENT 

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

Tt)». 376-1882 ar 376-5996 
10°/b—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V i Mes t 9 5 t h Stret 
Te l . — (708) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

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

, Turiu Chicigos miesto letdimą Dubu >r 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

r 312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ra/ 

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

Tel. S85-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v. 
Kalbėti Iietuvsk.v 

Išnuomojamas 4 kamb. butas antra
me aukšte. Marquette Parke. Te l . 
312-582-7790. 

Brtghton Parke Išnuomojamas namelis 
— naujai išremontuotas, ramus ir šviesus; 
2 mieg. Veranda (porch) priekyje ir gale 
namo. „Space heater". Nuomininkas už
simoka už elektrą, dujas ir šilumą. Arti 
43 ir Washtenaw; dviem vyr. amžiaus 
žmonėms. Te*. 312-767-2680. 

IEŠKO 

32 m. lietuvė norėtų surasti ištikimą 
draugą tautiečių tarpe. Rašyti lietuvių 
ir anglų kalbomis. Adresas: Laima N., 
P.O. Box 1 2 1 2 1 , Beaumont. TX. 
77726. 

r- - . 

H E L P VVANTED 

Drlvers Wanted. LEONAS PIZZA full 
or pt. , plenty of buslness, dally pay, 
mušt know c l t y . h a ve Insurance and 
speek Engllsh, vveekdays call 312-
880-6463, vveekends and after 5 p.m catl 
312-327-8861. 

¥ . 

D e n g i a m i stogai , ka lamas 

„siding", bei at l iekami namų 
vidaus remonto darbai . Skam
binti S igi tui : 3 1 2 - 2 4 7 - 2 8 3 7 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

m 
^^ 

. . . 
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Kun. Paulius Jakulevičius 

DIEVAS PASIŠAUKĖ SAVO 
TARNĄ KUNIGĄ 

PAULIŲ JAKULEVIČIŲ 
Visų mūsų metų skaičius yra 
septynios dešimtys ir, jei 
esame sveiki, aštuonios de
šimtys. O jų dauguma yra 
vargas ir tuštybė, nes greitai 
praeina, ir mes išskrendame. 
PSL. 89, 10 

Kun. Jakulevičius, sulaukęs 
88 metų amžiaus, atsiskyrė su 
šiuo pasauliu 1992 m. rugsėjo 9 
d. J i s gimęs 1904 gegužės 4 d. 
Vištartų km., Lazdijų valsč. 
Lankė Lazdijų gimnaziją, kur 
tuo metu direktoriavo poetas 
kun. M. Gustaitis. Baigęs Kuni
gų seminariją Gižuose, vyskupo 
Karoso buvo įšventintas kunigu 
1928 m. birželio 24 d. Pirmas 
kunigiškas paskyrimas buvo į 
Plutiškių parapiją, Vilkaviškio 

vysk., vėliau perkeltas v ika ru į 
Šunskų parapiją. Klebonavimą 
pradėjo Alksninės parapijoje, 
Vilkaviškio vysk. Ši parapi ja 
buvo įkurta tik 1920 m , bažny
tines apeigas a t l iekant Margų 
dvaro koplyčioje. Įkū rus para
piją, koplyčia padidinta i r pa
statyta klebonija. Parapijos ri
bose buvo keletas dvarų ir po 
žemės reformos daug naujaku
rių. Kun. Jakulevičius buvo 
švelnaus būdo ir labai tak
t iškas, todėl surado bendrą 
kalbą ne tik su naujakur ia i s i r 

k i t a i s ūkin inkais , bet i r su 
dvar in inkais . 

1941 m. užėmus vokiečiams 
Lietuvą, Suvalkijos pasienyje 
a t ras ta daug statybinės medžia
gos, kurią buvo suvežusi sovie
t i nė armija bunker ių s ta tybai . 
Kun . Jakulevičius, gavęs vokie
čių leidimą, iš šios medžiagos 
pas ta tė Alksninės parapijoje 
gražią mūr inę bažnyčią, kur i 
d a r ir dabar naudojama Dievo 
garbei. 

1944 m. sovietų armijai uži
m a n t Lietuvą, j is pas i t raukė į 
Vokietiją i r pasiekė Bavariją. 
Čia priglaustas vienoje vokiečių 
parapijoje, k u r ir su laukė karo 
pabaigos. P o karo kapelionavo 
- klebonavo Nuernbergo, Ans-
bacho ir Rebdorfo lietuvių sto
vyklose. 

