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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Brazauskas pasimatė 
su Jelcinu 

Vilnius, lapkričio 5 d. (Elta) 
— Ketvirtadienį Maskvoje Lie
tuvos prezidentas Algirdas Bra
zauskas susitiko su Rusijos pre
zidentu Boris Jelcinu. 

Specialiu skrydžiu į Rusijos 
sostinę kartu su Lietuvos prezi
dentu atvyko užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys ir prezi
dento patarėjas užsienio politi
kos klausimais Justas Paleckis. 
„Vnukovo-2" aerodrome, pa
puoštame Lietuvos Respublikos 
ir Rusijos Federacijos valsty
binėmis vėliavomis, prezidentą 
pasitiko Lietuvos ambasadorius 
Rusijoje Romualdas Kozyrovi-
čius, Rusijos ministro pirmi
ninko pavaduotojas Jurij Jarov 
ir užsienio reikalų ministro pa
vaduotojas Sergej Krylov. Taip 
pat dalyvavo Rusijos ambasado
rius Lietuvoje Nikolaj Oberty-
šev. 

Prezidentų pokalbis didžiuo
siuose Kremliaus rūmuose pra
sidėjo 12 valandą ir truko 40 
minučių. 

„Susitikimas buvo konstruk
tyvus ir dalykiškas", jam pasi
baigus pasakė prez. Brazauskas 
Eltos korespondentui. Rusijos 
prezidentas Boris Jelcinas 
pažymėjo, kad šis susitikimas 
neabejotinai pasitarnaus Lie
tuvos ir Rusijos santykiams 
gerinti ir plėtoti. 

Plačiau apie pokalbį infor
mavo Lietuvos prezidento pata
rėjas užsienio politikos klau
simais Justas Paleckis. Pokal
bio metu Boris Jelcinas pažy
mėjo, kad Lietuva pirmoji iš 
buvusių Sovietų Sąjungos 
respublikų aiškiai pabrėžė savo 
nepriklausomybės siekį, o 
demokratinė Rusija jį palaikė. 
Mes pirmieji, anot Boris Jelcino, 
stojome ginti Lietuvos nepri
klausomybės ir tai turėjo le
miamos įtakos sausio įvykių 
metu. Rusija yra pasiryžusi 
plėsti ryšius su Lietuva abipusio 
supratimo ir geros kaimynystės 
dvasia. 

Prez. Algirdas Brazauskas 
susitikime pasakojo apie padėtį 
Lietuvoje, pažymėjo, kad prieš 
metus įvykę rinkimai atvedė į 
valdžią LDDP, kuri savo rinki
minėje programoje pabrėžė 
santykių su Rusija derinimo 
būtinybę. Brazauskas akcen
tavo, kad ir buvusi Lietuvos 
vadovybė stengėsi padėti gerą 
pagrindą santykiams su Rusija, 
buvo pasirašytos labai svarbios, 
su Lietuvos ir Rusijos san
tykiais susijusios, sutartys. 

Dabar, kai Rusijos kariuo
menė yra išvesta iš Lietuvos, 
kalbėjo A. Brazauskas, atėjo 
realios politikos metas, kai 
reikia „įvilkti į sutarčių rūbą" 
prekybos ir ekonomikos santy
kius, sutvarkyti pasienio režimą 
taip, kad jis netrukdytų žmo
nėms bendrauti ir parvežti 
prekes. „Prekybos su Rusija 
apimtys mūsų eksporto ir im
porto struktūroje užima svarbią 
vietą ir mes labai suinteresuoti, 
kad mūsų produkcija nebūtų ap
mokestinama muito mokes
čiais", akcentavo pokalbyje 
Lietuvos prezidentas. 

Konkrečiai kalbėta apie 20 
rengiamų dvišalių sutarčių 
pasirašymą. Susitarta, kad 
Rusijos premjeras Viktor Cer-
nomyrdin lapkričio 14 arba 15 
dieną atvyks į Vilnių pasirašyti 
prekybos ir ekonomikos bendra
darbiavimo sutartį ir dvišales 
sutartis aktualiausiais klausi
mais. 

Prezidentai aptarė klausimus, 
susijusius su tranzitu į Kali
ningrado sritį, žmonių judėjimu 
per sieną. Buvo rasti konkretūs 
sprendimai. 

Prieš išvykdamas į Vilnių Lie
tuvos prezidentas Brazauskas 
Lietuvos ambasadoje Maskvoje 
surengė spaudos konferenciją 
Rusijos ir užsienio žurnalistams. 

Kareivių motinos pradėjo 
protesto akciją 

Ilgalaikę badavimo akciją 
vakar prie Seimo rūmų pradėjo 
sovietų armijoje žuvusių 
kareivių motinos. Ja siekiama, 
kad būtų priimtas įstatymas, re
miantis sovietų armijos aukas. 
Šią protesto akciją surengė Lie
tuvos kareivių motinų sąjunga. 

Sąjungos duomenimis, nuo po
kario metų iki nepriklausomy
bės atkūrimo sovietų armijoje 
žuvo 1,205 Lietuvos vaikinai. 
Dar 830 grįžo iš jos suluošinti. 

Užbaigtas dar vienas 
automagistralės Via Baltica 

e tapas 

Vakar tiltu per Nemuną ties 
Lampėdžiais pravažiavo pirmie
ji automobiliai: užbaigta 16 kilo
metrų miesto vakarinio aplinke-
lio statyba — svarbus tarptau
tinės automagistralės Via Bal
tica etapas. Nuo šiol transpor
tas iš Vidurio Lietuvos ir Žemai
tijos galės keliauti į Užnemunę 
ir atgal, aplenkdamas Kauną. 
Aplinkelis, prasidedantis ties 
Devintuoju fortu, įsilieja į Mari
jampolės plentą. 

Šiame kelio ruože atlikta ne
mažai unikalių darbų: Devin
tojo forto - Lampėdžių atkarpo
je iškasta ir supilta daugiau 
kaip 2 milijonai kubinių metrų 
grunto, leidžiantis nuo Romai
nių į Lampėdžius 40 metrų įsi
kasta į Nemuno šlaitą, seno
siose žvyro kasyklose supiltas 
30 metrų aukščio pylimas. Ap-
linkelyje pastatyti 9 viaduktai, 
nutiesta keturių juostų eismo 
magistralė su žaliąja juosta 
viduryje. 

Lėktuvai skraidys iš Kauno 
į Vilnių 

Kauno aviakompanijos „Lie
tuva" lėktuvai nuo lapkričio 10 
d. tris kartus per savaitę pradės 
skraidyti maršrutu Kaunas-Pa-
langa-Hamburgas. I Hamburgą 
lėktuvai iš Kauno skris pirma
dienį, trečiadienį ir šeštadienį 
8:20 vai. ryto. Lietuvos pilie
čiams bilietas iš Kauno į Ham
burgą kainuoja 520 litų, o iš 
Palangos — 500 litų. Bilietus 
parduoda aviakompanijos „Lie
tuva" agentūros Vilniuje, Kau
ne, Klaipėdoje ir Palangoje. 

Hamburgas — penktasis avia
kompanijos „Lietuva" keleivi
nių lėktuvų reguliarus maršru
tas. Lėktuvai iš Kauno (Karmė
lavos aerodromo* skraido į 
Prahą, Budapeštą, Helsinkį ir 
Kristianstad pietinėje Švedijoje. 

Steigiamas Lietuvos Plėtros 
Bankas 

Lietuvos vyriausybė aprobavo 
Lietuvos Plėtros Banko statuto 
projektą ir pateikė ji svarstyti 
Seimui. Pagal šį projektą ban
ko steigėjai bus Europos Rekon
strukcijos ir Plėtros Bankas ir 
Lietuvos finansų ministerija. 
Jame 35^ įstatinio kapitalo 

Atsisakė plano JAV-Rusijos 
karo pratybas pravesti 

Vokietijoje 

Rusijos prezidentas Boris Jelcinas sveikinasi su keliu šimtų žmonių minia, atvykusia ketvirtadienį 
pažymėti Kremliaus aikštės pakraštyje atstatytą Šventosios Kazanės Motinos katedros atstatymą. 
Katedra buvo sugriauta Stalino laikais, k a d būtų daugiau vietos paradams. Per paskutiniuosius 
dvejus metus katedra buvo iš pama tų atstatoma. Kaip rašo „New York Times", originalioji 
Kazanės katedra buvo pastatyta 1625-1636 m. paminėti Maskvos išlaisvinimą iš lietuvių-lenkų 
bajorų, kurie viešpatavo Rusijoje vadinamuoju Vargų laiku. J i pažymi Rusijos nepriklausomybės 
pradžią. 

Lenkijoje švelnins ekonominę reformą 
Varšuva, spalio 27 d. (Reuter) 

— Kalbėdamas spaudos kon
ferencijoje naujasis Lenkijos 
finansų ministras Marek Bo-
rowski pažadėjo spart int i 
ekonomines rinkos reformas ir 
tęsti privatizavimą. Tačiau jis 
pažymėjo, kad būtina griežčiau 
kontroliuoti vykstančius pro
cesus. 

M. Borowski yra taip pat 
ministro pirmininko pavaduo
tojas, atsakingas už ekonominę 
politiką. Jis pažymėjo, kad nau-

Televizijoje diskutavo 
santaupų 

indeksavimą 
Vilnius, lapkričio 4 d. (AGEP) 

— Trečiadienį per valstybinę 
Lietuvos televiziją buvo rodoma 
tiesioginė ministro pirmininko 
Adolfo Šleževičiaus ir buvusio 
premjero Gedimino Vagnoriaus 
diskusija dėl gyventojų san
taupų indeksavimo. 

Gediminas Vagnorius jau 
senokai siūlė A. Šleževičiui 
susitikti tiesioginėje televizijos 
laidoje. Kaip pranešama per Al
gio Gedrio Elektroninį Paštą 
(AGEP), laidoje taip pat daly
vavo buvę premjerai Kazimiera 
Prunskienė, Aleksandras Abi
šala ir Bronislavas Lubys. 

Beveik dvi valandas truku
sioje diskusijoje t a ip ir 
nesusitarta, kokia suma pinigų, 
iš kokių šaltinių ir per kiek 
laiko turėtų būti kompensuo
jama Lietuvos indėlininkams, 
praradusiems savo santaupas 
dėl Sovietų Sąjungos subyrė
jimo. 

priklausys užsienio bankams, o 
likusioji dalis — Lietuvos vals
tybei. Planuojama, kad Lietuvos 
Plėtros Banko įstatinis kapita
las bus 5 milijonai ekiu (ekiu — 
Europos Bendrijos piniginis vie
netas). 

Steigiant Lietuvos Plėtros 
Banką, kaip pasakė Šiaurės 
Investicijų Banko vicepreziden
tas Ulf Hindstrom, siekiama per 
jį pritraukti į Lietuvą užsienio 
investicijas, skatinti ekonomi
ką. Naujasis bankas teiks ilga
laikius 3-7 metų kreditus, pir
miausia privačioms vidutinio 
dydžio įmonėms, kurios dirba 
eksportui ir gali uždirbti už
sienio valiutos. Paramą nauja
jam Lietuvos bankui teiks 
Šiaurės Investicijų Bankas. 

josios vyriausybės ekonominės 
politikos akcentai skirsis nuo 
buvusios vyriausybės keltų prio
ri tetų. 

Kadangi naująją vyriausybę 
remia parlamento dauguma, ti
kimasi, kad jos pasiūlymai bus 
greitai patvirtinami. Buvusiai 
mažumos vyriausybei sunkiai 
sekėsi tai padaryti. M. Borovvs-
k i sakė, kad vyri;*vsybė turi 
kontroliuoti privatizavimo eigą 
ir siekti, kad įmonių vadovai 
patys supirktų didžiąją dalį 
akcijų. 

Lenkijos kairiųjų Demokratų 
Sąjunga ir koalicinė Lenkijos 
valstiečių Partija kritikavo 
buvusią vyriausybę už per grei
t u s ekonominių reformų tempus 
ir žadėjo švelninti kai kurias 
reformų įgyvendinimo priemo
nes. Jie taip pat pritarė švel
nesnei biudžeto politikai, nors 
neatsisakė griežtos piniginės 
politikos, būtinos naujiems in
fliacijos šuoliams išvengti. 

Abi rinkimuose laimėjusios 

partijos pastaruoju metu jau 
nepropaguoja kai kurių per 
rinkimų kampaniją skelbtų 
pasiūlymų. Jie tvirtina, kad 
didesnės visuomenės išlaidos 
galimos tik po to, kai ekono
minis atsinaujinimas bus aki
vaizdesnis. Kai kurie nepriklau
somi ekonomistai tvirtina ,kad, 
atėjus naujai valdžiai, ekonomi
kos reformų įgyvendinimas 
sulėtės. 

Tačiau kiti mano, kad, turė
dama stiprų užnugarį parla
mente, vyriausybė paspartins šį 
procesą. 

M. Borovvski pažymėjo, kad 
bus padaryta pakeitimų buvu
sios vyriausybės pasiūlytame 
biudžeto variante. Pasak jo, ar
ba bus priimtas pasiūlytas 
variantas, kuriame numatytas 
deficitas, a t i t inkant i s na
cionalinio produkto 4,5# arba 
bus kreiptasi į parlamentą ir 
prašoma atidėti biudžeto 
svarstymą tam, kad būtų gali
ma paruošti naują variantą. 

Washington, DC, lapkričio 4 
d. (NYT) — Norėdama sustiprin
ti ryšius tarp Rusijos ir JAV 
karinių pajėgų, JAV pasiūlė Ru
sijai vykdyti bendras karines 
pratybas — galbūt NATO bazėje 
Hohenfils, Vokietijoje. Bet šis 
planas tik pablogino JAV ryšius 
su pagrindiniais sąjungininkais 
Europoje: apie siūlomą planą 
nebuvo pranešta Vokietijai. 

Kai Vokietija savo ruožtu 
sužinojo apie planą, ji nedavė 
leidimo tokias pratybas vykdy
ti savo teritorijoje, tad JAV ir 
Rusija dabar turi ieškoti 
vietovių JAV-ose arba Rusijoje 
tokioms pratyboms vykdyti. 
JAV admuiistracijos pareigūnai 
sako, jog tai parodo du dalykus: 
kad Bona tebėra jautri apie 
Rusijos pajėgų vaidmenį Euro
poje ir kad Vokietija jau stipriau 
jaučia savo suverenumą. 

Norėta statyti tiltą į Rytus 

Jungtinės Tautos 
informuotos apie 

kariuomenės 
išvedimą 

New Yorkas, spalio 29 d. — 
Lietuvos misijos prie Jungtinių 
Tautų patarėjas Algimantas 
Gureckas pavadavo ambasado
r ių Simutį (tuomet darantį pa
reiškimą Jungtinėse Tautose) 
Šiaurės ir Baltijos šalių am
basadorių pasitarime, kuriame 
aptarė rezoliucijos projektą dėl 
svetimos kariuomenės atitrau
kimo iš Estijos ir Latvijos. 

Kaip praneša Lietuvos misija. 
A. Gureckas painformavo apie 
Rusijos Federacijos kariuome
nės išvedimą iš Lietuvos. Ta 
proga primine apie Rusijos 
ka r iuomenės judėj imą per 
Lietuvą iš Vokietijos ir iš 
Karaliaučiaus srities bei apie 
prezidento Algirdo Brazausko 
pasiūlymą Karaliaučiaus sritį 
demilitarizuoti. 

Šiaurės kraštų ambasadoriai 
užtikrino jų paramą kariuome
nės atitraukimo rezoliucijai ir 
žadėjo pasisakyti už ją debatuo
se, kurie vyks š.m. lapkričio 15 
d. Generalinėje Asamblėjoje. 
Šiaurės šalių ambasadoriai taip 
pat painformavo apie jiems rūpi
mus socialinius bei ekonomi
nius klausimus, kurie dabar 
svars tomi JT Genera l inės 
Asamblėjos Antrajame komite 
te. 

Šis epizodas prasidėjo tuomet, 
kai dar šiais metais Pentagono 
pareigūnai pradėjo kurti planus 
bendroms taikos palaikymo ope
racijoms su Rusija. Buvo 
svarstoma kurią JAV diviziją 
galima būtų panaudoti tam 
tikslui ir manoma panaudoti 
10-ąją Kalnų diviziją, kurios 
bazė yra šiaurinėje New Yorko 
valstijoje. Panaudojant šią 
diviziją, nereiktų prašyti 
vokiečių pagalbos, anot kai 
kurių Pentagono pareigūnų, 
kurie jau tada turėjo abejonių 
dėl vokiečių jautrumo šiuo 
reikalu. Vienas JAV pareigūnas 
sakė, kad tuo metu vienas iš 
NATO vadų, generolas John 
Shalikashvili, kuris dabar yra 
JAV karo pajėgų Jungtinių 
Štabų pirmininkas, įtaigavo, 
kad būtų naudojama Vokietijo
je bazę turinti JAV divizija. 

Kai dabar kyla įvairūs klau
simai dėl NATO vaidmens atei
tyje, buvo viliamasi, kad šiomis 

-pratybomis būtų tvirtinamas 
tiltas į rytus. Pratybos taip 
pat pademonstruotų NATO 
aktyvumą imtis neseniai pasis
kelbto taikos palaikytojo vaid
mens. Rusai taip pat buvo imlūs 
tokiam sumanumui, kuris paro
dytų, kad Rusijos kariuomenė 
at laikė Sovietų Sąjungos 
subyrėjimą ir tebegali būti 
aktuali pasauliniame teatre net 
ir pasibaigus Šaltajam karui. 

Planas buvo patvirtintas pra
ėjusį rugsėjo mėnesį, kai Rusi
jos ir JAV gynybos ministrai 
Pavel Gračev ir Les Aspin pasi
rašė sutartį, kurioje numatomos 
bendros taikos palaikymo pra
tybos ir kitokios bendradar
biavimo formos. 

Vokietijai politiškai 
nepriimtina 

Šioms pratyboms numatyta 
panaudoti JAV 3-ąją Pėsti
ninkų diviziją, kurios bazė yra 
Wuerzburge, Vokietijoje, ir 
Rusijos 27-ąją Motošaulių divi
ziją iš centrinės Azijos. Jau 
sutarties pasirašymo metu 
rugsėjo mėnesį buvo sakoma, 
kad pratybos vyks Vokietijoje, 
Rusijoje ar JAV-ose. Bet Vokie
tijai jos paminėjimas pratyboms 
buvo staigmena. 