1950 m. emigravo į J A V ir 
a p s i g y v e n o C h i c a g o j e . Iš 
pradžių j am, ka ip ir k i t iems 
pabėgėliams kunigams, buvo 
nelengva įsijungti į pastoracinį 
darbą, todėl pirmaisiais dešimt 
metų savo pragyvenimą pelnėsi 
sunkiu fiziniu darbu. I r t ik po 
to pradėjo pastoracinį darbą 
Melrose P a r k amerikiečių para
pijoje. Ilgesnį laiką ta lkinin
kavo E. Chicagos Šv. Pranciš
kaus (lietuvių) parapijoje, klebo
naujant tuo metu kun. Ignui Vi-
churui . Č ia kun . Jakulevičius 
buvo ir l i tuanis t inės mokyklos 
lietuvių kalbos mokytojas. 1974 
m. išėjo į pensiją, bet dar ilgą 
laiką atvažiuodavo sekmadie
niais į šią parapiją aukot i lie
tuviškų Mišių. 

Prieš dešimtį metų pradėjo jį 
varginti įvairios ligos, o pasku
t in ius 3 me tus praleido, būda
mas visiškai paralyžuotas . J i s 
niekam t u o nesiskundė, bandy
damas maldoje rast i paguodą. 

Prieš 47 metus susibėgo mud
viejų kel iai Ansbach stovykloj, 
ir pasilikome geri prieteliai iki 
jo mir t ies . Pažįstų kun . Paulių, 
kaip labai kuklų ir švelnaus 
būdo kunigą, darbštų ir visuo
met pasirengusį visiems padėti. 

Palaidotas Šv. Kazimiero ka
pinėse, kunigų sekcijoje. Am
žiną a t i l s į duok jo s ie la i , 
Viešpatie, ir amžinoji šviesa 
tegul j a m šviečia. 

V. V a i l i o n i s 

V I L N I U J E - LIETUVIŠKŲ 
K A P I N I Ų F O T O PARODA 

Artėjant Vėlinėms, Vilniaus 
fotografijos galerijoje spalio 21 
d. a t idaryta Nacionalinės pre
mijos l a u r e a t o Romualdo 
Požerskio kūrybos paroda „At
minties sodai". 

Pirmoje ekspozicijos dalyje — 
n u o t r a u k ų serija „Lietuvių 
kaimo kapinai tės" , o antroje — 
„Lietuviškos kapinės Chicago
je" . Amžinojo poilsio vietas 
Romualdas Požerskis fotogra
fuoja jau antrąjį dešimtmetį. Sią 
temą autorius pratęsė, 1988-ai-
siais ir 1991-aisiais lankydama
sis Jungtinėse Amerikos Vals
tijose. Ten fotografavo Šv. 
Kazimiero ir Tautines kapines, 
įamžino Biržiškų šeimos, Ad. 
Varno, Kazio Griniaus, kitų 
žymių išeivijos lietuvių antka
pius. Mirusiųjų miestai Lietuvo
je ir išeivijoje tars i sujungia dvi 
tautos dalis. Tuos, kurie vargo 
kelią baigė gimtojoj žemėje, ir 
tuos, kurie užgeso be vilties 
sugrįžti į Lietuvą... 

VALIUTOS KAINOS 
L I E T U V O J E 

Kaip pranešė Lietuvos Ban
kas, spalio 20 d. atpigo daugelio 
šalių valiuta. 

Pabrango dviejų valstybių 
valiuta: Austrijos šilingai per
kami po 24.10 talonų, par
duodami po 24.90, Kanados 
doleriai ati t inkamai po 198 ir 
204 talonus. Nepasikeitė JAV, 
Australijos, Danijos, Suomijos, 
Rusijos pinigų kainos. 

Amžinoji Šviesa te lydi 

A.tA. 
ROZALIJĄ MEMĖNIENĘ 

buvusią mūsų mie l ą sen iūnę R a n g a u s kel ionėje , o 
ma lda t e r a m i n a s k a u s m o valandoje velionės s ū n ų 
k u n . VYTAUTĄ i r duk te r į MILDĄ. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

Lietuvių Operos m e c e n a t u i 

A.tA. 
GEDIMINUI MICKEVIČIUI 

baigus žemiškąją ke l ionę , jo žmona i ZOTAI, d u k r a i 
NIJOLEI, sūnui B E N E D I K T U I , Operos choro na r iu i , 
ir visiems g iminėms nuoširdžiausią užuojautą re iškia 

Lietuvių Opera 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 90642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (709) 422-3193 

* 
* 

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: 1-709-422-3000. Darbo vai.: pkmad., «n-
trad., k«tvtrtd. Ir p«nktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Trečd. 9 v.r.—7 v.v. 

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

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

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

(708) 839-2511. Te!.-FAX (708) 839-0870 

A.tA. 
GEDIMINAS MICKEVIČIUS 

Gyveno Beverly Shores, IN. 
Mirė 1992 m. spalio 22 d. 8 vai. ryto, sulaukęs 69 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Virbalyje. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Nuliūdę liko: žmona Sofija „Zota" Mickevičienė 

Daugvilaitė, duktė Nijolė Mickus, sūnus Bernardas, anūkai 
Paulius ir Audra, sesuo Stasė Labanauskienė su vyru dr. Ig
nu ir šeima ir kiti giminės bei draugai Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionis buvo brolis a.a. Genovaitės Strimaitienės. 
A.a. Gediminas buvo ilgametis nuoširdus Lietuvių Operos 

rėmėjas ir geradaris. Taip pat gausiai rėmė ir kitas lietuviškas 
organizacijas. 

Kūnas pašarvotas šeštadienį, spalio 24 d. nuo 4 iki 9 v.v. 
ir sekmadieni, spalio 25 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette 
laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 26 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duktė, sūnus, anfilcni, sesuo ir kiti 
giminės. 

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

SEPTYNIOLIKOS METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Muzikas JONAS ZDANIUS 

Gimė į amžinybę 1975.X.23. 
Laikas nesumažina netekimo skausmo ir prisiminimai 

leidžia gyventi jo paliktoje meilėje mums. 
Šv. Mišios atnašaujamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje ir Šv. 

Jono bažnyčioje, Hot Springs, AR. 
Gimines, draugus ir pažįstamus prašome Jį prisiminti 

mintyse ir maldoje. 
Liūdesy likę: žmona Julija, sūnus Almis su žmona. 

A.tA. 
GENOVAITEI GRIGALAUSKIENEI 
mirus , jos vyrą POVILĄ ir sūnų ARŪNĄ nuoširdžiai 
užjaučia 

Liucija ir Vladas Adomavičiai 
Marija Balčiūnienė 
Ona Baltutienė 
Laima ir Jurgis Savaičiai 
Rūta ir Albinas Strazdžiai 

Baigęs žemiškąją kelionę 

A.tA. 
ANTANAS TITENIS 

tesiilsi Amžinoje Šviesoje. Nuliūdusią žmoną ANNI , 
dukter į DAINĄ su šeima nuoširdžiai užjaučia ir kar
tu l iūdi 

Dalia Viržintaitė 
Ona Viržintienė 

atlanta IMPORT EXPORT 
Trumpiausias kelias j Lietuvą 

ORO KARG0 SIUNTINIAI - $ 2.75 UŽ 
SVARĄ 

SIUNTINIAI VIRŠ 50 SVARU - $ 2.50 
SIUNTINIAI PRISTATOMI l NAMUS 

KITAS LAIVO KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS 
LAPKRIČIO 2 D. 

ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 

Vieno svaro kaina - 69 centai, minimumas - 20 doi. 
Virš 100 svarų • 5 8 centai 

2719 W. 71«t ST. 
CHICAGO, IL 60629 

IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL. 
1-800-775-SEND 

IŠ CHICAGO, SKAMBINKITE (312) 434-2121 
£ atlanta mrom EXPORT, 18K 
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Liūdesio valandoje, t rag iškoje nelaimėje Aliaskoje 
žuvus b r a n g i a m brol iui 

A.tA.VYTAUTUI PAPROCKUI 
re išk iame nuoširdžią užuojautą sesutei KRISTINAI 
NOVICKIENEI, jos vy ru i SIGITUI, vaikams LIUDY-
TEI , DARIUI, BRIGITAI ir REGINAI. 

Lietuvių Bendruomenės San Francisco skyrius 

A.tA. 
LEONARDUI ERINGIUI 

mirus , jo brolį EDVARDĄ ir šeimą nuoširdžia i 
užjaučiame ir k a r t u l iūd ime . 