Vokietija stipriai įtaigavo, 
kad jos teritorijoje buvę 337,000 
kariai būtų išvesti iš buvusios 
Rytų Vokietijos ir net dabar 
Maskvai moka 13.4 bilijonų 
markių (788 mil. dol.) išvedamų 
karių apgyvendinimui. Vokieti
joje dar likę 32,000 Rusijos 
karių tebus išvesti tik 1994 m. 
rugpjūty. 

Tad mintis į Vokietiją kviestis 
Rusijos dalinius — kad ir tik 
mažos apimties, neilgai truk
siančioms taikos palaikymo 
jungtinėms pratyboms — buvo 
politiškai nepriimtina Bonai. 
„Net ir jei Vokietija būtų buvusi 
laiku painformuota, būtų buvę 
patarta, kad dėl politinių prie
žasčių pratybos neturėtų būti 
pravedamos Vokietijoje", pasa
kė vienas Vokietijos pareigū
nas. 

Dabar jau ir JAV ir Vokieti
jos pareigūnai sako, kad siū
lymo pratybas pravesti Vokie
tijoje jau atsisakyta. Todėl 
dabar manoma, kad jungtinės 
pratybos bus pravestos šią 
vasara arba Rusijos bazėje cent
rinėje Azijoje arba JAV-ose. 

TRUMPAI 
— Vilniuje praėjusį 

savaitgalį, kai dauguma Lietu
vos žmonių ruošėsi važiuoti ap
lankyti savo artimųjų ir gimi
nių kapus, Vilniaus valstybi
nėse degalinėse pritrūko benzi
no. Todėl žmonės buvo priversti 
pirkti brangesnį benziną ko
mercinėse degalinėse. Valstybi
nėse degalinėse benzino pri
trūko todėl, kad nedirba Mažei
kių naftos įmonė, o valstybinė 
kuro bazė nepasirūpino atsargo
mis. Šiuo metu litras benzino 
kainuoja apie 1 litą (apie 27 
JAV centai), suomiško geresnio 
- 37 JAV centai. (AGEP) 

— Europos Bendrija apmo- pritarė šios respublikos įsto-
kės tyrimus, kurie padės įver- jimui į Nepriklausomų Valsty-
tinti Ignalinos elektrinės ato- bių Sandraugą. 

Moldova prisijungė 
prie NVS 

Kišinev, Moldova, spalio 27 d. 
(Elta) — Moldovos parlamentas 

minio reaktoriaus patikimumą. 
Galutinės išvados bus pateiktos 
ateinančių metų kovo mėnesį 
Europos Bendrijos komisijai. 
(AGEP) 

— Mažeikių naftos perdir
bimo įmonė yra sustabdyta nuo 
praėjusio penktadienio. Pasta
rąjį pusmetį įmonė dirbo be per
traukos,, per mėnesį sudorodava 
po 500,000 tonų žialiavos. Rusi
jos pusė nutraukė naftos tieki
mą neperspėjusi. Manoma, kad 
tai gali būti susiję su vizų 
režimo Lietuvos ir buvusios 
Sovietų Sąjungos pasienyje įve
dimu nuo lapkričio 1 dienos. 
(AGEP) 

Šis sprendimas buvo priimtas 
spalio 26 d. ir juo buvo rati
fikuotas prezidento M. Snegur 
įsipareigojimas įstoti į 
Sandraugą, pasirašytas 1991 m. 
gruodžio mėnesį. 

14 Moldovos parlamento va
dovų vienbalsiai nusprendė, kad 
toks sprendimas turi būti rati
fikuotas. 

Moldovos prisijungimas prie 
NVS atveria duris kolektyvinio 
saugumo pakto įsigaliojimui 
tarp buvusių Sovietų Sąjungos 
respublikų pagal sutartį, kurią 
pasirašė šešios respublikos Taš
kente 1992 m. gegužės mėnesį. 
Dabar prie jų prisijungė ir sep
tintoji. 

Estija gavo lengvatų 
prekybai su EB 

Talinas, spalio 26 d. (Elta) — 
Estija galės tiekti žemės ūkio 
produkciją į Europos rinką be 
muitų arba mokėdama pagal 
mažesnius tarifus. 

Tokį susitarimą, galiojantį iki 
ateinančių metų balandžio 1 d., 
sudarė Estija ir Europos Bend
rija. O jeigu pavyktų susitarti 
dėl visiškai laisvos prekybos, tai 
Estijos žemės ūkiui būtų užtik
rinta puiki rinka. 

Svarbiausiu Estijos premjero 
vizito į Briuselį rezultatu šalies 
spauda laiko atsiradusias prie
laidas, kad Estija pirmoji iš Ry
tų ir Vidurio Europos šalių gali 
sudaryti su Europos Bendrija 
laisvos prekybos sutartį. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 6 d.: Leonardas. 
Melanijus, Edviną, Ašmantas. 

Lapkričio 7 d.: 32 eilinis sek 
madienis; Ernestas, Rufas, Sir
tautas, Gotautė. 

Lapkričio 8 d.: Severas. 
Viktorinas. Gedvydas, Doman
te. 

Lapkr ič io 9 d.: Laterno 
bazilikos Romoje pašventini
mas; Aurelijus, Paulina. Miglė. 
Aštautas. Skirtautė. 

'. . 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

IŠEIVIJOS ATEITININKŲ 
KONFERENCIJA 

(Pabaiga) 
Ate i t in inkų Federacijos 

taryba kartu su studentais 
svarstė SAS ideologinę kryptį. 
Atskiros paskaitos apie inte
ligentiškumą. Jaunuomenė ne
buvo supažindinta su lietuvių 
tautos rezistencija. Intensyviai 
laikytas ryšis su Pax Romaną 
sąjūdžiu. Ateitininkai į Pax Ro
maną įsijungė 1925 metais. 
1959-60 dr. Vytautas Vygantas 
buvo Pax Romaną pirmininkas 
dvi kadencijas. Dr. Justinas 
Pikūnas buvo Pax Romaną val
dyboje. 

Džiaugiamės Ateitininkų na
mais Lemonte — tai dėka kelių 
gydytojų. Jonas Pabedinskas su 
talkininkais ruošia rudenio 
Ateities savaitgalius. Vyksta 
rudens ir žiemos kursai, kuriuos 
pradėjo kun. Stasys Yla. Vyksta 
globėjų ir vadovų kursai stovyk
loms. Nesisekė įkurti vietovių 
ateitininkų tarybas. Vertinga 
dr. Petro Kisieliaus iniciatyva 
— Šalkauskio Fondo premija. 
Sukeldavo pusantro tūkstančio 
dolerių premiją kūryba pasi-
žymėjusiams ateitininkams. Tai 
įdomus solidarumo įnašas. 
Daug metų vyko studijiniai 
savaitgaliai Dainavoje. Tai dr. 

Algio Norvilos iniciatyva, o 
suorganizuota labai įdomi pro
grama. Mūsuose yra ir solida
rumo trukumas — nesupažindi
nami su darbais dirbantieji. 
Vertingą darbą dirbant, nuovar
giui nėra vietos. Užtarnautam 
poilsiui irgi nėra. Kalbėtojui 
daro didelį įspūdį episkopalų 
katedra prie Kalamazoo — 
trūksta sienų ir stogo. Žmonės 
turi baigti Dievo darbą. Pana
šiai ir Kristaus statula be rankų 
— Kristaus rankos turime būti 
mes. 

Po dr. Adolfo Damušio paskai
tos sekė simpoziumas apie išei
vijos ateitininkų darbo sritis. 

Pusė vienuoliktos prasidėjo 
simpoziumas apie išeivijos atei
tininkų darbo sritis. Svarsty-
boms vadovavo Audrius Poli-
kaitis, o jose dalyvavo Almis 
Kuolas, Indrė Čuplinskaitė, 
Gabija Petrauskienė. 

Audrius Polikaitis yra dabar
tinis Moksleivių ateitininkų 
sąjungos (MAS) pirmininkas. 
Įvadiniame žodyje Audrius 
pastebėjo, kad pirmą kartą 
susirenkame kaip išeivijos 
ateitininkai. Gyvenimo sąlygos 
pasikeitusios. Didelė dalis 
gyvename svetimoje kultūroje. 
Jei bendra kalba atmetama — 
nebus vienybės. Be apkaltinimų 
diskutuosime svarbius bendrus 
reikalus. Pagrindinė misija — 
visa atnaujinti Kristuje. Kokie 
buvo mūsų rūpesčiai, darbai? 
Pagrindiniai: išlaikymas ir 
išvystymas. Išlaikėme: federaci
ja sugrįžta į Lietuvą. Kokie yra 
mūsų misijos nauji uždaviniai? 
Ar esame pasiruošę viską per
duoti Lietuvai? Kiek pasilikti? 

Pirmasis kalbėtojas — Almis 
Kuolas, baigęs fiziką Universi-
ty of Toronto vėliau MBA. Yra 
buvęs MAS CV pirmininkas, 
dabar Los Angeles sendraugių 
skyriaus pirmininkas. Almis 
perspėjo, kad reikia pritaikyti 
veiklą sąlygų pastatytoms ri
boms. Ateitininkija pergyvenusi 
keturias stadijas. Pirmoji buvo 
kūrimosi, grynai sąjūdžio. An
troji buvo augimo Lietuvos ne
priklausomybės metais — įkur
tos sąjungos, rašyti principai, 
sudarytos valdybos. Trečioji 

Clevelando ateitininkų bendram susirinkime š.m. rugsėjo 26 d. Iš k. — kun. G. Kijauskas, M. 
Laniauskas, D. Staniskienė, R. Bridzius, N. Balčiūnienė, dr. L. Vaitkus, G. Bublytė ir A. Degesytė. 

Nuotr. d r . M. Laniausko 

buvo karo ir pokario — trečdalis 
ateitininkų išblokšti į platųjį 
pasaulį, organizacijos struktūra 
griaunama. Ketvirtoji — persi
organizavimas, pradėtas Ročes-
terio konferencija, kurioje for
maliai atsteigta veikla. Praside
da nauja ateitininkų gyvenimo 
stadija — Lietuva laisva. Skai
čiais ateitininkų organizacija 
auga Lietuvoje, išeivijos atei
tininkija vis mažėja. 

Tampame vėl sąjūdžiu, ne or
ganizacija. Jaučiame, kad nau
joms sąlygoms turime prisitai
kyti. Dovydaičio ir Šalkauskio 
namų išliko pamatai, patys na
mai* apgriauti, juos reikia dabar 
remontuoti, reikia priestato 
išeivijai. Išeivijoje ateitininkija 
bėdoje. Sendraugiai „šlubuoja". 
Kai kur jaunučių skyriai paau
gę — pavyzdžiui, Los Angeles 
daug narių neseniai atvykę iš 
Lietuvos. 

Veiklos galimybės yra trijose 
srityse: 1) jaunimo auklėjime 
per kursus ir stovyklas, 2) ka
talikų apaštalavime, 3) paramo
je Lietuvai. Ateitininkų mokyk
la gerai išvystyta: ideologiniai 
kursai, stovyklos, šventės, susi
rinkimai. Tačiau gyvename ap
linkoje, kurioje šeimos ir mo
kyklos aplinka supama pasau
lio, priešingo katalikiškai pa
saulėžiūrai. Ne vienas mokslei
vis kursuose pareiškė, kad ne 
visas pasaulis yra toks, kokį 
rodo televizija. Kol yra atei
tininkų jaunimo, kursus ir 
stovyklas reikia tęsti. Parapijų 
veikla šlubuoja. Los Angeles yra 
programa paruošti vaikus pir
majai komunijai lietuvių kal
ba. Reikia aktyviai dalyvauti 
parapijos veikloje. Pagalba Lie
tuvai svarbi ir materialinė 
(stovyklos, patalpų remontavi-
mas), moralinė (dominuoja pa
syvus tikėjimas), organizacinė 
(perduoti patirtį, kaip vesti kur
sus, stovyklas), ideologinė 
(mokytojų elgesio pagrindai, 
visuotinės ateitininkų pasau
lėžiūros supratimas). Visad 
reikia atsiminti, kad ateiti
ninkų veikla ne masinė, o at
skirų individų iniciatyva. 

Indrė Čuplinskaitė, baigusi 
University of Toronto B A laips
niu krikščioniškos kultūros isto
rijos srityje. Dabar ruošiasi ma
gistro laipsniui teologijoje Liu
veno universitete. Daug laiko 
praleidusi Lietuvoje ir turi 
artimą ryšį su Lietuvos ateiti
ninkais. 

Indrė savo žodį pradėjo, saky
dama, kad jai labai įdomu iš
girsti, ką kiti galvoja. Bandome 
permąstyti savo identitetą, 
kuris su Lietuvos nepriklau
somybe pasikeitė. Tinka pradėti 
su dabartine padėtimi. Vykdavo 
diskusijos: ar ateitininkai yra 
organizacija, ar sąjūdis. Kaip at
rodo mūsų ateitininkijos struk
tūros iš studentų perspektyvos? 
įžodžių skaičius krinta. Vis sun
kiau rasti savanorių organizaci
jos veiklos pozicijoms. Vietinė 
veikla beveik išnykusi. Veiklos 
yra: supersavaitgalis, dveji me
tai iš eilės rekolekcijos Dainavo
je. Leidžiamas „Gaudeamus". 
Didelio prieauglio nėra. 

Sąjūdžiui būdingas spontaniš
kumas, gyvastis. Ateitininkai ir 
Lietuvoje, ir išeivijoje vertina 
ryšius, džiaugiasi atradę drau
gus kitur. Kontaktų sąjunginia
me lygyje nėra. Giliau: kas 
esminio, kas priedai? Liekame 
prie pažįstamų veidų. Mažai 

liko spontaniškumo. Keli klau
simai. Ateitininkai turėtų pa
veikti visuomenę. Studentų 
tarpe sunkiau išs i reikšt i 
lietuvių kalba. Ateitininkija 
grįžta į namus, bet mes esame 
kaip pensininkai. Svarbioji 

ta. Lietuvos ateitininkams ak
tualus katalikiškos veiklos puo
selėjimas. Dabar yra skiriama 
begalinė svarba parapijos klebo
no žodžiui. Bažnyčia Lietuvoje 
dar nėra patyrusi Vatikano II 
suvažiavimo minčių. Lietuvos 

veikla pereina į Lietuvą. Kokia ateitininkijai gresia pavojus 
spraga liktų išeivijoje? Jeigu tapti vienalyte. Būtina nepa
norime gyventi, reikia naujos 
teritorijos. Yra dvi: Lietuva ir 
išeivija. Giliau suprasti, ką 
reiškia būti krikščioniu. Pagal
voti, ar Lietuvoje ateitininkijos 
išraiškos formos turi būti kito-
kos. Išeivijoje galime daryti to
liau, ką darėme. Naujųjų ateivių 
banga — didesnė dalis skiriasi nuo 
mūsų pasaulio. Ką galime pa
siūlyti jiems? Išlaikėme orga
nizaciją gyvą, o dabar ją turime 
atnaujinti. 

Gabija Petrauskienė, baigusi 
University of Toronto magistro 
laipsniu socialinių programų 
administracijos srityje. Buvo 
veikli MAS CV, SAS CV, Kana
dos LB, PLB, dirbo Lietuvoje. 

Gabija pradėjo pasisakymą 
svarstymu apie priežastis, kodėl 
išeivijos ateitininkai nyksta. 
Prisimena apie 1970 metais 
Dainavoje vadovų užduotas kur
santams pratybas: Lietuva 
atgavo nepriklausomybę, kaip 
krašto atstatymui vadovauti, 
kaip sutelkti lėšas. 1990 metų 
kovo 11 dienos visuotinė įtaka 
kiekvienam išeivijos lietuviui. 
Išeivijos ateitininkija pabrėžė 
tinkamą asmens paruošimą 
ateičiai. Idealistai stojo talkon 
rezistencijai, disidentiniam ju
dėjimui. Tai veikla iš įsitikini
mo, motyvuota pasipriešinimu 
svetimai moralei ir vertybinėms 
normoms. Penkis mūsų princi
pus statėme tokia tvarka: tau
tiškumas, inteligentiškumas, 
visuomeniškumas, šeimynišku
mas, katalikiškumas. Iš atei
tininkijos, ypač bręstantys stu
dentai, daug pasisėmė. Augta ir 
bręsta vasaros stovyklose ir žie
mos kursuose. Bendros kalbos 
dabar su buvusiais bendrais 
nėra. Ar tai buvo tikros kalbos? 
Kur dingo mūsų idealistai? 
Ateitininkų rūpesčiai darėsi 
organizaciniai. Ne visi nori ar 
tinka vadovauti. Mano genera
cijos žmonės išėję veikti nerado 
ateitininkų paramos — jie pra
rasti ateitininkijai. Žmonės nori 
ramybės savo šeimos ratelyje. 
Ko ateitininkuose trūksta, kas 
trukdo: 1) idealistų, 2) trūksta 
asmenų su atsiekimais iš ateiti
ninkų tarpo, 3) trūksta vadovų, 
kurie sąmoningai veikia, 4) 
trūksta pareigingumo, 5) yra 
noras neišsiskirti iš socialiniai 
dominuojančios grupės, 6) yra 
perdėtas vienijimosi mentalite
tas — dirbtinas susijungimas 
mažose kolonijose, 7) yra išli
kusi neracionali skautų ir atei
tininkų nepakanta (štai Toron
te: seneliai sako jaunučiams — 
kam ir vėl pas ateitininkus?), 8) 
vadovai pasiduoda daugumos 
įtakai, 9) išeivijoje daromės 
negausūs, 10) dažnai per didelis 
vienalytiškumas — Toronte vie
no principo forsavimas, 11) 
sąmoningai atsisakyta kreiptis 
j mases, 12) nenoras imtis as
meninės atsakomybės: grupinė 
psichologija, veikiame lyg slėp
damiesi už vienas kito. 

Lietuvos ateitininkams yra di
džiulės galimybės vykdyti klasi-
įkinę ateitininkų misiją. Išeivi
jos ateitininkų misija nėra baig-

keisti komunistinio autoriteto į 
kunigo autoritetą. Pastebima 
didelė konkurencija vadovavi
mui. Reikia ugdyti savarankiš
kai galvojančias asmenybes. 
Elitizmas pavojingas. Kyla 
pavojus ats ta tyt i politines 
rietenas. Lietuvos ateitininkai 
turi kovoti ir prieš sovietinį 
anti-katalikiškumą. Lietuvoje 
principų rikiuotė: Dkatalikiš-
kumas, 2) šeimyniškumas, 3) 
inteligentiškumas, 4) visuome
niškumas, 5) taut iškumas. 
Veiklos organizacijos stilius 
toks, kad asmeniui nekreipiama 
dėmesio. 

Norėdami tapti vieno ateiti
ninkų judėjimo nariais, stojam 
prieš didelius uždavinius. 
Išeivijos ateitininkų misijos 
negalime svarstyti be Lietuvos. 
Tenai turime sudaryti galimy
bes savarankiškai galvoti ir 
reikštis. Šiuo metu yra pavojus 
— kultai jaunoms klaidžiojan
čioms sieloms. Reikia aiškaus 
vadovavimo- iš Ateitininkų 
Federacijos valdybos ir tarybos. 
Vadovų kursai galėtų būti jaut-
rinimas šiems klausimams. Jei 
strategiškai tikslingai veiksi
me, dar ne per vėlu. Lietuvos 
ateitininkai nepažįsta išeivijos 
sąlygų, negalėtų išeivijos ateiti
ninkijai vadovauti. Jų nepakan
kamas pasiruošimas, veiklos 
charakteris visai palaidotų 
išeivijos ateitininkija. Atidavus 
viską Lietuvai, mūsų tėvai galė
tų gyvenimą ramiai užbaigti. 
Visko atidavimas Lietuvai būtų 
padėties sukomplikavimas. Siū
losi išvados. 1) skirti dėmesį 
vadovų parinkimui, 2) sensati-

ATEITININKŲ FED. 
FONDE ĮAMŽINAMI 

MIRUSIEJI 
Ateitininkų sendraugių 

Čikagos skyrius a.a. prof. dr. 
Vytauto Vardžio atminimui į 
Ateitininkų federacijos fondą 
įnešė 100 dol, o Juozo Laučkos 
atminimui - 110 dol. Washing-
tono ateitininkai sendraugiai J. 
Laučkos atminimui įnešė į Fon
dą iOO dol. 

PAGERINIMAI 
ATEITININKŲ NAMŲ 

APLINKOJE 
Ateitininkų namų aplinkoje 

vyksta didelės statybos. Buvu
sieji brūzgynai tapo išvalyti, 
pratiesti keliai (asfaltuoti), 
įvažiavimas į Ateitininkų 
namus dabar daug patogesnis. 
Namai, pasinaudodami artimoje 
aplinkoje liejamais asfaltu 
keliais, kompanijos pagalba, 
praplatino ir savo kieme au
tomobilių pastatymui aikšteles. 

MOKSLEIVIŲ DĖMESIUI 

Moksleivių Ateitininkų 
sąjungos ruošiami Kalakursai 
lapkričio 24-28 d. vyks Daina
voje. Visi moksleiviai atei
tininkai ir jų draugai (nuo 8 iki 
10 skyr.) kviečiami dalyvauti. 
Registracija tel. 708-386-7374. 

zuoti klausimams, 3) išskirtinį 
dėmesį skirti vasaros stovyk
loms ir kursams, 4) organizuoti 
talkai Lietuvai vienetus (žmo
nių santykiai, programos, veik
los stilius), 5) kreipti mažiau 
dėmesio savaitinei veiklos for
mai, 6) organizacinėje srityje: 
Ateitininkų Federacijos tarybą 
ir valdybą rinkti po pusę iš išei
vijos ir Lietuvos ateitininkų. 
Siūlau dar penkių metų perei
namąjį laikotarpį. 

Po Gabijos Petrauskienės kal
bos buvo pietų pertrauka, po 
kurios sąjungos rinkosi pasita
rimams atskirose Lietuvių cent
ro salėse. 

A. 

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Maln St. 
Mattason, IL 60443 
Tai. 708-748-O033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOK8A 

VAIKŲ LIGOS 
•441 S. Pulaskl Rd., Chlcago, IL 

Rax. (1-312)778-7679 
Kab. (1-312) 562-0221 

Valandos susitarus 
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DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West A v o . , Ortand Park 
706-349-6100 

10 W . Martin, Naporvllls 
706-355-6776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 706-657-6363 

DR. LINAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6627 W. Stanley Ava . , Berwyn, IL 

(prie MacNeal ligoninės) 
Tel . (708) 749-4617 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Hartem, tat. 708-594-0400 
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Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
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Pagal susitarimą 
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E V E R G R E E N P A R K X - R A Y 
D R . E . R I N G U S R A D I O L O G A S 

9760 S. Kedzie 
T e l . 7 0 8 - 6 3 6 - 6 5 0 0 

Vai . 9-5 kasdien 

D R . D A N A M . S A U K U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W . C e r m a k R d . 
W a s t c h * s t * r , IL 6 0 1 5 3 

T e l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susi tar imą 

U N A S A . S 1 D R Y S , M . D . 
Ophthalmotogas/Akių Chirurgas 

Chicago R ldge M « d . Centor 
9 8 3 0 S . R l d g e U n d A v e . 
C h » c 6 g o R W g * . IL 0 0 4 1 5 

708-636-6622 
4140 W. O t r i 8L 

312.766-7700 
M 

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (706)2464067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marqustts Medlcal Bulldlng 

6132 S. KadzJa 
Chicago, IL 60629 

Tel . (312) 436-7700 

fl I M G A U D A S N E M I C K A S , M . D . 
S . P R A S A D T U M M A L A , M . D . 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tai. (70*) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v p p -7 v.v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penki ir šeštd 9 v r.-12 v p.p 
6132 S. Kadzta Ava., CMcago 

(312) 7764969 arba (312) 469-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55th S t . Chicago. IL 
Tel. (312)476-2112 

9525 S. 79th Ave.. Hickory Hills. IL 
Tel. (708) 568-8101 
Vai pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
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DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai. (708) 448-1777 

Tel . kablnato Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth A v e . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec Šešt. 12 iki 4 vai. p.p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgių 
5636 S. Pulaskl Rd. , Chicago, IL 

Tel . 312-585-1955 
172 Schlllar St., Elmhurst, IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120 

D * . KENNETH J . YERKES 
DR. MAODALEM BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 

4007 W. 66 St. 
Tel. (312) 736-8686 

507 S. Olrbart, LeOrenge, 
Tel. (706) 362-4467 

IL. 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 st Strset 
(312 )434 -2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. te l . (312)566-0346; 
Ra*. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9. antr 12-6. POnkt 10-12 1 6 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

55 S. Robsrts Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kadzla 

Vai.: antr. 2-4 v.p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p. 
Šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
Kablnato tai. (312) 776-2660 

Namų 708-446-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

E D M U N D A S V I Ž I N A S . M . D . S.C. 
Speaa'ybė — Vidaus ligų gydytoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Cantar-

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogden Ava. , Sulta 310, 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 708-5270090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St.. Chicago. IL 60638 
Vai ptrm . antr . ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Sveikintinas užmojis, tik reikia 

JĮ ĮGYVENDINTI 
Praėjo kone treji meta i nuo 

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo. Per tą laiką išeivija iš
gyveno daug džiaugsmo, kad tė
vynė pagaliau laisva, bet nema
žai ir kartaus nusivylimo dėl pa
s ikei tusios m ū s ų t a u t i e č i ų 
pasaulėžiūros (ypač išeivių at
žvilgiu) ir susiklosčiusių poli
tinių aplinkybių, kai į valdžios 
viršūnes krašto gyventojai išsi
rinko tuos pačius žmones, kurie 
labai neseniai stovėjo okupanto 
pusėje. 

Galbūt išeivijos viltys ir lūkes
čiai buvo kiek nerealūs, nes 
„mylėjome Lietuvą iš tolo", 
anot poeto Brazdžionio. Meilė iš 
tolo y ra pavojinga: juk mylimas 
objektas ar asmuo, a t sk i r tas 
mylių atstumu, visuomet labiau 
idealizuojamas. Panašiai atsiti
ko ir su mūsų tolimąja tėvyne. 
Mylėdami ją iš tolo, pamiršome, 
kad ta i reali šios Žemės tauta su 
visomis geromis ir blogomis 
savybėmis, kaip ir bet kur i kita. 
Prisiminimuose ir ilgesio svajo
nėse j i tapo pasakų šalis. Galbūt 
tik vienas k i tas lietuvis, gyve
nant is svetimuose kraštuose, 
drįso tikėti, kad savo gyvenime 
sulauks Lietuvai laisvės. 

Gyventi juk reikėjo, nesvarbu, 
kur likimo vėjai nubloškė. Ne 
tik gyventi, bet įsitvirt inti gy
venamajame krašte , kad senat
vės dienos būtų lengvesnės, 
atei t is šviesesnė. Dešimtme
čiams slenkant, mūsų kasdieny
bės šaknys vis giliau siurbėsi į 
naujų tėvynių tikrovę, išmoko
me suderinti ta i , kas esame, i r 
ta i , kuo t u r i m e b ū t i , k a d 
neišsiskirtume iš aplinkos, lyg 
skaudamas nykšt is . Gyvenimo 
dvilypiškumas ilgainiui tapo 
natūralus: mes ir lietuviai, i r 
amerikiečiai (ar kanadiečiai); 
mes dvikalbiai, dvikultūriai, bet 
dėl to turtingesni dvasinėmis 
vertybėmis už vietinius gyven
tojus. Daug k a s nepajėgė savy
je suderinti šių dvilypiškumo 
sąvokų ir pas i t raukė iš lietu
viškos bendruomenės, bet t ie , 
kurie pasiliko, susikūrė savitą 
lietuvišką pasaulį. 

Lietuvos išsilaisvinimas išei
vijai buvo n e m a ž a s , n o r s 
dž iaugsmingas , s u k r ė t i m a s . 
Daugelis norėjo t ikėti , kad mū
sų paskirtis iš pagrindų pakito, 
atėjo laikas tėvynei atiduoti 
viską, kas buvo sukaupta ir puo
selėta. Pasikeitė darbai , pasi
keitė tikslai, liko t ik naivus 
(kaip dabar matome) įsitikini
mas, kad tėvynė plačiai a tvers 
glėbį ir sušauks namo visus 
savo vaikus. Deja, vietoj kvie
timo grįžti, buvo pasakyta — 
jūsų nereikia; užuot pavadinu
si sūnumis ir dukromis, tarė — 
jūs svetimi, jūs čia nepriklau
sote. Galite atvažiuoti (jeigu 
kišenės pilnos dolerių), gal ii-

NOBELIO PREMIJOS L A U R E A T A S Rimties valandėlė 

SOLŽENICINAS GRĮŽTA Į RUSIJĄ NEŽINOME, KADA ATEIS 

garniui leisime čia imigruoti (ne 
parvažiuoti namo, bet imigruo
ti!), t i k ne šiandien... 

Jeigu Lietuvos pažiūros į išei
vius ir pasikeis , vis tiek ne visi 
galėsime atsiplėšti nuo gyveni
mo, į kur į įaugome kone per 
pusšimtį metų, bet taip pat ne
galime a ts i sakyt i ir savo lietu
viškumo. Vadinasi , atėjo laikas 
susirūpint i savo reikalais. Vis 
daugiau balsų pasigirsta, kad il
gai n e l a u k t u m e , nes gali būti 
per vėlu. Atsiranda pasiūlymų, 
kaip ger iaus ia imtis lietuvybės 
sutvir t inimo darbų. Vienas lo-
giškiausių ir praktiškiausių 
pasiūlymų išplaukė iš PLB pir
mininko Broniaus Nainio, kuris 
š.m. lapkričio 3 d. išsiuntė šiuo 
re ikalu raštą J A V LB ir Kana
dos LB Kraš to pirmininkams. 

Pare iškęs susirūpinimą su
menkėjusiomis lietuviškos gy
vybės apraiškomis, B. Nainys 
siūlo: „1994 m., per JAV šven
čiamos P a d ė k o s dienos sa
vaitgalį, lapkričio 24-27 d., su
ruošti JAV ir Kanados lietuvių 
kul tūros kongresą. J i s galėtų 
vykti k u r i a m e JAV ir Kanados 
lietuvių telkinyje. ...Kongreso 
programa tu rė tų būti ne akade
minė, bet darbo pobūdžio. Ją 
galėtų sudaryt i šios sekcijos: 
švietimo ir auklėjimo, lietuviš
ko žodžio puoselėjimo, jaunimo 
veiklos, rel iginė — savų parapi
jų išlaikymo, spaudos-žurnalisti-
kos, l ietuviško radijo, muzikos 
(chorų), t au t in ių šokių, teatro, 
literatūros, knygų leidybos, kul
t ū r i n i ų d a r b ų finansavimo, 
sporto, JAV-Kanados lietuvių 
kultūrinio bendradarbiavimo su 
L i e t u v a (ka ip . Lietuva gali 
mums padėti), turimų centrų 
išlaikymo ir naujų steigimo, LB 
uždavinių lietuvybės išlaikymo 
ir kul tūr inės veiklos darbuotojų 
požiūriu ir d a r kitos. Sekcijų 
vadovais ir pagrindiniais kalbė
tojais reikėtų kviesti tik konkre
čius lietuvybės išlaikymo ir kul
tūrinį darbą dirbančius žmones, 
ku r i e ieškotų gyvenimiškų, 
vykdytinų ir įvykdomų išvadų 
ar nu ta r imų , kuriuos Bendruo
menės vadovybės turėtų vykdy
ti a rba jais vadovautis". 

Kodėl tuo laiku? O dėl to, kad 
„Šiais metais pasibaigia, trejus 
metus iš eilės JAV ir Kanados 
LB ruošti , didesni renginiai: 
Mokslo ir kūrybos simpoziumas 
(šiemet), Taut inių šokių šventė 
(praė jus ia i s metais) , Dainų 
šventė (bus t ik 1995 m.). 1994 
m. Šiaurės Amerikoje kol kas 
joks didesnis renginys dar ne
planuojamas" . 

Reikia tikėtis, kad į šį pasiūly
mą bus atkreiptas rimtas dėme
sys ir toks „prakt iškas" Kultū
ros kongresas tikrai įvyks. 

D a n u t ė B i n d o k i e n ė 

Aleksandras Solženicinas, 
sovietų armijos kapitonas, besi
baigiant II pasauliniam karui , 
1945 m. vasario mėn. buvo areš
tuo tas ir apka l t in t a s , kad 
viename laiške nepagarbiai išsi
reiškęs apie Staliną. Aštuone
rius metus jam teko praleisti 
Sibiro lageriuose ir Kazachstane. 
Susirgus vėžio liga, jam buvo 
leista vykti į Taškentą gydytis. 
Atlikęs bausmę lageriuose ir 
ištrėmime, jis buvo matema
tikos ir fizikos mokytojas, bet 
slapta rašė, ką jis buvo patyręs, 
at l ikdamas bausmę. 1962 m. 
j am buvo leista spausdint i 
pirmąją knygą „Viena diena 
Ivano Denisovičiaus gyvenime". 

Chruščiovo erai pasibaigus, jis 
buvo pašalintas iš Sovietų rašy
tojų unijos. To nepaisydamas, jis 
mokytojavo ir vis rašė daugiau 
iš savo patirties. Taip jis sukūrė: 
„Žvakė vėjuje", „Mes niekad 
n e k l y s t a m e " , „Arch ipe lago 
gulagas". Šios knygos buvo iš
spausdintos užsienyje. 1970 m. 
jam buvo pripažinta Nobelio 
premija, bet nebuvo leista nu
vykti ir atsiimti šią premiją. 
1974 m. vasario 12 d. Solženi
cinas buvo areštuotas, a t imta 
pilietybė ir jis su žmona bei 
vaikais ištremtas į užsienį. Pra
džioje apsigyveno Šveicarijoje, 
vėliau persikėlė į JAV. 

Dabar, pasikeitus Rusijos san
tvarkai , jis pasiryžo grįžti į 
gimtąjį kraštą. J i s kaip prana
šas Jeremijas, dvasinis jo pirm
t a k a s , nenori ba ig t i savo 
gyven imo t r emty je . P r i s i 
mintina, kad pranašas Jeremi-

I G N A S MEDŽIUKAS 

jas mirė Egipte, nes tauta jo ižsi-
žadėjo — negalėjo jam dovanoti 
už pranašavimą, kad Je ruza lė 
bus babiloniečių sugriauta. 

Solženicinas statosi n a m u s 
netoli Maskvos. Namų s ta tyba 
bus užbaigta 1994 m. gegužės 
mėn. ir t ada jis grįš namo. Tai 
bus 40 m. nuo to laiko, kai j i s 
išleistas iš lagerio ir 20 metų, 
k a i i š t r e m t a s a p s i g y v e n o 
Amerikoje. Iki savo mirt ies j is 
pasiryžęs be paliovos rag in t i 
tautą, kad ji grižtų prie senosios 
Rus i jos ver tybių . J i s t a i 
darysiąs, nes taip yra lemta 
likimo kaip rašytojui. J i s esąs 
įsi t ikinęs Dievo buvimu ir kad 
iš Dievo jis gavęs energijos jaus
t is j aunu , nepaisant, kad j au 

partija, nes rašytojas neturi 
skirti savo žmonių, priklausyti 
kur ia i nors part i jai ar grupei. 
R a š y t o j a s t u r i p r ik l ausy t i 
visiems savo žmonėms". 

Solženicinas pareiškė, jog 
niekas tegul nesitiki, kad jis 
d a r y t ų nors ir mažiausias 
nuolaidas anksčiau buvusių ko 
munistų kadrams dabartinėj 
pseudodemokratijoj, kuri dabar 
kuriasi ant Sovietų Babilono 
griuvėsių. J i s yra pasiryžęs su 
tokiais neturėt i jokių santykių, 
kol jie neišpažins savo nuode 
mių, kaip yra padaręs jis pats. 
pradėjęs rašytojo karjerą. 

Solženicinas yra įsitikinęs. 
kad ilgai t ruks , kol jo žmonės 
galės atsistoti ant savo kojų. Jis 
žino, jog jaunesnioji karta gali 
galvoti, kad j a u j is dėl senatvės 

I suvaikėjęs, bet jam esą ne
su laukęs 75 metų. „Aš grįžtu ! svarbu. Taip pat jis nekreipia 
namo įsitikinęs, kad aš pajėgsiu dėmesio, kad jis kartais yra kri-
at l ikt i savo uždavinį, — kalbėjo 
jis, — neužsidarysiu dramblio 
kau lų pilyje. Neda lyvaus iu 
r inkiminiuose mitinguose. Aš 
neimsiu jokios valdžios tarny
bos. Tikiuosi, jog aš galėsiu 
bendradarbiaut i su savo vien
minčiais, kuriems visur reika
linga pagalba. Aš kalbėsiu, ką 
ga lvo ju i r kas ga l i b ū t i 
naudinga Rusijai Galbūt man 
neleis kalbėti per televizija, nes 
n o m e n k l a t ū r i n i n k a i , k u r i ų 
rankos suteptos krauju, dar 
tena i sėdi. Bet aš j a u esu 
praėjęs, kas buvo blogiausia ir 
da r n e s u nus i s t a t ę s e i t i į 
kompromisus su jokia valdžia. 
Aš nepalaikau ryšių su jokia 

tikuojamas, pagerbęs Prancūzų 
revoliucijos teroro aukas. „Aš 
smerkiu visas revoliucijas", — 
kalbėjo Solženicinas Prancūzijos 
televizijoje, atsakydamas į jam 
pateiktus klausimus. 