Kęstutis ir Olga Jauniškiai 

A.tA. 
Inž. VALERIJONUI RADŽIUI 

mirus , nuoširdžiai už jaučiame žmoną ELLĄ, duk te r į 
DIANĄ ir žentą ARVYDĄ, sūnus RAIMUNDĄ ir 
ARVTNĄ, marčią K A R E N ir a n ū k u s ERIC ir KON-
RAD su žmonomis be i k i t u s gimines. 

Kristupas ir Meta Kikučiai 

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) 523-9852 

4606-07 S o u t h Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 meru 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 

Tel 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago. Illinois h062<̂  

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių n a m a i C h i c a g o j e ir p r i e m i e s č i u o s e . 
V i sus l a i d o t u v i ų n a m u s gali te pas i ek t i 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Vyresn ių jų L i e t u 'ių 
centre—Seklyčioje spalio 28 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. Dainų 
popietė su muz. Faustu Strolia. 
Programoje: dainos, laimės šu
linys, atsilankys ir maskuotos 
kaukės — maskaradas. Po pro
gramos vaišinsimės obuoliniais 
blynais. Atvykite ir linksmai 
praleiskite popietę. 

x Dr. Antanas Razma, Lie
tuvių Fondo įkūrėjas ir dabar
tiniu metu ryšininkas su Lietu
vos vyriausybe, Lietuvai perve
dant Lietuvių Fondo paskirtą 
paramą (milijono dolerių sumą), 
dalyvaus Lietuvos ambasados ir 
JAV LB ruošiamoje konferenci
joje Washingtone lapkričio 7-8 
d. Dr. Razma yra pakviestas 
kalbėti konferencijos priešpiečių 
metu ir painformuoti apie pa
skirtos paramos ekspedijavimo 
eigą, paramos efektyvumą bei 
sutiktas kliūtis, jam prieš kele
tą mėnesių lankantis Lietuvoje. 

x Brighton Parko Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdy
ba jau seniai pasižymi puikiu 
išeivijos lietuvių kultūrinių 
reikalų supratimu bei rėmimu. 
Ir šiuo metu, kai Opera yra 
sunkioje finansinėje krizėje, 
Brighton Parko valdyba, kurios 
pirmininkė yra Salomėja Dau-
lienė ir iždininkė Alina Vadei-
šienė, Lietuvių Operai įteikė 
400 dol. čekį. Mūsų Operos 
valdyba visiems Brighton Parko 
LB nariams nuoširdžiai dėkoja. 

x Seniausio Amerikoje lei
džiamo tautinių šokių ir tauto
sakos žurnalo „Viltis" vė
liausias numeris (gruodžio 
mėn.) atsiųstas mūsų redakcijai. 
Žurnalą nuo pat įsisteigimo re
daguoja Vytautas F. Beliajus, 
per metus išleisdamas 6 nume
rius. Jis apima ne tik lietuvių 
tautinius šokius ir papročius, 
tet ir kitų tautų kultūrinius 
liaudies lobius. Žurnalas lei
džiamas anglų kalba, spausdi
namas Denver, Colorado. 

x Sol. A l g i r d a s Brazis, 
lietuvių ir amerikiečių vi
suomenėje mielai sutinkamas 
dainininkas, mūsų visuomenei 
atlikęs daugybę pagrindinių 
partijų Operos spektakliuose, 
mielai sutiko dainuoti mūsų 
Operos baliaus meninėje pro
gramoje lapkričio 14 d. vak. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 

x Maria Aukštesniąją mo
kyklą Chicagoje (6727 S. Cali-
fornia Ave.) galima apžiūrėti 
(Open House) ir susipažinti su 
jos darbu lapkričio 8 d., sek
madienį, nuo 1 iki 3:30 vai. p.p. 
Tai labai svarbu mokinėms, ku
rios ateinantį pavasarį baigs 
pradžios mokyklas ir nori moks
lą tęsti katalikiškoje aukštes
niojoje mokykloje. 

x , , P e n s i n i n k a s " (spalio 
mėn. numeris) atrodo jaunas, 
patrauklus ir kupinas įdomios 
medžiagos ne vien to amžiaus 
sulaukusiems asmenims. Žur
nalą leidžia JAV LB Socialinių 
reikalų taryba, redaguoja Karo
lis Milkovaitis, administratorė 
— Elena Sirutienė. „Pensinin
kas" išleidžiamas kartą per mė
nesį. 