Kai A. Solženicinas yra kuo 
nors tvir tai įsitikinės, nedaro 
jokių išimčių. J i s žino, kad jis 
n ė r a k i e k v i e n o „ a r b a t o s 
puodelis" ir nenori juo būti. Jam 
taip pat nesvarbu, ar j is yra 
pranašas savo šalyje, ar ne. 
Nuostabu, iš kur jis gauna tiek 
energijos. Veikdamas Dievo 
įkvėpimu, kaip savo vieninteliu 
ginklu, kažin ar jis nėra daug 
prisidėjęs, kad būtų sugniuž
dyta „Blogio imperija". 

Šv. Kazimiero (Los Angeles, C A1 lituanistinės mokyklos III ir IV sk. mokiniai. 

Bažnytiniams metams einant 
prie pabaigos, Mišių skaitinių 
temos nukrypsta į „paskuti
niuosius da lykus" — eschatolo
giją: žmogaus gyvenimo žemėje 
pabaigą. Ta tema ryškiausiai 
pasirodo šio sekmadienio antra
me skaitinyje, paimtame iš šv. 
Pauliaus pirmo laiško Tesaloni-
kos tikintiesiems (1 Tes 4:13-
16). Šv. Paulius, kaip ir daugu
mas lojo šimtmečio tikinčiųjų 
— tiek krikščionių, tiek ir žydų 
(ir pats Jėzus) — buvo įsitikinę, 
kad pasaulio pabaiga jau čia 
pat, kad gal dar patys jos 
sulauks. 

Jų įsitikinimas t ik sustiprėjo 
po Jėzaus mirties ir prisikėlimo, 
nes nuo to laiko j ie jau laukė 
Kristaus antrojo atėjimo. Tas 
įsitikinimas rėmėsi Dievo tei
singumo supra t imu: matydami 
labai daug ž iaurumo ir neteisy
bės, kad galingieji, valdantieji 
kaip tik yra tie, kurie labiausiai 
skriaudžia, viešai ištvirkauja ir 

I visaip ignoruoja Dievo dorovi
nius įstatymus; j ie tikėjo, kad 

, Dievas, būdamas teisingas ir ge-
! ras, ilgai neleis blogiesiems 
| skriausti jį mylinčių, jo klausan-
į čių žmonių. Jie tikėjo, kad dėl 

to Dievas greitai sunaikins blo
guosius ir visą jų sukurtą pa
saulį, kaip tą padarė Nojaus 
laikais, išgelbėdamas tik tuos, 
kurie laikėsi jo įsakymų. Bet 

Į kada iš tikrųjų ateis pasaulio 
j pabaiga, ka ip pripažino ir pats 
j Kr i s tus , n i e k a s nežino. O 

Kristaus antrojo atėjimo, dar ir 
šiandien, po 2,000 metų, tebe
laukiame. 

Tesalonikos t ikint iej i pir
mame šimtmetyje tačiau tikėjo, 
kad dar j ie patys sulauks pa
saulio pabaigos, tad buvo susi
rūpinę, kas atsitiks su mirusiais 
jų šeimų nariais , kurie nebega
lės pasitikti ant rą kartą atei
nančio Kris taus, šv . Paulius, 
mirusiuosius vadindamas „už
migusiaisiais" (nes krikščioniui 
mirtis tėra tik laikina būklė, 
laukiant prisikėlimo), skat ina 
jų viltį: „Jeigu tikime, kad Jė
zus numirė ir prisikėlė, tai 
Dievas ir tuos, kurie užmigo, su
sivieniję su Jėzumi, atsives kar
t u su juo". 

Tikintiesiems Kristaus antra
sis atėjimas — pasaulio pabaiga 
— yra dalis jų išgelbėjimo 
vilties, nes tuomet „pirmiausia 
prisikels tie, kurie mirė susivie
niję su Kristumi, paskui mes, 
gyvieji išlikusieji, kartu su jais 
būsime pagauti oran, debesys-
na, pasitikti Viešpaties ir ta ip 

visuomet pasiliksime su Viešpa
čiu". Tad krikščioniui nelabai 
svarbu, ar paskutiniąją dieną j is 
bus gyvųjų, ar mirusiųjų tarpe. 
Visi, kurie gyveno ir mirė susi
vieniję su Kristumi, bus prikelti 
ir pasiliks su Viešpačiu. Ir tai ne 
dėl savo nuopelnų, o dėl to, kad 
Jėzus mirė ir prisikėlė. Mūsų 
viltis remiasi ne mūsų gerais 
darbais, o Jėzaus mirtimi ir pri
sikėlimu. Bet turime gyventi i r 
mirt i „susivieniję su juo" , kad 
paskutinę dieną jis mus pažintų; 
t u r ime mylėti Dievą ir dėl tos 
meilės rodyti jo meilę a r t imui . 

Iš tiesų, tai ir yra tikroji 
išmintis, apie kurią girdime pir
m a m e skaitinyje, paimtame iš 
Išminties knygos (Išm 6:12-16). 
Čia žmogus yra skat inamas iš
minties siekti, nes „kas budi dėl 
jos — to vargai nebespaudžia". 
Tą sakinį, žinoma, reikia su
prast i perkeltine prasme. Var
gai gi spaudžia visus žmones, 
ypač Dievą mylinčiuosius, kurie 
neteisybės pilname pasaulyje 
užstoja skriaudžiamuosius, iš
naudojamuosius. Kaip ir pa t s 
Kris tus , jie kartais net yra nu
žudomi ar tampa kankinia is . 
Bet vargai jų nespaudžia t a 
prasme, kad jie nuolat jaučia 
gilų meilės ryšį su Dievu, kuris 
yra ir jų, ir net jų kankintojų 
Tėvas. Net ir kasdieniškuose 
varguose jie yra ramūs, žinoda
mi, kad nepražus, nes j ie nuolat 
pat i r ia , kad Dievas, kuris ap
rengia laukų lelijas ir mai t ina 
kiekvieną paukštelį, nuolat juos 
globoja ir jais rūpinasi . 

Bet reikia siekti krikščioniš
kosios išminties ir suprasti, jog 
gyvename, nežinodami nei die
nos, nei valandos, kada būsime 
paimti . Panašiai, ka ip šio sek
madienio Evangelijoje, dešimt 
mergaičių, laukiančių į vestu
ves ateinančio jaunikio (Mato 
25:1-13). Penkios išmintingosios 
žinojo, kad gali t ek t i ir ilgai 
laukt i , tad tam pasiruošė, pa-
siimdamos pakankamai žibalo 
savo žibintams. Paikosios, gyve
nančios t ik šia diena, taip pa t 
laukė, bet nebuvo pasiruošusios 
i lgai laukt i . Jaun ik i s , k a i p 
žadėjo, atėjo, bet jos jau nebe
turėjo šviesos jam palydėti . 

Išmintis — tai gyventi, nuolat 
semiantis krikščioniškos išmin
t ies , Kristaus malonių, k i t u s 
mylinčio gyvenimo išminties, 
k a d nepritrūktų šviesos, kai 
mir t i s — jaunikis — ateis mus 
vestis į amžinybės puotą. 

a.j.z. 

MINIMAS KRAŽIŲ 
S K E R D Y N I Ų 100-METIS 

Žemaitijoje, Kelmės rajono 
Kražių miestelyje spalio 3 4 die
nomis vyko mokslinė konferen
cija, skirta Kražių skerdynių 
šimtosioms metinėms paminėti . 

1893 metų rudenį Kražių 
mies te l io g y v e n t o j a i pas i 
priešino caro valdžios pareigū
nams, atvykusiems iš Kauno už
da ry t i bažnyčios. Tikint ie j i 
užsidarė bažnyčioje ir gynė mal
dos namus, bet negalėjo išsilai
kyti prieš 300 kazokų, specialiai 
čia iškviestų iš Varnių. Devyni 
bažnyčios gynėjai buvo nužudy
ti, daug sužeistų, ilgai tęsėsi 
teismai. Kražių skerdynių at
garsiai paplito po pasaulį, pa
sakojimai apie drąsiuosius baž
nyčios gynėjus buvo perduoda
mi iš kartos naujai kar ta i . 

Pasi t inkant 100-ąsias Kražių 
skerdynių metines, šiose apylin
kėse buvo surengta kraštotyros 
ekspedicija, mokslininkai, ren-
piantvs nrnnešimus konferenci

jai, dirbo Lietuvos ir Rusijos ar
chyvuose. Tragiškų ir didvyriš
kų įvykių jubiliejui sukurtas 
bronzinis bareljefas (skulptorius 
R. Midvikis) ir įmontuotas Kra
žių bažnyčios vartuose. Konfe
rencijos rengėja — Lietuvių 
Ka ta l ikų Mokslo akademija iš
leis jubiliejui skirtą monografi
ją, kurioje Kražių skerdynės ap
rašomos plačiame lietuvių tau
tos kovų už laisvę kontekste. 

K A R E I V I Ų MITYBA 

Vieno Lietuvos kareivio mai
t inimui šiuo metu skiriama 4.47 
lt dienai . Valstybinės kokybės 
inspekcijos darbuotojai, pasi
domėję, kaip maitinami „Gele
žinio vilko" kareiviai, rado daug 
pažeidimų — neteisingai porci-
juojama, blogai vedama doku
mentacija, nėra maisto kokybės 
pažymėjimų. Be to. kokybės in
spektoriai ir Higienos centro 
darbuotojai nelabai noriai įsi
leidžiami į Krašto Apsaugos mi
nisterijos ohiektu<5 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 
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Palūkanų dydis buvo numaty tas 8%. Tuo metu t a i ta ip 
pat nebuvo žemas nuošimtis. Be to F. T. Lisman & Co. 
bankas susiejo savo pasiūlymą ir su įvairiomis poli
tinėmis ir ekonominėmis sąlygomis: Lietuva netur in
ti skirt i daug lėšų kariuomenės reikalams, paskola 
turint i būti garantuota hipotekomis ant importuotų 
prekių ir valstybės vidaus pajamų, tur įs būti sudary
tas atsargos fondas paskolos atmokėjimui ir kit. Iškėlęs 
tas sunkias paskolos sąlygas, K Bizauskas, an t r a ver
tus, reziumuoja: 

„Tačiau tur in t omeny, kad tai pirmoji paskola, 
kad mes reikalingi kapitalo savo ūkiui kel t i , kad 
būtinai reikalinga įeiti į ta rp taut inę finansinę r inką, 
kad šiuo momentu, neabejoju, patogesnėmis sąlygomis 
paskolos neteks mums gauti , prieinu prie išvados, kad 
šią paskolą mums tenka imti ir šitą siūlomą prelimina
rinę sutartį pasirašyti". 

Lietuvos vyriausybei matomai buvo sunku apsi
spręsti, ar ryžtis tokiai paskolai, a r ne Gavęs 
papildomų informacijų iš banko ir persiųsdamas j a s 
Užs. Reik. ministerijai, K. Bizauskas pastebi; 

„Pastaruoju laiku, mano tur imomis žiniomis, pa
dėtis Amerikos finansinėje rinkoje pasikeitė užsienio, 
ypač Europos nenaudai . 

Neramumai Balkanuose, revoliucija Portugalijoje 
1 daugiausia prisidėjo prie situacijos pablogėjimo. Kaipo 
pasekmė visa to — ta i Graikijos bonų kainos nukr i 
t imas, ir Graikijos bei Lenkijos bonų grįžimas a tgal 
į paskolas pasirašiusius bankus . 

Be abejo t a ta i gali turėt i blogos į takos ir mūsų 
pastangoms. 

1-1 
Kaip jau savo pirmykščiame pranešime sakiau, 

mūsų projektuojamos paskolos sąlygos y ra labai 
sunkios. Gal ir pasisektų ką nors pager int i , tačiau 
didelio sąlygų pagerėjimo sunku t ikėt is . 

Mano nuomone, jei mes būtinai re ikal ingi užsie-

susilaukti nuo mūsų didžiulių kaimynų: rusų ir 
vokiečių. 

Teoretiniai paėmus blogiausias galimybes, mūsų 
vyriausybės veikimo linija privalo būti tokia: duoti kuo 
daugiausia t iek dvasinių tiek mater ial inių gerybių 
mūsų kraštui, kelti visomis išgalėmis tiek dvasinę tiek 
materialinę kul tūrą m ū s ų krašte , nes tų dalykų jau 
niekas negalės nuo mūsų at imti . Kuodaugiausia 

r.io kreditu r j e7mūsų rvesdinta^ltapTtaTaslutiiktų 8 e l ž k į i u ' kuodaugiausia plentų, kuodaugiausia gerų 
m u m s t iek pelno, kad bent be nuostolių galėtume t l l t ų < kuodaugiausia e levatonų, kuodaugiausia mo-
paskolą atmokėti , t a i tuomet reikėtų imti paskolą kad k y k l ų - n e ž i ū r i n t kokiomis sąlygomis mums t a t a i 
ir siūlomomis sąlygomis. Tačiau, žinoma, yra antra r e i k t ų a

J
t h k t l ' ~ * ° k i a ' m a n o manymu, turėtų būt i 

pusė: įvesdinimas kapitalo į t i l tus, gelžkelius ir t.t. 
užsyk pelno duoti negali , bet tas kapi ta lo įvesdinimas 
y r a didelės svarbos dalykas mūsų kraš to vystymuisi 
ateityje — tad ir pelno klausimas ne taip svarbus būtų" 

Vis dar negaudamas jokios žinios iš vyriausybės, 
b a n k o spir iamas vienaip ar k i ta ip tuo reikalu 
pasisakyti, K. Bizauskas rašo ministrui V. Čarneckiui: 

„Iki šiol dar nesu gavęs jokio pranešimo dėl p. Lis-
m a n o pasiūlymo. Suprantu , kad tas pasiūlymas rei
ka l ingas gilaus studijavimo ir nuodugnesnio svars 
tymo. Suprantu taipogi, kad siūlomosios sąlygos yra 
m u m s labai sunkios, nes reikalaujamieji 1 1 % — ta i 
augštesnis nuošimtis nei Lietuvos Banko diskonto 
nuošimtis . 

Asmeniškai aš negaliu būti, nė nesu užinteresuo-
t a s tos paskolos pravedime: mano pareiga y ra vykdyti 
Lietuvos vyriausybės nusistatymą ir instrukcijas. 
Tačiau man tą reikalą svarstant ateina galvon šitokie 
samprotavimai , apie kuriuos jaučiu pareigos pranešti 
Tamis ta i , p. Ministeri . 

Asmeniškai žiūriu optimistingai į Lietuvos ateitį 
Tačiau niekas negali žinoti, ko mums atei t is lemia, 
kokios sunkenybės mus laukia ir ko mums teks 

mūsų vidaus politika. J e i mūsų ateitis bus šviesi, kaip 
aš t ik iu , t a sa i idė tasa i kapi ta las a t n e š m u m s 
šimteriopą vaisių; įvykus blogiausioms galimybėms — 
niekas nebenušluos iš mūsų krašto nė plentų, nė tiltų, 
nė gelžinkelių, nė mokyklų. 

Taip samprotaujant , gal ir paskolos Lietuvai 
pasiūlymas, kad ir tokiomis sunkiomis sąlygomis gali 
atrodyti priimtinas. Visi mūsų jaučia, kaip sunku gau
ti svetimas kapitalas , t a i reikėtų jis imti, kuomet tik 
duodasi, jei tik sąlygos, kad ir sunkios, bet pakeliamos. 

Be to, turiu vilties, kad po pirmosios paskolos, gauti 
kitų mums bus k u r k a s lengviau, nes, pirma, mes 
mokame pildyti savo obligacijas, o, antra , mes kredi
tus vartojame konstruktyviams tikslams. Be abejo, ims 
ilgo laiko, kol mus pažins, kad galėtume gauti paskolos, 
kaip Norvegija, kuri keletą dienų tam atgal gavo 
paskolą $25.000.000 burnai i - 5 ' >';. Tuos savo sampro
tavimus tik pranešu Tamistai . nors nesiimu spręsti ir 
nenoriu daryti įtakos į mūsų vyriausybės p. Lismano 
pasiū'vmų svarstymą. P. Lismanasjau teiravosi apie 
klausimo stovį. 

(Bus daugiau) 

\ v 
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CUKRUS LIETUVOJE JAU TAMPA 
KARTUS 

Vyriausybės nutarimą nuo 30 
iki 70% padidinti importuojamo 
cukraus mui tus stebėtojai 
vadina dar vienu protekcio
nistinės politikos žingsniu. 
Lietuvos Laisvosios rinkos in
stituto darbuotojas Audrius 
Rukanskas dienraštyje „Res
publika" (spalio 16 d.) pastebi, 
kad šiuo nutarimu — vienu 
plunksnos brūkštelėjimu — cuk
raus perdirbimo pramonės ago
nija pratęsta dar pusmečiui, 
nereikės taikyti neaišku kam 
sukurto bankroto įstatymo, 
galima praktiškai nebijoti jokios 
konkurencijos iš užsienio. „Visi 
Lietuvos piliečiai bus priversti 
mokėti beveik du kartus daugiau 
už tautinių fabrikų neefektyviai 
gaminamą produkciją" — rašo 
A. Rukanskas. — Jau dabar 1 
kg cukraus kaina Lietuvoje, be 
prekybinio antkainio, yra 
2,3-2,4 lito, kai Europos biržose 
ji tesiekia 1,2 Lt. „Pagrindinis 
muitų šalininkų argumentas — 
mūsų įmonės nepajėgios konku
ruoti su pigesnę produkciją 
gaminančiomis užsienio įmo
nėmis, ir, pašalinus prekybos 
apribojimus, jos bankrutuos, 
atleisdamos iš darbo savo dar
bininkus. — rašo A. Rukanskas. 
— Tačiau, kaip tokiu atveju pa
aiškinti faktą, kad užsienio 
investuotojams, panorusiems 
pirkti Kėdainių cukraus fabri
ką, buvo mandagiai atsakyta, 
pasiūlius...investuoti į visus 
Lietuvoje esančius cukraus fab
rikus. Motyvas — likę trys 
fabrikai nesugebės konkuruoti 
su viena modernia, efektyviai 
veikiančia ir sugebančia gamin
ti pigesnę produkciją įmone". 
Straipsnio autorius klausia: 
kodėl įmonės, kurios visais 
kitais atvejais būtų smerkiamos 
ir visuomenės, ir valdžios, 
staiga pradedamos ginti? Ar tai 
daroma tik todėl, kad pramonės 
problema nudažoma tautinėmis 
spalvomis ir patriotiški jausmai 
užgožia sveiką protą? Pasak 
autoriaus, pasaulio patirtis 
rodo. kad protekcionuojama pra
monė taip ir „neišauga iš 
vystyklų". Antra vertus, kitos 
šalys įvairiais muitais ir kvo
tomis taip pat gali pradėti riboti 
Lietuvoje gaminamos produkci
jos importą. A. Rukansko nuomo
ne, tokiomis aplinkybėmis išloš 
tik perdirbimo pramonės ga
mintojai, monopolininkai. O 
faktas, kad visi cukraus 
fabrikai buvo išbraukti iš 
privatizuojamų už konvertuo
jamą valiutą įmonių sąrašų, 
atskleidžia dar ir tokią per
spektyvą: šie fabrikai vistiek 
turbūt neliks valstybės nuosa
vybė ir bus privatizuoti. A. Ru
kansko manymu, labiausiai ti
kėtina, jog jie bus privatizuoti 
įmonės darbuotojų, kurie galės 

įsigyti kontrolinių akcijų 
paketus. Tai reiškia, jog įmones 
valdys jų darbuotojai, jau 
parodę, kad nesugeba prisitaikyt 
prie kintančių rinkos sąlygų. 
Protekcionistine politika su
kurtą pelną jie bus linkę pada
lyti akcininkams, o ne inves
tuoti jį į gamybos tobulinimą. 
Apie užsienio investuotojų 
atsiradimą po tokio privati
zavimo sunku ir bekalbėti, rašo 
A. Rukanskas. 

Į APYVARTĄ 
PAPILDOMAI 

IŠLEISTA APIE 
50 MIL. LITŲ 

Lietuvos bankas iš komer
cinių bankų varžytinėse 
nupirko daugiau kaip 11 mil. 
JAV dolerių bei 310,000 
Vokietijos markių. Tokiu būdu 
į apyvartą buvo išleista apie 50 
mil. litų. Lietuvos banko 
valdybos pirmininko pavaduoto
jo Gintauto Preidžio nuomone, 
varžytinės buvo būtinos, nes 
Lietuvos bankas pastebėjęs do
lerio ir kitos užsienio valiutos 
kurso kritimo tendenciją ir nu
sprendęs stabilizuoti padėtį. 
„Lietuvos rytui" G. Preidys taip 
pat pasakė, jog centrinis bankas 
turįs informacijos, kad šalies 
įmonės sukaupė didžiulį kiekį 
JAV dolerių ir Vokietijos 
markių, tačiau jos stokoja litų 
atlyginimams mokėti ir atsis
kaityti su valstybės biudžetu. G. 
Preidžio teigimu, kol kas nepa
stebima tendencijos, kad į 
apyvartą išleidus apie 50 mil. 
litų, lito kursas kristų. Jo nuo
mone, litų paklausa dar nėra 
patenkinta. Tuo tarpu dešinieji 
Seimo politikai šį Lietuvos 
banko žingsnį įvertino kaip lito 
emisiją. Laikinai einantis cent
rinio banko valdytojo pareigas 
J. Sinkevičius Seimą patikino, 
kad jokios lito emisijos nebuvo: 
litai paleisti į apyvartą, vietoj 
nupirktos konvertuojamos va
liutos. Tačiau varžytinių dieną 
komercinių bankų sąskaitose 
buvo per 65 mil. nenaudojamų 
litų. G. Preidžio teigimu, ta 
pinigų suma esanti reikalinga 
patiems komercinių bankų bū
tiniems atsiskaitymams. 

Rima Jakutytė 

LIETUVOS 
VERSLAS '94 

Lietuvos Prekybos ir Pramo
nės rūmų sąjungos (V. Kudirkos 
g. 18, Vilnius, tel 222 617) 
prezidentas Mindaugas Čer
niauskas praneša apie 1994 m. 
liepos 14-18 d. ruošiamą 
ketvirtąjį tradicinį Ekonominį 
forumą „Lietuvos Verslas '94". 

Ekonominio forumo metu vyks 
Lietuvos gamintojų paroda 
„Pagaminta Lietuvoje '94", 
tarptautinė mugė „Baltica '94", 
pastaroji organizuojama su part
neriais Vokietijoje. Europos 
Bendrijos atstovai, neseniai 
lankęsi Vilniuje, pasiūlė šio 
renginio metu po Europos Ben
drijos vėliava drauge su Pran
cūzijos Nederlandų ir Italijos 
prekybos ir pramonės rūmais 
surengti tų Šalių firmų daly
kinių susitikimų dienas. 
Panašių dienų organizavimui 
Europos Bendrija turi specialą 
EUROPARTENARIAT progra
mą, todėl yra reali galimybė 
gauti lėšų renginio organiza
vimui iš šios programos. 

Forumo metu taip pat planuo
jama surengti tradicinį trečiąjį 
Pasaulio lietuvių verslininkų 
suvažiavimą ir kviečia Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę ir JAV 
LB Ekonominių Reikalų Tarybą 
informuoti verslininkus bei su
formuoti išeivijos delegaciją 
apsilankymui Lietuvoje. 

SIDABRAS LIETUVIUI 
TARPTAUTINĖJE 

FOTOMENININKŲ PARODOJE 
Išeivijoje ir Lietuvoje gėrimės 

mūsų fotomenininko Algiman
to Kezio meniškų fotografijų 
albumais, išleistais Lietuvių 
Foto archyvo ir Loyolos univer
siteto leidyklos. 

Lietuvos fotomenininkai daly
vauja ne tik JAV Čiurlionio ga
lerijoje Jaunimo centre Lietuvių 
Foto archyvo ruošiamose foto
grafų parodose (ji yra ir š.m. 

dešimt dienų Siaurės jūros pa 
krantėje jis fotografavo Tershel-
ing salos kopas ir surengė savo 
darbų parodą vietiniame jūrų 
muziejuje ir akvariume. Tarp
tautinio pripažinimo susilaukė 
neseniai išleistas K. Mizgirio 
meninių fotografijų albumas 
„Nuostabus kopų pasaulis". Ne
ringiškio darbus įvertinę Vokie
tijos fotomenininkai pakvietė jį 

t ^ 
AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (706) 422-3000 ' 
FAX (708) 422-3163 ^ 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad., antrad., 
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spalio 29 d. — lapkričio mėn. 7 šių metų pabaigoje kartu foto-
dienomis), bet „išplaukia" ir į grafuoti Sacharos dykumų pei-
plačius tarptautinius vandenis, zažus". 

AUTORINĖS 
TEISĖS FILMUOSE 

Šiuo metu Lietuvoje nėra au
torystės teisių įstatymo dėl 
filmų, todėl „piratai" laisvai 
veikia, daugindami filmus ir 
rodydami juos teatruose bei 
kitur. Senieji įstatymai, kurie 
galioja ir dabar, kaip tik leidžia 
dauginti filmus, plokšteles ir 
magnetines juostas, nemokant 
autoriams honorarų (royalties). 
Parlamentui yra pateiktas įsta
tymo projektas, kuris apsaugotų 
autorių teises. Pasirodo, Par
lamente yra tam tikra opozici-1 
ja naujam įstatymui, aiškinant, 
kad Lietuva neturtingas kraš
tas ir nesugeba mokėti honora
rų. Tikroji priežastis yra 
Lietuvos televizijos daroma 
įtaką parlamente. Valstybinė 
Lietuvos televizija ir privati 
Tele-3 stotis abi nusirašo paly
dovais transliuojamas progra
mas ir pertransliuoja Lietuvoje. 

Šiuo reikalu įteikta Parla
mentui, Vyriausybei ir Lietuvos 
televizijai proklamacija, pasi
rašyta Lietuvos kompozitorių, 
rašytojų, dramaturgų, poetų, 
menininkų, artistų ir kitų. Jie 
reikalauja, kad būtų nustota jų 

i kūrinių reprodukciją vartoti 
: nuo spalio 1 d., kitaip jie kreip
sis į Lietuvos teismus ir Euro
pos teismą. 

Panaši padėtis buvo Vengrijo
je. Ten JAV Vyriausybė paska
tino įvedimą įstatymų apsau
goti autorystės teises, grasin
dama prekybinėm sankcijom. 

KREDITO KORTELĖS 
LIETUVOJE 

Eva Valentinaitė, Banko Her
mis užsienio skyriaus vadovė, 
(Vilniuje tel 61 82 79) praneša, 
kad sutarta su American Ex-
press Company pradėti išduoti 
kredito korteles Lietuvoje. 
Bankas Hermis bus pirmas su 
šiomis paslaugomis. Taip pat 
praneša, kad bankas yra nomi
nuotas tarptautiniam „Euro-
market Award - 1993" žyme-
niui, kuris skiriamas bendro
vėms, pasižyminčioms vadyba, 
gamyba, inovacija, eksportu su
pote ncialu augti Europos rin
koje. • 

AMERICAN CHAMBER OF 
COMMERCE VEIKLA 

pasiekdami žymius laimėjimus 
Apie tuos laimėjimus rašo „Lie
tuvos rytas" (94.09.29): 

„Olandijoje vykusioje Tarp
tautinės fotomenininkų asocia
cijos kongreso parodoje Lietuvai 
atstovavo dešimt autorių, jau 
anksčiau pelniusių garbingus 
„FIAP fotomenininkų" vardus. 
Visi parodos dalyviai šį kartą 
savo nuožiūra turėjo pateikti tik 
po vieną darbą. Geriausia sekėsi 
daug metų Kuršių nerijos vaiz
dus fiksuojančiam neringiškiui 
Kazimierui Mizgiriui, kurio me
ninė fotografija „Kopos" peizažų 
grupėje įvertinta sidabro meda-

į liu. Tai ne pirma Nidos fotome
nininko sėkmė — prieš porą me
tų Reimso parodoje jo meninė fo-

Gal kada žymaus fotomeni
ninko Kazimiero Mizgirio darbų 
paroda aplankys ir Čikagos 
Čiurlionio galeriją Jaunimo 
centre. 

Br. J . 

NAMAI IŠSIMOKĖTINAI 

Kauno nekilnojamo turto 
agentūra „S t r e t a " pirmoji 
Lietuvoje pradėjo statyti na
mus išsimokėtinai. Žmogus, 
sumokėjęs 40 proc. buto ar 
namo vertės, galės jame apsi
gyventi, o likusius pinigus galės 
išmokėti per 10 ar 25 metus. 
Pasak firmos direktoriaus, fir
ma gauna pelną dėl skirtumo 

tografija „Kopos ir autografas" tarp buto statybos ir pardavimo 
laimėjo FIAP aukso medalį. kainos. 

Praėjusiais metais olandai ga-
Įėjo plačiau susipažinti su šio 
Nidos fotomenininko kūryba — 

alėdos artėjai 
SUTEIKITE DŽIAUGSMO 
G I M I N Ė M S L I E T U V O J E 

L>D AIR CARGO 
E I SIUNTINIAI LAIVU 

E I DOLERIU PERSIUNTIMAS 
SIUNTINIAI PRISTATOMI BE MUITU 

atlanta IE, Inc. 
12719 West 71st Street, Chicago, BL, 60629! 

teL (312) 434-2121 ; 1-800-775-SEND 

Atviros Lietuvos fondo įstaigoje Vilniuje (iš kairės): LB Ekonominių reikalų 
tarybos vicepirm. Edmundas Kulikauskas, fondo direktorius, Kanados 
lietuvis Vytas Gruodis ir „Talka tėviškei" prez. prof. Sigitas Marčiukaitis. 
Fondas finansuoja švietimui, kultūrai ir ekonomikai reikšmingus projektus. 

\ 

Gautas šios įstaigos Vilniuje 
pirmas aplinkraštis. Šiuo metu 
renka informaciją JAV bendro
vėm, kurios nori surasti partne
rius Lietuvoje. Organizuoja 
verslininkų suvažiavimus ir 
išvykas, parūpina verslinin
kams naudingą informaciją. 
Turi daugiau kaip 25 narius -
asmenis ir bendroves - ir yra 
įregistruota Čikagoje, kaip 
pelno nesiekianti, nuo mokesčių 
atleista organizacija. Yra davusi 
prašymą tapti filialu US Cham-

OBUOLIAI 
LIETUVOS VYNO 

GAMYBAI 
Nors šių metų, vasara Lietu

voje buvo labai ^ligtinga, bet 
obuolių bei uogų derlius labai 
gausus. Sodų medžiai linksta 
nuo vaisių, o jų savininkai 
stengiasi už juos gauti labai 
reikalingus litus. 

„Lietuvos rytas" (93.09.21) 
praneša, kad „Valstybinėje įmo
nėje „Anykščių vynas" rudens 
pradžia — pats darbymetis. 
Gausus obuolių derlius per
dirbamas į koncentruotas sultis. 
Jau supirkta ir perdirbta apie 
20 tūkstančių tonų koncentruo
tų sulčių. 

Dabar anykštėnai kiekvieną 
dieną iš Rytų ir Pietryčių Lietu
vos gyventojų bei sodininkystės 
ūkių superka apie 500 tonų, o 
perdirba iki 400 tonų obuolių. 
Supirkimo kaina nedidelė — 6 
centai už kilogramą, bet obuolių 
augintojams ir tai paspirtis, nes 
kitaip daugelis vaisių taip ir su
pūtų po obelimis. 

Pagrindinė dalis pagamintų 
koncentruotų obuolių sulčių 
tuojau pat parduodama į Vaka
rus — iš anksto buvo sudarytos 
sutartys su Vokietijos firmomis 
„Steinhausa GambH", Šveica
rijos „Apel Frunconcalt AG". 

Nedingsta ir vertingos gamy
bos atliekos — Estijos firma 
„Hadler", gaminanti pektiną, 
šiemet nupirks iki 600 tonų 
džiovintų vaisių ir uogų 
išspaudų. 

Po daugelio metų į normalias 
vėžes grįžta ir obuolių bei uogų 
vynų gamyba. Požeminėse 
talpose jau paruošta šimtai tonų 
vyno žaliavos, iš kurios bus 
gaminami spirituoti „Šilelio", 
„Versmės", natūralūs obuolių 
vynai. Jų šiemet bus išpilstyta 
iki 500 tūkstančių dekalitrų, 
sakė „Anykščių vyno" direkto
riaus pavaduotojas komercijai 
Vytautas Petrošius". 

Br. J . 

City Center GT- International 
PLB IR UETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVEDIMU OFICIALI 
KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR KOORDINUOTI KELIONES Į 

1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE. 

Kviečiame VISUS pasinaudoti 
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ! 

SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 

SIŪLOME: 
Septynių (7), dešimties (10) ir keturiolikos (14) dienų maršrutus po Lietuvą. Keturiolikos 
(14) ir septyniolikos (17) dienų maršrutai po Pabaltijį. Pavienius ir grupinius maršrutus pagal 
jūsų pageidavimus. Viešbučių rezervacijas. Plataus pasirinkimo transportas: keleiviniai 
automobiliai — Cadillac Seville, Cadillac EI Dorado, Audi, Ford T-Bird. mini-autobusai (vans) 
Ford Aerostars, Toyota, Dodge ir Mercedes — Benz autobusas. 

Visos mūsų raštinės Lietuvoje yra pasiruošę suteikti jums įvairias turizmo paslaugas. 
Reikalui esant, galite kreiptis: VILNIUJE, KAUNE, KLAIPĖDOJE, ŠIAULIUOSE IR 
PANEVĖŽYJE. 

Lietuvos Kultūros ministerijos pavedimu, geriausi bilietai Į visus 1994 DAINŲ ŠVENTĖS 
renginius bus platinami sausio mėnesį tik per mūsų agentūrą. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje. 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą. 

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu, 
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų raštinėse. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 
60457 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAX: (708) 430-5783 

Member 

. v 
American Society 
of Travel Agents 

0 City Center GT-International 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223-154 

TELEFAX (370) 2-223-149 

f\fl midlcind 
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ber of Commerce. Nario mokes: 
tis asmeniui—50 dol., bendrovei 
- 500 dol. įsteigta amerikiečio 
Rees Fischer įstaiga yra Vilniu
je, Ekonomikos ministerijos 
rūmuose, Gedimino 38/2, kam
barys 617, tel. 62-35-06. 

E d m u n d a s Kulikauskas 

I 

Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
" 2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

įsnc 1=1 
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NAUDINGA JINOTI • 

TAI BUV< > P R I E Š 30 METŲ KALBANT APIE KAINAS 

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. lapkričio mėn. 6 d. 

Redaguoja dx. K. A. Dagys 

Į PAGALBĄ 
ENCIKLOPEDIJAI 

Lietuvoje būtina paruošti nau
ją enciklopediją. Kiek girdėjom, 
ten jau sudarytas štabas bene iš 
šimto redaktorių, bendradarbių, 
sekretorių, korektorių, prižiū
rėtojų, patarėjų ir kitų rimtų 
vyrų bei moterų ir pradeda 
darbą. Netaip buvo, kai Juozas 
Kapočius leido bostoniškę en
ciklopediją tik su keturiais ar 
dar mažiau redaktoriais. Taigi, 
aniems vilniškiams, kad nebūtų 
per daug darbo, ir mes norime 
nors trupučiuką padėti. 

Alkūnė — mergaitė, kuri nuo
lat alkana. 

Anūkėlis — pats gražiausias 
vaikas visoj apylinkėj, giminėj, 
gal ir pasauly. 

Aspirantas — mėgstantis ryti 
aspiriną kada reikia ir kada ne
reikia. 

Atbulas — tai tas, kuris eina 
nugara pirmyn (iš mokinių ra
šomųjų). 

Atominė bomba — pasiu
tusiai geras išradimas sunaikin
ti kitus išradimus. 

Avėti — palengva darytis avi
nu. 

Baladė — vėlai naktį grįž
tančių iš karčiamos kopimas į 
penktą aukštą. 

Bijūnas — tai toks vyras, 
kuris bijo žmonos. 

Bosas — keistas ponas, kuris 
ateina vėlai, kai tu ateini anks
ti, ir ateina anksti, kai tu vė
luoji. 