CHICAGOS ŽINIOS 

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos 40 m. jubiliejaus minėjime Lemonto Lietuvių centre prie 
garbės stalo sėdi (iš kairės): Ramunė Kubiliūtė, Regina Kučienė, Romualdas Kronas, Birutė 
Jasaitienė, dr. Antanas Razma, Regina Narušienė, J. Narušis, Birutė Vindašienė, Modestas 
Jakaitis, N. Ječienė ir Kęstutis Jecius. Nuotr. L iudo V a l o d k o s 

CHICAGOJIR APYLINKĖSE 
ALTOS SUVAŽIAVIMUI 

ARTĖJANT 

Kai 1940 metais Sovietų Są
junga okupavo Lietuvą, tuojau 
Amerikos patriotai lietuviai 
ėmėsi akcijos gelbėti padėtį. 
Jau tų pačių metų rugpjūčio 
mėn. buvo sudarytas komitetas 
Lietuvai gelbėti iš įvairių ide
ologinių ir politinių demokrati
nių organizacijų. Pirmieji 
komiteto, kuris vėliau pava
dintas Amerikos Lietuvių Ta
ryba, nariai buvo a.a. Leonardas 
Šimutis, dr. Pijus Grigaitis ir 
Mykolas Vaidyla. Vėliau prie jų 
prisijungė A. Olis, J. Laučka ir 

x Dail. Giedrės Žumbakie-
x Video juostas iš Lietuvos n ė s grafikos paroda Lietuvių 

perrašome į amerikietišką sis- Dailės muziejuje, Lemont, LL. 
temą arba amerikietiškas \ 
europietiška su naujausia digi-
tal aparatūra. Tik $20.00 už 
juostelę! Video juostas ir čekį 
siųskite: Film & Video Opus, 
P.O. Box 1593, North River-
side, IL 60546. Tel.: 708-795-
4152. (sk.) 

Adv. Povilas Žumbakis 

Atidarymas spalio 31 d-, šešta
dienį, 7:30 v.v. (sk.) 

x L. Fondas, atžymėdamas 
30-ties metų veiklos sukaktį, 
skelbia piniginų vajų, nes tik L. 
Fondas teikia išeivijai ir Lietu
vai konkrečią paramą. Nariai ir 
nauji nariai, paaukoję 100 dol., 
gauna vieną svečio bilietą į va-

x Lietuvos Dukterys savo 
patalpose paskyrė du kamba
rius „Lietuvos Vaikų Viltis" 
atvežtų vaikų ir motinų apgy
vendinimui. „Lietuvos Vaikų 
Vi l t i s " nuoširdžiai dėkoja 
Lietuvos Dukterims už suteikia
mą globą Lietuvos invalidams 
vaikams, atvažiavusiems gydy
tis į JAV. (sk.) 

x „LITHUANIA MY HE-
RITAGE". Pagrindinės žinios 

p r ;„eTa: W PO 23 metu darbo fr. » V " j i . J . • • . ! • * ^ ^ S S S 
7 South Dearborn gatvėje, nuo 
š.m. spalio 19 d. persikelia į 
naujas patalpas, adresu: 77 
West VVashington St ree t , 
Suite 703, Chicago, Illinois, 
60602, tel. (312) 641-3434. Kon 
sultuojami ir atstovaujami 
klientai įvairiais korporacinės 
teisės, civilinių bylų, asmens 
susižeidimų, nekilnojamo turto 
ir palikimų klausimais. Valan
dos pagal susitarimą. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

bus lapkričio 21 d. Martinique 
salėje. Įnašus siųsti jau dabar 
L.F., 3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629. (Sk.) 

x Tik Balti a Express šutei 
kia galimybę pasirinkti siun
timo būdą. Naujas, patogus pa
tarnavimas lėktų v u-l aivų per 
30 dienų. Žiūrėkite reklamą 
„Draugo" viduje, arba skam
binkite nemokamu tel . : 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624. (sk.) 

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

(sk) 

jų. Gaunama „Drauge". Kaina 
su persiuntimu $23.00. 

(sk.) 

x Viešbutis „Šarūnas" Vil
niuje. Naujausias, moderniš
kiausias su vakarietiškais pa
tarnavimais Šarūno Marčiu
lionio statytas viešbutis laukia 
Jūsų! Informacijai skambinkite 
„col lec t" Danute i Ankai-
tienei, tel. 510-943-1666. 

(sk) 
x Optical Studio, 2620 W. 

71 st St., Chicago, IL 60629, 
tel . 312-778-6766. Kreiptis į Al 
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir ant rd . 
uždary ta . 

(sk) 
x Ligos draudimas atvyku

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

(sk) « o 27 d. Marųuette Pk. rajone 
vidutinio amžiaus vyriškiui, in-

x Ieškomas kambarys iš
nuomoti vienam mėn. nuo spa-

kiti. Amerikos Lietuvių Taryba 
per savo 52-jus veiklos metus 
yra atlikusi milžiniškus darbus 
Lietuvos laisvinimo srityje. 
Ypač buvo sunkūs pirmieji 
keleri metai, kur Amerikos 
Lietuvių Tarybai teko labai 
sunkiai dirbti. Vienas tų darbų 
buvo išgautas JAV valdžios 
Lietuvos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą nepripažinimas. Altas 
pasirūpino, kad po Antrojo pa
saulinio karo pabėgėliai iš 
Lietuvos nebūtų prievarta grą
žinti į okupantų kontroliuoja
mas sritis. Altas taip pat 
pasirūpino, kad JAV-se būtų 
priimtas specialus įstatymas, 
plačiau atidaręs duris naujiems 
lietuvių emigrantams į šią 
laisvės Šalį — Ameriką. Šio 
įstatymo dėka ir mes šiandieną 
važinėjam automobiliais, gyve
name gražiuose namuose, bet 
nepagalvojame, kieno dėka visa 
tai atsirado. Dauguma mūsų jau 
užmiršo. Ar daug kas pagalvo-

x Parduodami 2 lėktuvo 
bilietai į vieną pusę — Tampa, 
FL/Midway, Chicago lapkričio 
22 dienai, arba bet kada iki 
gruodžio 14 d. Kaina $90 už vie
ną. Kreiptis: 312-436-7343. 

(sk.) 

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
lio 31 d. nuo 12 iki 4 vai. p.p. 
Mūsų įstaigos adresas Bostone: 
368 West Broadway, S. Boston, 
MA 02127, Lietuvių Piliečių 
Klubo 2 a. Informacija telefonu: 
(617) 269-4455. Paskubėkite! 
Kalėdinius siuntinius priimame 
iki lapkričio 3 d. (sk.) 

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

(sk) 

x „SAGIL'S restoranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų pa
tiekalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liutikienė ir I. Naųjo-
kienė. „Sagil 's", 6814 W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk) 

žinieriui, atvykstančiam iš Kau
no specialiam pasiruošimui. 
Skambinti : 312-275-4222. 

(sk.) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (812) 5864969 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Nuo $675 iki f 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 Travei Service, 
tel . 1-708-422-3000. 

(sk) 

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

(sk) 

ja, jeigu ne Amerikos Lietuvių 
Taryba savo stipria veikla, nuo
latiniu varstymu Baltųjų Rūmų 
durų, išgaunant šį įstatymą, ar 
nebūtume Sibire? Per visą 
penkiasdešimtį okupacijos metų 
Amerikos Lietuvių Taryba išlai
kė Lietuvos laisvės bylą gyvą. 
Tai tik dalelė Amerikos Lietu
vių Tarybos suminėtų atliktų 
labai svarbių uždavinių. 

Per aukas ir pasišventimą 
Lietuvai, vėl atsikėlusiai lais
vam gyvenimui ir atgavusiai 
tarptautinį pripažinimą, pirmie
ji Lietuvos valstybės atsikūrimo 
žingsniai yra nelengvi. Lietuvai 
ir toliau reikalinga Amerikos 
lietuvių parama visose srityse, 
taip pat tęsianti ir politinę 
veiklą Amerikoje. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
52-sis metinis suvažiavimas 
šaukiamas š.m. spalio 31 d., 
šeštadienį, Lietuvių Tautiniuo
se namuose, Chicagoje. Regist
racija 8:30 v. ryto. Suvažiavimo 
atidarymas 9 vai. ryto. Po suva
žiavimo 7 vai. vakare toje pačio
je salėje įvyks iškilminga vaka
rienė. Meninę programą atliks 
sol. Praurimė Ragienė, Manigir-
dui Motekaičiui akompanuo
jant. Vakarienės metu lengva 
muzika svečius linksmins Algi
mantas Baraiškis. 