Cvang te lė t i — suduoti: 
katinas šuniui cvangtelėjo į 
nosį; seime opozicionierius 
cvangteli pozicijoj sėdinčiam. 

Degalynė — deganti alynė. 
Demokratija — labai bloga 

valstybės valdymo forma, bet iš 
visų blogybių pati geriausia. 

Drebulė — studentė prieš 
egzaminus. 

Dūmoti — leisti aplink save 
nenaudingus dūmus. 

Grūdinti — kur reik ar nereik 
barstyti grūdus. 

Įgula — mėgstantis pusę 
amžiaus praleisti lovoje. 

Irmėdė — tai tokia liga, kurią 
iki kalbininkų atsiradimo vadi
nom gripu. 

Išjudinti — ką nors pavadin
ti Judu. 

Kankykla — iš Lietuvos 
atėjęs terminas minėjimams, 
pagerbimams, kurie tęsiasi 
penkias valandas, ir svečiai, 
jeigu nori išlikti gyvi, prieš 
pabaigą apleidžia salę. 

Knyga — būtinas gerokai pra
sigyvenusio piliečio, norinčio ir 
save laikyti šio to verto, 
inventorius: didžioji knyga 
matomoj vietoj — telefonų, ma
žoji (paslėpta) — banko knygelė. 

Liogarda — ilgakojis bernas 
(ar negražus jaunikaičio pava
dinimas?). 

Logika — keistas menas 
samprotauti, užmirštant žmo
gaus pajėgumo ribotumą, pvz.: 
duobę iškasti vienam žmogui 
reikia 60 minučių. Vadinas 60ž 
vyrų duobę iškastų per vieną 
minutę, o šešiasdešimt kartų 
daugiau vyrų 3600, tai padą 
rytų per vieną sekundę. 

Lopšinė — artimiausia lop
šelio kaimynė. 

Mikrofonas — nuostabus 
išradimas, padedąs neklausyti 
paskaitininko ar pamokslinin
ko: arba išradimas neveikia, ar
ba tariamus žodžius paverčiąs 
nesuprantamu triukšmu. 

Moteris — dailus sutvėrimas, 
sukurtas išmintingą vyrą su
kvailinti arba kvailą padaryti 
vyru. 

Nek i lno jamas t u r t a s — 
senas, apdaužytas automobilis, 
paliktas gatvėj po tavo langu, ir 
tu turėsi daug vargo, kol įtikinsi 
miesto ponus, kad jie jį nuvilk
tų. 

Nosis — prietaisas, kurio 50% 
naudojama uostyti ir 50% kišti 
į kitų asmeninius reikalus. 

Pagerbimas — žiūr. Kankyk
la. 

Paguoda — žinojimas, kad ir 
gudresniam už tave kaimynui 
taip pat nesiseka, kaip ir tau. 

Prometė jas — netaiklus, 
nepataikąs į krepšį įmesti žaidė
jas. 

Recenzentas — raštininkas, 
kuris nei pats moka gerai kny
gas rašyti, nei kitam leidžia (W. 
Young). 

Respublikonas — Respubli
kos laikraščio skaitytojas. 

Ryšių ministerija — vedybų 
biuras. 

Sapienti sat (lot) — išmintin
gam pakanka, durniui neužten
ka. 

Sąskai ta vienintelė pašto 
siunta, kuri niekad nedingsta ir 

i ją paštininkas laiku atneša. 
Senatvė — palaiminta ramy

bė, kai nesijaudini nei kada ar 
kur žmona išeina ir kada nori 
pareina. 

Sielodriba — vartoti vietoj 
„psichologija". Gal tuo pasiū
lymu palengvinsime tiems, ku
rie norėtų išmesti visus tarp
tautinius žodžius. Ar negražu 
būtų pasakyti: „Sielodribinė 
praėjusios jaunystės būsena ei-

'. lėraštyje nusakyta meistriškai". 
Skraidatūrlaukis — vietoj 

„aerodromas". Tai irgi į pagalbą 
aniems. 

Sofistas — žmogus atliekamą 
laiką nuo valgymo vertikaliai 
praleidžiąs sofoje. 

Sumuštinis — boksininkas po 
rungtynių. 

Vartininkas — tai tavo sū
nelis, kuris rytais ilgai lovoj var
tosi. 

Vestuvės — gražių, papuoštų 
lėlių paradas. Jos eina po vieną 
per bažnyčią ir bijo, kad nesu
griūtų, jas visi fotografuoja. 
Neužmirštamas, nemokamas 
spektaklis. 

>t BfRst"--^ 

— Gavau užsakymą padaryti tortą 
jo skyrybų proga. 

Iš australų spaudos 

LAIMINGA DIENA 

Jurgelis Kačerga, nuostabaus 
sąžiningumo pensininkas, aną
dien Barakudų vaidinimo metu 
sutikęs Spyglių redakcijos 
korespondentą, pasigyrė, kad 
įpusėjus rudeniui, vieną dieną 
jo sąžinė buvo rami, ir jis pats 
pasijuto laimingas. 

— Kas atsitiko? — buvo pa
klaustas. 

— Atsitiko, kad nieko neat
sitiko. Kaip tik užvakar, spalio 
7 dieną pirmą kartą per porą 
mėnesių paštininkas neatnešė 
nei vieno voko su prašymu 
išplatinti loterijos bilietus, aukų 
lietuviškam reikalui (kartais ir 
labai abejotinam reikalui), kvie
timo atvykti į labdaringą balių, 
raginimo sumokėti nario mo
kestį, pirkti atsiųstą nereika
lingą knygą ar pyragą bei mėti
nių saldainių maišelį... Apie 
amerikietiškus vokelius čia ne
kalbu. 

JUOKINGA BEDA 

Kai Vakarų ir Rytų Berlynai 
susijungė, paaiškėjo, kad Rytų 
Berlyno elektros srovė netinka 
elektriniams laikrodžiams ir 
kai kuriems kompiuteriams. 
Laikrodžiai per parą atsilieka 
keturias minutes. Tai dar vie
nas labai ..tobulos" komunisti
nės sistemos palikimas. 

Blogas p ranašas 

Kažkurią spalio dieną suėjo 
30 metų, kai Nikita Chruščio
vas, kalbėdamas labai iškilmin
gai, pranašiškai tvirtino: 

— Nepraeis nei trisdešimt 
metų, ir krikščionybės (Sov. 
Sąjungoj ) nei ženklo neliks. 

Taip, lygiai po metų Nikitą iš 
balno išmetė patys bolševikai, o 
po trisdešimt metų jo vardą 
ištrynė iš visų užrašų. 

Kul tūr ingas atsilyginimas 

Toji tikra istorija beveik 30 
metų senumo, bet ji bent akto
rių eilėse paliko ir liks rašalo 
dėme ant šilko skarelės. 

Po vieno moterų rengto ratelio 
baliaus, kur programą atliko du 
čikagiečiams labai žinomi ir 
gerbiami aktoriai, prasidėjus 
vaišėms, pirmininkė tiem dviem 
menininkam pasakė: 

— Žinote, visiems prie stalų 
vietos neliko. Pagaliau jūs ir 
nesate mūsų nariais, tai gal 
nueisite pavakarieniauti į aną 
netolima restoraną. — Ir čia pat 
pasiūlė abiem po penkinę. 

Kaip jūs manote ar aktoriai 
susigundė priimti šią didelę 
auką už jų talento įvertinimą? 

KANADIEČIAI NIEKO 
NEIŠMANO 

Lenkijoj į seimą buvo išsta-
čiusios savo kandidatus ir dvi 
alaus mėgėjų partijos — juodo
jo ir šviesaus, o Kanadoj per 
spalio 25 d. rinkimus Doug Hen-
ning, „magikų karalius" pasi
siūlė su savo Natūralių teisių 
partija ir buvo pasamdęs 7000 
jogos specialistų, kad tie aiš
kintų visuomenei, jog jei Hen-
ningo partija laimės, bus Ka
nadoj rojus : nebus mokesčių, 
skolų, ligų, rūpesčių, kurie kas
dien slegia žmonių gyvenimą 
nuo ryto iki vakaro. 

Deja, kanad ieč ia i apie 
kilniuosius jogus ir jų mokslą 
nieko neišmano ir valdžios jiems 
nepatikėjo, žemiško rojaus mū
sų pašonėje nebus. 

MORALIAI P A S E N Ę 
LAIVAI 

Lietuvos žvejybos laivynas 
turi 128 laivus, kurių pusė, kaip 
rašo spauda, netinka žvejybai. 
Laivai fiziškai ir mora l i a i 
pasenę (Spg. pabraukimas). 

įdomu, kokiais metrais ar ki
logramais išmatuojamas laivų 
moralinis smukimo laipsnis. 
Negi tie laivai atsisako įplaukti 
į tokius uostus, kur, kaip visa
dos esti, išskėstom rankom juos 
pasitinka karčiauninkai ir mer
ginos? 

Vienos žinomos draugijos 
pirmininkas sutikęs žinomą 
rašto žmogų prašo: 

— Mes nutarėm, kad reikia 
parašyti mūsų draugijos istoriją 
ir to kaip t ik prašome Tamstos. 
Prašau sutikti, bus ir honora
ras — 125 doleriai. 

— O! Tiek daug honoraro. Ar 
ne jūsų draugijai priklauso ir 
ponas J.B.? Jis man sutaisė ga
ražo duris, darbavosi beveik 
pusę dienos ir paėmė neką dau
giau, tik 135 dolerius. Medžiaga 
buvo mano. 

• 

Izraelio ortodoksai paskelbė 
boikotą pieno produktams tol, 
kol bus ant įpakavimų piešiami 
dinozaurai, gyvenę prieš milijo
nus metų. Kodėl? Čia rabi Cvi 
Gafner paaiškino: „Reklamose 
ant įpakavimų rašoma, kad tie 
baisūs gyvūnai Žemėje gyveno 
prieš tiek ar tiek milijonų metų, 
ka i mes gerai žinome, kad 
pasaulis buvo sutvertas iškarto, 
ir tai buvo prieš 5733 metus". 

Kurtą B.Sruoga. P.Kalpokas. 
, J.VienožinsJcis ir. atrodo, Vl.Dkižio-
• kas gerai įkaušę pasirodė Laisves a!e-
, joje, atsiklaupė prieš Įgulos (dabar 
' šv. Mykolo Arkangelo) bažnyčią Ir 
, pradėjo garsiai melstis ir giedoti. At-
'bėgo žioplių, prisistatė poiicija. liepė 
Išsiskirstyti. Visi išsiskirstė, o B.Sruo-

, ga - ne. (siropštė vidury baltos dienos 
laisves alėjoje į liepą ir tupi. Policija 
gražiuoju prašo išlipti, o jis - ne. Tada 
iškvietė V.Krėve, kad tikraostytų 
B.Sruoga iš liepos. Tas ir iškrapštė... 

Vytautas Sirijos Gira, 
Lietuvos rytas 

Prieš skaitant mirusiojo testa
mentą patariama tiems, kurie 
turi silpną širdį, toj ceremonijoj 
nedalyvauti. 

Iš vadovėlio notarams 

Ministerialiais viduramžy 
buvo vadinami karaliaus arba 
stambiųjų feodalų tarnybiniai 
žmonės, beje, dažniausiai nelais
vi. Dabartiniai ministerialai 
pirminę ir tikrąją sąvoką „tar
nauju" be jokių skrupulų yra 
pakei tę sąvoka „va ldau" . 
Respublika. 

Intelektualams reikia daug 
laiko suprasti labai paprastą 
dalyką, o dar daugiau, kol jie 
nusprendžia ką toliau daryti. 
Jie diskutuos, tyrinės, ginčysis 
ir po penkių valandų prieis tos 
pačios nuomonės, kurią aš bu
vau pasiekęs per penkias minu
tes ar net sekundes. 

Lech VV'alęsa 

Kai kurie žmonės panašūs į 
varpines. 

Kazys Saja 

Balys Pavabalvs 
VIENOKIAIS ESAM GIMĘ -

KITOKIĄ GAVOM ŽYMĘ 
Viena tebuvo mus tauta. 
Dabar jau rados ir kita. 
Abi iš to paties kamieno, 
Tik iš pasaulio jau ne vieno. 

Yra pasauliai, brač, jau du. 
Abu širdin giliai dedu. 
Abu vienodo kolorito, 
Tik nesupranta vienas kito. 

Nors ir juokinga visa tai, 
Bet svarstom padėtį rimtai. 
Toj padėty su tom svarstybom 
Kažkur aukštybėse pakibom. 

Išeina taip, kad jie ir mes 
Lyg ir užmiršome kilmes. 
Nors ir lietuviais esam gimę, 
Bet svetimi įspaudė žymę. 

Iš olandų spaudos 

Vieno kalėjimo viršininkas 
pareiškė .Respublikoje", kad jis 
būtų laimingas, jei Lietuvos 
policija nesugaudytų visų vagių 
ir plėšikų, mat kalėjimuose ne
bėra tuščių gultų. 

* 
Jeigu palaidosit mane prie 

Liudo Giros, aš atsikelsiu ir 
pereisiu į Cvirkos. 

Antanas Gustaitis 
• 

Geriau būti didele varle ma
žoje baloje, negu maža nereikš
minga varlyte didelėje baloje. 

Danutė Bindokienė, 
Angelų sniegas 

U vokiečių spaudos 

SĖDO ANT KARŠTŲ 
ŽARIJŲ 

Madride buvo baisus atsiti
kimas. Vienam kine seansui 
įpusėjus, į prieki išėjo kino ad
ministratorius ir pasakė, kad už 
durų stovi vyras su ginklu ir 
laukia žmonos, kuri, jo žiniomis, 
šitoj salėj sėdi su svetimu vyru. 
Administratorius paprašė tą 
porą nežymiai išeiti pro užpaka
lines duris už ekrano. 

Ir ką jūs manote — bent de
šimt ar penkiolika porų tyliai 
išslinko iš salės. 

PAŽINTYS 

32 metų aukšta, išsiskyrusi, 
gal simpatiška ir ne visai kvai
la, turinti butą vilnietė norėtų 
sutikti vyrą stiprų, protingą, 
nuoširdų su visomis jo ydomis ir 
silpnybėmis. Save laikantys 
tobulais gali nesivarginti. 

Lietuvos rytas 

— Mano sūnus nebus durnas, 
knygų nerašys. 

Aloyzas B a r o n a s 

— 0 aš noriu, kad sofą pastatytumėt kairėj pusėj. 
Iš užsienio spaudos 

TEATRE BUVO LINKSMA 

Vienam Londono teatre buvo 
va id inama Ibseno drama 
Laukinė antis. Po spektaklio 
buvo sveikinimai, dovanos akto
riams, o vienas vaidintojas gavo 
scenoje tikrai gyvą, laukinę 
antį. Paėmęs antį, aktorius kaž
kaip ją pastatė ant grindų, o ta 
žinojo savo pašaukimą, suplas
nojo ir pakilo skraidyti teatro 
salėje. Publikoj juokas, kokio už 
pinigą nenupirksi. Visi bandė ją 
pagauti, bet ji mėgindavo nu
tūpti tik nepasiekiamose vieto
se! Ją pagavo tik po kokios 
valandos, publikai išsiskirsčius. 

Kai kas prisimena, kad prieš 
karą Laukinės anties spektaklį 
į Kauną buvo atvežęs Vilniaus 
teatras, ir ten režisieriui įteik
ta gyva antis, bet su ja komedijų 
nebuvo, ji likimui neprieštara-
vo. 

PAVYDO KRUOPELE 

Pad0taf^kll!e,,i0 

Vilniuje 
1660 metais Vilniuje' buvo 

paskelbtos taisyklės to miesto 
gyventojams, kuriose tarp kit
ko pasakyta: 

Nedaryti kits kitam nema
lonumų ir neieškoti kivirčų. 

Rotušėje išmušus 7 vai., 
visos prekybinės įmonės turi 
būti uždarytos. Niekas neturi 
teisės kūrenti ugnį. Jei kas po 
7 valandos pastebės besikūre
nančią krosnį, visi, kas tik gali, 
turi bėgti su gesinimo įran
kiais — kibirais, kirviais, 
kabliais. . ̂  .. ,, . .,,,hx.y . . . . . / , 

-i^^^ekyienacr namų £#efari-Y 
' r a n k a s / pastebėjęs kokį ne-' 

' ge i s t iną svečią -savo na
muose, turi kuo skubiausiai 
apie tai pranešti savo tiesio
ginei valdžiai. 

Niekas neturi teisės savo na
muose laikyti benamių valka
tų ir su jais turėti kokių 
reikalų. 

Niekas negali laikyti savo 
namuose įtartinų moterų, dėl 
kurių būna visokių vaidų ir ki
tų nemalonumų. 

Niekam neleidžiama nak
timis vaikščioti miesto gat
vėmis. 

Kalifornijoj tebeveikia įstaty
mas, draudžiąs raitam įjoti į 
smuklę. 

Laiškas Spygliams 
Teisingai buvo parašyta 

Spygliuose, kad yra velnias, ir 
ne menkus juokus išdarinėjąs 
velniukas, kuris verčia laik
raščių skaitytojus prasijuokti 

Po vieno renginio Jaunimo 
centro fojė vaikščiojo rimtai 
atrodanti pora. Jis pensijos 
amžiaus, ji gerokai jaunesnė. Iš kur nereikia, į redaktorių širdį 
šalies teko nugirsti: adatėlę paleisti. Man aišku, kad 

— Arba tam seniui pasisekė gan didelio masto velnias sėdi 
prisijaukinti tokią gražuolę, ar
ba ji jo duktė. Tikrai jam pa
vydžiu. 

• 
Rusijos spaudoj pasirodė ži

nios apie sėkmingą kariuo
menės mažinimą. Viskas gerai 
su kareiviais: 1993 metų pabai
goj armijoj jų liks tik 544,000, 
bet blogiau su karininkais: jų 
tebėra ir nėra kaip atleisti 
630,000. Vien generolų yra 
5,660. 

* 

Mano antrosios vestuvės buvo 
kuklios, be sumaišymo žiedų. 

(Iš nuogirdų) 

Amerikos ir ne Amerikos paš
tuose.. Tai patvirtina ir Vytau
tas Volertas (Draugas, rūgs. 29): 
„Kad šis laikraštis vėluoja mū
sų namuose pasirodyti, kaltas 
JAV pašte įsisukęs šėtonas". 

O kad šėtonas ar jų šutvė eg
zistuoja Lietuvos pašte, nėra 
abejonės: vieni sėdi paštuose ir 
gaudo laiškus iš Amerikos — ar 
nėra juose doleriukų, kitų tar
nyba — kad tenykščiai nepra
nešinėtų, jog laiškai iš Ame
rikos jų nepasiekia. Stalinas, 
Brežnevas užaugino labai gud
rius kadrus. 

Pilypas Vik. 
\ 
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Klausimai ir spausdinti 
jį 

• Pernai Mokytojų savaitėje 
Dainavoje, pradėdamas dėstyti 
lietuvių kalbą, pasakiau: „Jei-
gu per šią savaitę jūs išmok
tumėte taisyklingai kirčiuoti 
t ik du žodžius, tai aš būčiau la
bai patenkintas". Tie du žodžiai 
—̂ tai klausimai ir spausdinti. 
£>ių metų Mokytojų savaitėje 
patyriau, kad didelė mokytojų ir 
kitų dalyvių dauguma, deja, 
neišmoko. Ir toliau tuos žodžius 
netaisyklingai kirčiavo. Beveik 
>dsi mūsų tautiečiai čia, išei
vijoje, ir gal pusė visų gyventojų 
Lietuvoje juos kirčiuoja klai-
jdingai: klausimai, klausimų, 
•klausimams.. . spausdin t i , 
spausdina, spausdinimas... Ojų 
kirčiavimas toks lengvas ir 
paprastas. Ir viename, ir kitame 

Rodyje kirtis visuomet pastovus, 
^įiekad nesikeičia. Visuomet 
įdedamas dešininis kirtis ant 
^dvibalsio a u : k laus imai , 
^klausimų, klausimams, klau
psimus, k laus imais , klausi
amuose; spausdinti, spausdina, 
^spausdinimas... 
* Neseniai teko girdėti kalbant 
•per radiją Algirdą Brazauską ir 
;Adolfą Šleževičių. Pirmasis 
^šiuos žodžius kirčiavo taisyk
l i n g a i , antrasis — ne. Tai gal 
• pagal šiuos du svarbiausius 
•valstybininkus ir visa tauta 
pasiskirsčiusi į dvi maždaug 
vienodo didumo grupes: vieni 
kirčiuoja gerai, kiti blogai. O 
kaip čia, už Lietuvos ribų? 
Baisu! Gerai kirčiuoja turbūt 
tik išimtys, o didelė dauguma — 
blogai. 

Neseniai buvo JAV Bend
ruomenės suvažiavimas. Šis 
žodis nuolat skambėjo iš tribūnų 
ir visuomet blogai: klausimai, 
klausimų, klausimams... Mat, 
nuolat girdint kai kurių blogą 

kirčiavimą, pamažu ta liga 
užsikrečia ir kiti. Prieš keletą 
metų kažkokiame kitame Bend
ruomenės suvažiavime jauna 
sekretorė šį žodį vis blogai 
kirčiavo kalbėdama, tai vienas 
asmuo iš publikos ją norėjo 
pataisyti. Tada šalia jos sėdėjęs 
to meto PLB pirmininkas jai 
pašnabždėjo: „Niekas taip 
nesako". Deja, dabar beveik 
niekas čia taip nesako, o turėtų 
sakyti, jeigu jam rūpi lietuvių 
kalbos taisyklingumas ir 
kultūra! 

Panašiai yra ir su veiksmažo
džiu spausdinti. Tik labai keis
ta, kad tie, kurie nededa 
reikiamo kirčio ant šio žodžio 
dvibalsio au, jį deda ten, kur ne
reikia, sakydami: spaustuvė, o 
turėtų sakyti spaustuvė, taip 
kaip virtuvė, dirbtuvė, parduo
tuvė. Tik žodį k rau tuvė lei
džiama kirčiuoti dvejaip: krau
tuvė arba krautuvė. 

Kadangi čia vietos dar trupu
čiuką turime, tai paminėsiu 
porą kitų blogai kirčiuojamų žo
džių, nugirstų per radiją ar kur 
nors kitur. Vienoje radijo laido
je, užuot taisyklingai kirčiavus 
kvartalas, sakoma kvartalas. O 
bažnyčiose dažnai vis girdime 
žmonių atsakymą vienoje mišių 
maldoje: „... ir visai Bažnyčiai 
dvasinę naudą". Visas yra įvar
dis. Jo moteriškos giminės nau
dininkas turi būti kirčiuojamas 
visai. Jeigu sakome visai, tai 
čia nėra įvardis, o prieveiksmis, 
pvz.: J i s visai gerai atrodo. Jam 
visai nebaisu. Aš visai sveikas. 
Tas pat sakytina ir apie įvardį 
ana. Ką nors aš noriu pasakyti 
ne anai, o anai moteriai. Radi
jo programose vis girdime sąži
ningas patarnavimas, sąžinin
gai atlieka ir pan. Reikia sakyti: 
sąžiningas pa tarnavimas , 
sąžiningai atlieka... 

4^ 

* 

* l ./S « -
Bp"m ^"Vafl LaS '̂ B^ P ^ ™ • 0^M 

t 

'f • * '5 

s 

* f * W 

J^^^^^^^^Kf^BHE&fflfe^''., 

mmm 

Akademinio Skautų Sąjūdžio nariai su kun. J. Vaišniujo 50 metų kunigystės jubiliejaus šventėje 
spalio 24 d. Jaunimo centre. Iš kairės: Danutė Eidukiene. Leonas Maskaliūnas, dr. Vilija Kerelytė, 
kun. J. Vaišnys, Vytautas Mikūnas, Jūratė Jankauskaitė, Jolanta Kerelienė, Aleksandra 
Likanderienė, Halina Plaušinaitienė, Jūratė Variakojienė, Kęstutis Ječius. 

Nuotr. J o n o Variakojo 
PREKIAUJA DĖVĖTAIS 

DRABUŽIAIS 
Nemažai parduotuvių Vilniu

je prekiauja padėvėtais dra
bužiais iš Vokietijos, Belgijos, 
Olandijos, Amerikos. Jų kainos 
du tris kartus mažesnės nei 
naujų. Šie drabužiai turi 
nemažą paklausą, nes labai ski
riasi nuo turkiškos ir kinie-
tiškos produkcijos, užplūdusios 
Lietuvos rinką. Valstybinė 
cheminio drabužių valymo 
įmonė „Švara" prekiauja gau
tais drabužiais iš Amerikos. Čia 
drabužiai išvalomi, sutvarkomi 
ir parduodami amerikiečių nu
statytomis kainomis. Ši prekyba 
gelbsti įmonę nuo bankroto. 

• Grįžkite į tėvynę su „Drau
gu": užsakykite dienraštį savo 
gimtosios vietovės bibliotekai, 
mokyklai ar parapijai. 

IR GRYBAIS PREKIAUTI 
PAVOJINGA 

Nedidelis Dzūkijos miestelis 
Varėna tapo vienu prekybos 
grybais centru Rytų Europoje. 
Beveik kas trečias miesto 
gyventojas yra susijęs su šiuo 
verslu. Lietuvoje rinkti grybai 
tesudaro tik penktadalį visų iš
vežamų grybų. Grybai į Varėną 
gabenami maždaug 1,000 kilo
metrų spinduliu iš Baltarusijos, 
Rusijos ir Ukrainos miškų. 
Miestelyje gausu privačių gry
bų supirktuvių. Supirktus gry
bus jos tiekia stambesnėms fir
moms. Šios grybus perrenka, 
sudeda į specialius krepšelius, 
verda, sūdo. Firmos kontroliuo
ja, kad nepakliūtų radiacija 
užterštų grybų. 

Nemažai sunkumų tenka 
patirti Lazdijų muitinėje. Mui
tininkai, žinodami, kad ši pro-

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

Nuo trečiadienio iki penktadienio, 
8:30 v.v. — 9:00 v. v. 

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

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

GERA NAUJIENA 
VISIEMS LIETUVIAMS! 

BALT1A EXPRESS pratęsia kalėdinių siuntinių 
priėmimą Iki lapkričio 8 d. Pristatykite siuntinius 
adresu, 3782 W. 79 S t , Chicago, IL 80652, arba tei
raukitės nemokamu telefonu: 1-800-SPARNAI arba 
1-800-772-7624. 

ASSEMBLER VVANTED 
Packaging machinery equipment manufacturer 
seeks machine assembler. 
Good mechanical aptitude and experience with 
basic hand tools a mušt. Assembly experience on 
similar types of equipment preferred. Past ex-
perience with machine shop, pneumatic operating 
systems. electric vviring or vvelding a definite pius. 
Good opportunity with growing company. 
Contact Linda at 312-638-4140 for a prelimanary 
phone intervievv or FAX resume to: 
312-638-2493. 

PASKOLOS ŽEMIAUSIAIS NUOŠIMČIAIS 

į ^ ^ ^ ^ <i 
FINANCIAL 

PATARIMAI VELTUI 
PROFESIONALUS 
PATARNAVIMAS 

5958 S. Pulaski 
Chicago, IL 60629 

Perfinansavimas 
Vienos šeimos ir daugiabučiai namai 
5% pradinis įmokeįimas 
Be pajamų patikrinimo 
Be punktų 

Linas Kliarskis 
Tel. 312-735-8111 

" P a g e r " 312-289-4806 

llhnots Res>Oenttal Mortgage Licnece ot Minos Savmgs S ResKJential loan Comrmssiooer Funds 
Are Provided by Another Enlity Which May Afect The Availabiiity ot Funds 

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS! 

Užsisakykite šventėms jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $18 

Skambinkite: 708-532-5951 
Pristatome UPS 

TNA INTERNATIONAL TRADING CO. 

praneša, kad kalėdiniai siuntiniai į didžiuosius Lietuvos miestus 
(Vilnių. Kauną, Šiaulius, Alytų, Klaipėdą, Panevėžį, Anykščius, 
Telšius, Mažeikius) jums kainuos tik 

$ 0 . 5 2 U Ž 1 S V A R Ą (70 svarų minimum) 

Ši kaina galioja iki š.m. GRUODŽIO 5 d . 

Apsilankę 

T N A INTERNATIONAL TRADING CO. 
skyriuje, veikiančiame jūsų patogumui 7 dienas savaitėje (dar
bo dienomis net iki 8 v.v.)galite: 

* išsiųsti siuntinį į Lietuvą (laivu ar oro paštu), 

' persiųsti pinigus jūsų artimiesiems $ (neribotą kiekį tik per 48 vai). 
* užsakyti maisto siuntinį ar gėlių puokštę Į Lietuvą (72 vai), 
* gauti patarimų ir pagalbos perkant, parduodant ar keičiant 

nekilnojamą turtą Lietuvoje, 
* užsiprenumeruoti Lietuvoje labiausiai skaitomą laikrašti 

„Lietuvos Rytas". 

Mūsų tel 708-852-8180 
Adresas: 8440 S. Cass Ave., VVestmont, IL 60559 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plytelės. Karšto vandens tankai, 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 
BEN SERAPINAS 708-636-2960 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

RAC1NE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Aticąryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvainausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ava. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

-—±± 
YVAGNER 

MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedaį" 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Phone (312) 581-4111 

CLASSIFIED GUIDE 
FOR SALE REAL ESTATE 

Parduodu už žarną kalną du 
kapinių sk l ypus , L ie tuv ių 
Tautinėse kapinėse, labai geroje 
vietoje: Section 3, Block 18, Lot 5. 
Tel. 904-773-2642 

dukcija yra brangi ir greitai 
gendanti, neskuba praleisti kro
vinio, versdami mokėti kyšius. 
Varėnos firmos šiais metais ėmė 
steigti savo grybų supirktuvių 
ir saugyklų tinklus Ukrainoje, 
Rusijoje ir Baltarusijoje. Papras
tai atsiskaitoma grynais pini
gais arba prekėmis. Firmos 
stengiasi kontroliuoti didelius 
rajonus, įvairiais būdais iš-
stumdamos konkurentus. Visa 
tai daro šį verslą pavojingu. 
Greičiausiai po kelerių metų 
išliks tik kelios stambios firmos. 

FOR SALE 

DĖMESIO! Sunny Hllls, FL 
parduodamas didelis sklypas pačiame 
lietuvių centre. Ambassador g-vėje. 
Kreiptis: tel. 708-687-3945. 

MAR0.UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų toto nuotraukų; aptarna
vimas Atidaryta pirmad.enĮ ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antratf.ir trečiad. susikalbesit 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

HELP VVANTED 

Valymo darbas 
laikoma motarto valyti namus bal ras
tinas. Alga nemažesnė, kaip $310 iki 
$370 per sav Reikia gyventi Chicagos 
priemiestyje. Kambarys bus parūpintas. 

Skambinti: 1-708-393-3999 

JOB SHOP MACHINIST 
EXPEBIENCED 

Full time. Southside tocation. 1st shift. 
Mušt speak FLUENT English. 

Call for appointment 
312-778-0230 

Between 7:30 am & 4:30 pm 
Mon. thru Fri. 

"m 'Afy ^ GREIT 
/ PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5659 
(706)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida 

IEŠKO DARBO 

Moteris I i Lietuvos laiko darbo. 
Gali prižiūrėti ligonius, vaikus ir 
atlikti namų ruošos darbus. Šiek tiek 
ka lba a n g l i š k a i . Ga l i p a d ė t i 
besimokantiems lietuvių kalbos. Tel . 
312-581-7547. 

% 21 
KMIECIK REALTORS 

7922 S. Pulaski Rd. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. j i profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

IEŠKO BUTO 

Vyr. amžiaus lietuvei reikalingas kam
barys Floridoje, Kalifornijoje, Arizonoje ar
ba Čikagoje. Už kambarį atsilyginsiu namų 
ruoša. Siūlyti raštu: E. Vaišvilienė, 10505 
S. St. Louis, Chicago, IL 60624. 

HTŠCELLANEOUS 

Noriu pirkti akordeoną ir armo
niką (concertina). 

Kralptls 708-755-6444 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208 Va Woat 95th Straat 

M . — (706) 424-6654 
(312) 561-6654 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

312-770-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

u REALMART,INC 
6602 S. PuUsii, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

'Qntu!£| -ra. aus 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lavvn, Illinois 60453 

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

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

I M E X A M E R I C A , I N C . 
524 Stata U n a Rd. 

Calumat City, IL 60409 
Nuomoja automobilius- Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius { Lietuvą. 
Tel . 7 0 8 - 8 6 8 0 0 4 9 , F a x 
706-866-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v .v . 

FOR SALE 
By ovvner. In Oak Lavvn. IL condo; 
2 bedrm.. 2 baths; vvith garage. 

$115,000 
Tel . 708-386-1651 

R A S A 
T R A D E C O. 

Tęsiame siuntinių pristatymą į 
Lietuvą lėktuvais ir pradedama 
siųsti iš Los Angeles laivais. Ga
lime patarnauti pervedant pini
gus, siunčiame fax, parduoda
me maisto produktus. 

1038—14th St. #4 
Santa Monica, CA 90403 

Tel. fax: 310-458-8823 

ATTN. CITY VVORKERS! 
FOR SALE BY OWNER 

SSttl S KENNCTH 
2, possibte 3 bedrm. 2 baths. large living rm.. 
dining rm.; finished recreation rm. Vh car 
detached garage: large fenced yard with 24 
x 17 dec; beautrful tocation: vvalk to new rapid 
transit line. bus. schools. Remodeled. move-
in condition: asking onty $104,900. Call 
312-581-1672 for an appointment 

Ford City parduodamas „ c o n 
d o " , 10 aukštas; 2 mieg., 2 vonios. 
Apie $60,000. Skambinti 

312-778-9027. 

PARDAVIMAS.IR TAISYMAS 

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

. FOR RENT _ .... 

Brtghton Parke, Archer Ir CalHomla 
•py l . Išnuomojami 2 butai; 
1) 4 did. kamb.. modernus. Su šaldy
tuvu, virykla. virt. spinteles, „mini-
blinds". antram a. $575 į men. įskaitant 
šilumą, karštą vand. ir virimo dujas. 
Kreiptis po 4 v. p.p 312-*90-1*77 ar
ba 312-247-3777. 
1) Saulėtas. 3 kamb . antram a. Kilimai. 
virykla. šaldytuvas, skalbykla pastate. 
$400 į men įskaitant šilumą ir karštą 
vandenį Kreiptis vakarais: 
312-890-1877. 

I šnuomo jamas 3 kamb. ..garden 
apt." butas su šiluma ir elektra. Mar-
quette Parko apyl. Skambinti po 5 v.v. 
ta i . 312-476-2343. 

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

Išnuomojamas 5 kamb. 2 miag. 
butas arti geros transportacijos. 64 
ir California apyl. Skambinti: 

708-361-1171 . 

I 



JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Ralkalų Taryba 

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909 

SUTVARKYKITE 
SAVO DOKUMENTUS 

Nesvarbu, ar esate jaunas , 
Pagyvenęs a r senas, turėtumėte 
tvarkingai laikyti savo asmeniš
kus dokumentus. Tai yra reika
linga, tvarkant pajamas, ruo
šiantis investuoti, rengiantis 
išeiti į pensiją, a r šiaip sa
vo turtą per tvarkant (estate 
planing). 

Vyresnio amžiaus žmonėms 
kar ta is reikia giminių ar drau
gų pagalbos, tvarkant jų teisi
nius ar finansinius reikalus. Bet 
dažnai žmogus, kuris nori padė
t i tvarkyti jūsų reikalus, neturi 
jokių žinių apie jus ir jūsų 
reikalus ir nežino, kur visa t a i 
ras t i . Dėl to būtų visiems leng
viau, jeigu mes visi savo doku
mentus laikytumėme sutvarky
tus . Nors kiekvieno padėtis gali 
būt i skirtinga, bet šie patarimai 
gali jums padėti tvarkant savo 
finansinius ir asmeniškus do
kumentus. 

ASMENS DOKUMENTAI 

Apie savo asmenį turėtumėte 
turė t i surašytą ir prieinamoje 
vietoje padėtą šią informaciją: 

1. vardas ir pavardė; 
2. „Sočiai security" numeris; 
3. gyvenvietės adresas; 
4. gimimo data ir vieta; 
5. pavardės ir vardai bei 

adresai: vyro/žmonos ir vaikų 
(arba mirties pažymėjimas tų 
asmenų kur ie jau mirę). 

6. Informacija, k u r rasti jūsų 
testamentą ar „Trust"; 

7. informacija, k u r yra jūsų 
gimimo, vedybų, skyrybų, pilie
tybės ir ki tus svarbius do
kumentus; 

8. darbdavių ir išdirbto darbo 
laiko sąrašas; 

9. išeito mokslo, karinės tar
nybos dokumentai, 

10. kokia jūsų religija, kuriai 
parapijai priklausote, tos para
pijos kunigų pavardės; 

11. kokioms organizacijoms 
p r i k l a u s o t e , ir jose g a u t i 
žymenys. 