I suvažiavimą atvyksta sve
čias iš Lietuvos, Krašto apsau
gos ministras Audrius Butkevi
čius. Jis kalbės suvažiavime, o 
taip pat žodį tars ir vakarienės 
metu. Išvakarėse, t.y. spalio 30 
d., penktadienį, 7 vai. vakare 
Alto įstaigoje — Balzeko muzie
juje, bus suvažiavimo atstovų ir 
svečių susipažinimas, kurį ren
gia Alto Chicagos skyrius. Visi 
yra maloniai kviečiami daly
vauti suvažiavime ir vakarienė
je. Savo dalyvavimu pagerbsime 
pirmuosius Alto steigėjus, jų 
tolimesnius pasekėjus ir taip 
pat garbingą svečią iš Lietuvos. 
Dirbkime vieningai kartu su 
tauta, kad ji amžiams liktų 
laisva ir nepriklausoma. Daly
vaukime suvažiavime, praneši
mų diskusijose, jų sprendimuo
se. Kilus abejonėms, paklauski
me savęs: jeigu ne Amerikos 
Lietuvių Taryba, ar mano kojos 
bemindžiotų šios laisvos šalies 
žemę? 

Ant . Repšienė 

POLICIJA P E R S P Ė J A DĖL 
KAUKIŲ DIENOS 

Amerioje vadinamoji Kaukių 
diena (Halloween) yra labai 
popu l i a r i „ š v e n t ė " , ypač 
vaikams, kurie gali persirengti 
įvair iausiais kost iumais ir 
keliauti iš namų į namus, praši
nėdami saldainių bei kitų gar
dumynų. Tokioje linksmoje mai
šatyje dažnai atsitinka nelai
mių, dėl to Chicagos policijos 
viršininkas Matt Rodriguez 
išleido perspėjimų sąrašą ir pa
taria tėvams saugoti vaikus nuo 
pasitaikančių nenumatytų ne
laimių, o taip pat nedorų žmo
nių, kasmet tykojančių įvairių 
progų, kad galėtų atlikti savo 
piktadarybes. Tarp perspėjimų 
yra šie: 

Patariama visus „pasivaikš
čiojimus" saldainiaujant atlikti 
dar nesutemus, nepaleisti vienų 
mažų vaikų (juos turi lydėti 
vyresnieji broliai, seserys arba 
tėvai ) ; va ika i ne tu rė tų 
v a i k š t i n ė t i nepažįs tamose 
apylinkėse, niekuomet neiti į 
kurių nors namų vidų (tegul sal
da in ius še imin inka i j iems 
paduoda pro duris); jokiu būdu 
nelandžioti po tuščius, apleistus 
pas ta tus ; pri imti t ik gerai 
suvyniotus saldainius ir nieko 
nedėti į burną, kol nepareis 
namo ir tėvai nepatikrins, ar 
valgyti saugu; vaikus aprengti 
šviesių spalvų kostiumais, kad 
būtų geriau matyti vairuoto
jams; vaikai ta ip pat tur i 
laikytis visų eismo taisyklių, 
nebėgioti aklai per gatves, ypač 
staigiai išlendant pro pastatytus 
prie gatvės automobilius. Taip 
pat primenama visiems miesto 
gyventojams, kad jie nedelsiant 
turėtų skambinti 911 linija, 
jeigu pastebėtų kokius neleis
tinus išdykavimus, daromą žalą 
ar kitokius nusikaltimus. 

GYVULIŲ GLOBOS 
DRAUGIJA PASLĖPĖ 
JUODAS KATES 

Miesto Gyvulių globos draugi
ja , kurios patalpose atsiduria 
nemažai pamestų ar paklydusių 
gyvuliukų, prieš Kaukių dieną 
laikinai pašalino visas juodas 
ka tes iš patalpų, į kurias 
susirenka žmonės, norėdami pa
sirinkti sau katę, šunį ar kitą 
kurį gyvuliuką. Daug kartų 
praeityje yra pasitaikę, kad 
juodos spalvos katės, paimtos iŠ 
šios Draugijos, Kaukių dienos 
proga yra kankinamos, varto
jamos kaip „raganų" kostiumų 
dalis ar kitaip piktnaudojamos. 
Po Halloween juodos katės vėl 
bus grąžintos į „adoptavimo" 
kambarį, ir žmonės galės jas 
gauti 

apgavikų bangos. Jie vaizduoja 
vandentiekio ar apskritai van
dens tiekimo sistemos prižiū
rėtojus, kad galėtų įeitį į žmonių 
namus, o paskui juos apvagia. 
Yra pasitaikę keletas atvejų, 
kai tokie piktadariai, sakydami, 
kad jie atvykę patikrinti kažko
kius kanalizacijos ar vanden
tiekio sutrikimus, patenka į 
neatsargių gyventojų namus. 
Žmonėms patariama pirma pa
t ikrint i tokio atvykėlio do
kumentus arba tiesiai paskam
binti Vandens departamentui ir 
paklausti, ar iš ten kas nors 
siųstas, o tik po to atidaryti 
duris. Žmonės taip pat neturi 
jokiems darbininkams, tariamai 
atvykusiems iš miesto savival
dybės šakų, mokėti už pataisy
mus, patikrinimus ar kitus dar
bus. Sąskaitos pasiunčiamos 
paštu ir tik tuomet jas reikia 
apmokėti. 

VAIDUOKLIAI IR 
PABAISOS KNYGYNUOSE 

Chicagos viešosios bibliotekos 
Halloween proga ruošia specia-
l ias programas apylinkių 
vaikams, kur bus rodomi filmai, 
skaitomos pasakos, žaidžiami 
žaidimai ir dainuojamos dainos. 
Tai daroma, norint vaikus ati
t raukt i iš gatvių ir užimti 
naudingais, įdomiais užsiėmi
mais. Kadangi ne visos bibliote
kos tas programas ruošia, pata
riama pasitikrinti savo apylin
kėse. 

VĖL UŽDARO FABRIKĄ 
Šiais metais Chicaga ir ar

timosios apylinkės prarado 
keletą labai svarbių įmonių, 
kurios išsikėlė kitur arba buvo 
visiškai uždarytos. Tuo būdu 
dar didesnis skaičius čikagiečių 
liko be darbo. Spalio 9 d. pra
nešta, kad uždaromas dar vie
nas didelis fabrikas — American 
National Can Co., buvęs prie 60 
ir Western gatvių Chicagos pie
tinėje dalyje. Fabriką uždarys 
šių metų pabaigoje. 280 žmonių 
vėl praras darbus. 
„VALOMI" VALDIŠKIEJI 
NETURTINGŲJŲ BUTAI 

Chicagoje beveik kasdien 
gausėja gaujų nusikaltimai, 
susišaudymai, kurių metu labai 
dažnai nukenčia nekalti praei
viai, kartais net mažamečiai 
vaikai, atsidūrę „ne toje vieto
je, ne tuo laiku". Po paskutinio 
tokio nelaimingo įvykio, kurio 
auka buvo septynmetis berniu
kas, su savo mama ryte ėjęs į 
mokyklą, nušautas, kai kažkas 
paleido šūvį iš dešimto aukšto 
lango, pagaliau atsirado stip
resnė reakcija ne tik iš miesto 
gyventojų, bet iš iš savivaldybės 

Gyvulių globos draugija taip bei policijos pusės. Šimtai polici-
pat primena visiems gyvuliukų ninku ir kitų tvarkos palaiky

tojų susirinko pavojingiausių 
valdiškųjų butų neturtėliams 
apylinkėje, vadinamoje Cabri-
m-Green daugiaaukščiais pasta
tais, ir mėgins juos išvalyti nuo 
nusikaltėlių gaujų, narkotikų 
pardavėjų ir kitokių nusikal
tėlių, kad apsaugotų nekaltus 
žmones ir sustabdytų bent kar
tą nelegalią veiklą. 

savininkams neduoti savo ke
turkojams draugams saldainių, 
nes šokoladas daugeliui labai 
kenkia, yra beveik nuodingas, 
o kiti saldainiai kenkia virški
nimui. 

MIESTAS PATARIA 
SAUGOTIS APGAVIKŲ 
Chicagos miesto vandens tie

kimo viršininkas John R. Bol-
den perspėja čikagiečius, kad 
saugotųsi naujos nusikaltėlių-

Lietuvos Vaikų Viltis j JAV atvežti gydytis vaikai ir jų motinos (iš kairės): 
Kęstutis Aleksandravičius, Irena Aleksandravičienė, Daiva Lazdauskienė, 
Paulius Lazdauskas ir Violeta BraSkytė. 
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Advokatas Jonas Gibaitis 
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Chicago, IL 60629 
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Šeštad 9 v r. iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
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