12. pavardės ir adresai jūsų 
giminių, ar t imų draugų, dakta
rų , advokatų ir f inansinių 
patarėjų; 

13. išankstinis laidojimo rei
kalų sutvarkymas: pageidavi
mai ir reikalavimai. 

Šeimos narys, ar jūsų draugas 
turėtų žinoti, kur y ra visi šie in
fo rmac in ia i a s m e n i n i a i 
dokumentai ir kur yra visi ki t i 
jūsų svarbūs dokumentai, nors 
nėra reikalo jiems atskleisti te
stamento a r „ t rus t " turir-

F I N A N S I N I A I 
D O K U M E N T A I 

Tai informacija apie apdrau-
das, banko sąskaitas, „deeds", 

investavimus ir k i tus svarbius 
dalykus. Siūlomas šis p lanas: 

1. pajamų šalt iniai (pensijos, 
įplaukos iš pa lūkanų ir t.t.); 

2. Sočiai security ir Medicare 
informacija; 

3 . I n v e s t a v i m o į p l a u k o s 
(stocks, bonds, nek i lno jama 
nuosavybė); 

4. apdraudos (gyvybės, svei
katos ir nuosavybės), nurodant 
apdraudų numer ius . 

5. Banko sąskaitos („check-
ing, taupymo ir „credit union"); 

6. kur yra jūsų „safe deposit" 
dėžutė. 

7. paskut inių metų „income 
t a x " popieriai; 

8. skolos: kam ir k iek esate 
skolingas ir skolų mokėjimo 
datos; 

9. namų paskolos: kiek ir 
kaip mokama; jei išmokėta: 
kada išmokėta; 

10. kredito kortelių ir „char-
ge account" vardai ir numer ia i ; 

1 1 . nuosavybės mokesčiai; 
12. kur randas i asmeniškos 

brangenybės ar šeimos brangūs 
daikta i . 

Tur in t tvarkingai surašytą ir 
sudėtą šią visą informaciją, 
j ums padės planuojant bet kokį 
jūsų gyvenimo pas ike i t imą: 
kaip išėjimą į pensiją, krausty-
mąsi į kitą gyvenvietę, mirt į 
šeimoje. J ū s turės i te tvarkin
gas, t iksl ias gyvenimo žinias, 
kur ios padės jums padary t i ge
r iausius sprendimus. 

F inans in iame p lanav ime yra 
svarbu atsižvelgti ir į medicini
nes išlaidas ir „long-term care", 
nors dažnai sunku n u m a t y t i 
a tei t ies re ika lav imus . Vyres
niems taip pat yra svarbu žinoti, 
ką Medicare dengia ir ko ne. 

Medicare padeda žmonėms, 
tu r in t i ems ribotas įp laukas ; 
užmoka ka i k u r i u o s pa tar 
navimus (community services). 
Nauji įs tatymai gali pakeist i 
Medicare ir Medicaid patar
navimus bei mokėjimus, bet tuo 
t a rpu , kol dar nepakeis ta , jūs 
t u r ė t u m ė t e ž ino t i a p i e il
galaikio ligonio s laugymo ap
draudos galimybes, kur ios da
bar yra pradedamos išvystyti . 

Valstijų įs ta tymai įvairuoja, 
todėl jūs tu rė tumėte sus i rš t i su 
jūsų gyvenamos vietovės „office 
on aging" įstaiga, su advokatu , 
ar finansiniu planuotoju dėl šių 
klausimų: palikimų, paveldėji
mų, mokesčių, apdraudos, Medi
caid ir Medicare. 

Rūpinant i s vyresnio amžiaus 
žmogumi a r ruošiantis savo pa
t ies senatvei, yra naud inga , jei 
sprendimai ir pake i t imai yra 
daromi pirma, negu iškyla kri
zė. Trys teisiniai dokumenta i : 
„power of a t torney" ir „living 
wi l l " gali daug padėt i , kuomet 

reikia tvarkyt i kito, pagalbos 
reikalingo, asmens reikalus. 

„Power of at torney" ar „du-
rable power of attorney" įgalio
jimai gali būt i padaryti, kad 
suteiktų ki tam asmeniui teisę 
tvarkyti jūsų asmeniškus ar fi
nansinius reikalus. Kadangi 
paprastas įgaliojimas (standard 
povver of attorney) nustoja ga
lios, jei žmogus tampa teisiškai 
nekompetentingu, tai „durable 
povver of attorney" yra geresnis. 
Jis galioja ir tada. kai žmogus 
tampa nepajėgiu. 

„Living w i l l " nurodo, ko 
asmuo nori nepagydomos ligos 
a tveju . „ L i v i n g w i l l " y ra 
pripažįstamas daugelyje valsti
jų. „Living wil l" įgalina asme
nis padaryti sunkius, spren
dimus dėl sveikatos. 

Į „Regionai center on aging" 
galima kreiptis ir ten advokatai 
gali jums surašyti testamentus, 
padaryti k i tus dokumentus už 
prieinamą, mažą 50-100 dolerių 
mokestį. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago dept. on Aging" informaci
jos. Vertė ir spaudai paruošė 
Aldona Šmulkštienė ir Birutė 
Jasaitienė. 
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SOCIAL SECURITY 
P E N S I J O S IR DARBO 

P A J A M O S 

Amer iko je pens i j a s gal i 
pradėti gauti žmonės, sulaukę 
62 metų. Pradėjus pensiją imti 
62 metų, ji bus tik apie 80% 
didumo visos pensijos. Visą 
pensiją galite gauti, t ik sulaukę 
65 metų. Pensijos dydis pri
klauso nuo išdirbtų metų ir 
įmokėtos sumos į pensijų fondą. 
Pensijas gauna ne t ik darbi
ninkas, kur is mokėjo Sočiai Se
curity, bet ir jo žmona/vyras, jų 
išlaikomi, iki 18 metų vaikai ar 
vaikaičiai. Našliai ar našlės, vėl 
apsivedę,.sulaukę 60 metų (jei 
invalidai — 50 metų) gali gauti 
buvusio, mirusio sutuoktinio 
pensiją. 

Išsiskyrę (vyras ar moteris), 
jei jie išgyveno santuokoje bent 
10 metų, praėjus dviem metams 
po skyrybų, suėjus 62 metams, 
jie gali pradėti imti dirbančio 
buvusio sutuoktinio pensiją, 
nesvarbu, ar t a s buvęs sutuok
tinis dirba ir pats jau ima pen
siją, ar ne. 

Daug asmenų, išėję į pensiją 
dar pilną ar dalinį laiką dirba. 
Jeigu jūs dirbate, imate Sočiai 
Security pensiją ir neturi te dar 
65 metų, jūs galite per metus 
uždirbti 7,680 dol. Jeigu uždirb
site daugiau: nuo kiekvienų, 
daugiau kaip nustatytos sumos 
uždirbtų 2 dolerių, vieną dolerį 
pasiliks Sočiai Security įstaiga. 

Tarp 65-69 metų jūs galite už
dirbti per metus 10,560 dol. 
Uždirbant daugiau kaip šią 
sumą, nuo kiekvienų 3 dolerių, 
vieną dolerį pasiims Sočiai 
Security. Asmenys, sulaukę 70 
metų ar vyresni, gali uždirbti 
kiek nori ir gauti visą pensiją. 
Todėl asmenys, kurie sulaukę 
pensijos amžiaus planuoja dirb-

• Kas k ą ruoš i a , kas ką 
veikia? Paskaityt t ik „Draugą" 
reikia... 

• Nau jaus ios ž in ios iš Lietu
vos randamos kasdien „Drau
ge" . 

Lietuvos našlaičiai invalidai su ses. Daiva Kuzmickaite (antroje eiL ii kairės) 
ir dr. Albina Prunskiene, kuri yra Našlaičių globos komiteto pirmininkė. 

t i , turė tų pagalvoti, ar pradėti 
imti pensiją ir nustoti dalį jos 
dėl uždarbio, ar palaukti ir pra
dėti imti didesnę pensiją vėliau. 
Jeigu jūs, sulaukęs 65 metų, ne-
pradedate imti pensijos, jūsų 
pensija didėja kas mėnesį. Taip 
pat visi turėtų žinoti, kad, jeigu 
jūs imate pensiją, dirbate ir 
uždirbate daugiau, negu jums 
Sočiai Security leidžia, turi te tai 
kasmet pranešti Sočiai Securi
ty įstaigai. 

Sur inkta iš įvairių Sočiai Se
curity įstaigos leidinėlių. 

Bi ru tė J a s a i t i e n ė 

K A V A L I E T U V O J E 

Privatizuotoje „Akmenos" vir
v ių gamykloje dabar pakuo
jamos kavos pupelės. Čia įkur
t a bendra Lietuvos — Lenkijos 
įmonė. P e r mėnesį supakuo
j a m a apie 20 tonų pupelių. Kol I 
k a s paskrud in tas pupeles ir j 
į p a k a v i m o medžiagas t iek ia 
l enkų firma. Vėliau ruošiamasi 
p i rk t i žalią kavą, vietoje kepin
t i , mal t i ir pakuoti . Grei tai 
skuodiškių kavos galės para
g a u t i ir visa Lietuva. 

PADĖKA 
A.tA. 

MARCELĖ TOTORAITIENĖ 
Mirė 1993 spalio 7 d. Po šv. Mišių Švč. M. Marijos Nekalto 

Prasidėjimo bažnyčioje, buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireiliui, prelatui D. 
Mozeriui už maldas koplyčioje, kun. J. Kidykui, S.J., už 
atnašautas gedulingas šv. Mišias ir apeigas kapinėse. 

Dėkojame sol. D. Stankaitytei už įspūdingą giedojimą 
bažnyčioje, Brighton Parko Lietuvių Bendruomenei, Saulių 
klubui už vainiką ir Naktinės adoracijos būreliui už pareikštą 
užuojautą. 

Nuoširdžiai dėkojame už užprašytas šv. Mišias, aukas 
įvairioms intencijoms, mums toje liūdesio valandoje pareikštą 
užuojautą asmeniškai ir spaudoje. 

Dėkojame karstanešiams ir visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse, kuriems atskirai neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame laidotuvių direktoriams Gaidas-Daimid už ma
lonų patarnavimą. 

Tegul Jus visus globoja gerojo Dievo ranka! 

Sūnus Pranas, duktė Danutė ir jų šeimos. 

A.tA. 
MEČIUI BANKAUSKUI 

m i r u s , reiškiame nuoši rdžiausią užuojautą žmonai 
VALERIJAI , dukra i D A N G U O L E I , jos v y r u i PET
RUI ir sūnui ŠARŪNUI G R I G A N A V I Č I A M S , o t a i p 
pa t LĖLEI ir J U O Z U I Ž V Y N I A M S bei jų šeimai i r 
k a r t u liūdime. 

Juzė ir Jonas Žebrauskai 

Mylimam Vyrui , Tėvui i r Seneliui 

A.tA. 
KAZIMIERUI SMILGEVIČIUI 

Kanadoje mirus , žmoną DANUTE, s ū n u s s u šeimo
mis, seseris - JANINĄ PETRUŠLENE, ONĄ ŽOLY-
NIENE, ELENĄ M I K N K J V I E N E , K R I S T I N Ą SE-
NULIENE su šeimomis i r visus g imines giliai 
užjaučiame ir kar tu l iūd ime. 

Eugenija Liaugaudienė ir šeima 

A.tA. 
MEČIUI BANKAUSKUI 

mirus , giliai užjaučiame jo žmoną VALERIJĄ, dukrą 
DANGUOLE ir jos šeimą. 

Placidą Balšaitytė 
Valerija Šimkienė 
Teodora ir Antanas Plytnikai 

A.tA. 
KAZIMIERAI TUMAVIČIENEI 

mirus , vyrui JURGIUI TUMAVIČIUT-TUMUI reiš
k i a m e nuoširdžią užuojautą ir k a r t u l iūd ime . 

Sun City lietuviai: 
S. Aušrota 
A. Bajoras 
G. Baltrušaitis 
V. Gilys 
L. ir L. Medeliai 
A. ir A. Paulauskai 
B. Platukis 
J. ir M. Valiukevičiui 

A.tA. 
MEČIUI BANKAUSKUI 

mirus, re iškiame nuoširdžią užuojautą žmonai VA
LEI , dukrai DANGUOLEI i r P E T R U I GRIGANAVI
ČIAMS. -JUOZUI ir L Ė L E I ŽVYNIAMS i r k i t i ems 
giminėms. 

Jadvyga Gaudušienė 
Jane Glaudelienė 
Jonas ir Aleksandra Svarai 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

A.tA. 
LAIMUTĖS KUTKUTĖS 

gyvybei net ikėtai užgesus, J A V L B Krašto valdybos 
buvus j p . rmininką VYTAUTĄ K U T K Ų su še ima 
nuoširdžiausiai užjaučia 

JA V LB Krašto valdyba 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL D I R E C T O R S 

a n d EUDEIKIS F U N E R A L H O M E 

B R I G H T O N P ARK 4330 S. C A L I F O R N I A AVE. 
TOVVN O F LAKE 4605 S. H E R M I T A G E AVE. 

1-312-523-0440 Q R 1-312-927-1741 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVĄY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

Panevėžio katedros šventoriuje š.m rugsėjo 12 d pašventintas kun Alfonso Lipniūno paminklas. 
Šventinimo apeigas atliko vysk. J. Preikšas. 

We Ship UPS 

Užsiimam ma'sto tiekimu (cataring) 

312-434-9766 

talman 
delicatessen 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

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

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W. 71st STREET 
CICERO 1446 S. 50th AVE. 

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

LEMONT LOCATION OPEN1NG SEPTEMBER. 1993 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312-476-2345 
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Šv. A n t a n o pa rap i jo j e , Cice
ro, IL, šį sekmadienį, lapkričio 
7 d., nuo 3 iki 5 vai. parapijos 
salėje vyks svarbus susirinki
mas visiems parapiečiams. Tai 
p i rmasis iš kelių parapiečių 
susir inkimų, kur ie bus šaukia
mi ryš ium su šiais me ta i s vyk
domu Šv. Antano parapijos atei
t ies veiklos p lanavimu. Šiame 
p i rmame susir inkime parapie-
čiai bus prašomi mažuose būre
liuose pasidalint, kokią reikšmę 
jų gyvenime yra turėjusi Sv. An
tano parapija. Planuojant para
pijos atei t į , y r a labai svarbus 
l ietuvių parapiečių įnašas šiuo 
k laus imu. Bus ir l ietuvių kalba 
p ravedamų būrelių, bus proga 
pabendraut i ir su k i tų tautybių 
parapiečiais . 

V y r e s n i ų j ų l i e tuv ių c e n t r e , 
Seklyčioje, l apkr ič io 10 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p., L W 
reikalų vedėja J ū r a t ė Budrienė 
rodys vaizdajuostę „Lietuvos 
Vaikų vilties ortopedinės opera
cinės a t idarymas Vilniaus un-to 
ligoninėje". Po to bus bendri pie
tūs . Visi kviečiami ir laukiami. 

K e l i o n ė a u t o b u s u į Milvvau-
kee, WI, kurią planavo Vyres
niųjų lietuvių centras, nesusida
r ius didesnei keliautojų grupei, 
neįvyks. 

M a r i a a u k š t e s n i o s i o s mo
k y k l o s a p ž i ū r ė j i m a s bus 
lapkričio 14 d., nuo 1 iki 3:30 
vai . p.p. Mergaitės, norinčios 
lankyt i šią mokyklą, kviečia
mos p a s i n a u d o t i p roga i r 
plačiau su ja susipažinti . 

Da inavos ansamblio koncer
tas rytoj, sekmadienį, lapkričio 
7 d., 3 vai. po pietų Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Kasa 
bus at idaryta nuo 1 vai., kad 
būtų patogiau įsigyti bilietus. 
Dainava — tai vienintelis, išei
vijoje likęs, tautinis ansamblis, 
į kurį įsijungė daug jaunesnio 
amžiaus žmonių. Jo vadovas — 
taip pat jaunosios kartos muzi
kas, bet jau spėjęs pasižymėti 
savo ta lentais ir darbštumu — 
Darius Polikaitis. Visuomenė 
yra raginama ir kviečiama gau
siai r inkt is į Jaunimo centrą, į 
Dainavos koncertą ir parodyti 
akivaizdžiu būdu, kad mums 
svarbu išlaikyti išeivijos kul
tūr ines apraiškas, kad mūsų 
jaunesniosios kartos įsijungimą 
į visuomeninę-kultūrinę veiklą 
remiame konkrečiai, ne vien tik 
gražiais žodžiais. 

L i e t u v i ų fondo banke t a s 
vyksta šį vakarą, lapkričio 6 d., 
Martiniąue pokylių salėje. Ban
keto pradžia 6 vai. v., o vakarie
nė prasidės 6:30 v.v. 

Dr . Vidas Nemickas , Ri-
ve r s ide , IL, a t s i ų s d a m a s 
p r e n u m e r a t o s mokestį i r 
apmokėdamas kitas sąskaitas, 
„Draugo" išlaidų sumažinimui 
dar pridėjo ir šimto dolerių čekį. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

x J e i re ikal inga įsigyti vai
r a v i m o te isės (IL Driver's Li-
cense) — kreipkitės į Ed Suma
ną, t e l . 1-708-246-8241. 

(sk.) 

V Ė L I N Ė S L I E T U V I Š K O J E 
M O K Y K L O J E 

Dainavimo pamoka Čikagos lituanistinėje mokykloje Jaunimo centre. 

x D ė m e s i o ! Ga l i t e p a s i e k t i 
Šve i ca r i j o s b a n k u s iš Chi-
cagos a r kitų miestų. Informa
cijai kreipkitės tel. 312-776-
5720. Atsakome 24 vai. Padeda
me veltui. Kalbame lietuviškai. 
Adresas: 3215 W. 62 PI . C-l , 
C h i c a g o , IL 60629. 

(sk.) 

x T r a d i c i n i a i P a d ė k o s die
n o s š o k i a i įvyks l a p k r . 25 d. 
J a u n i m o centre. Kviečiamas 
j a u n i m a s nuo 16 metų amžiaus 
gausiai dalyvauti. Bus apsauga. 

(sk.) 

x D Ė M E S I O ! D a r t u r i m e 
p i l n u s k o m p l e k t u s : Lietuvių 
Enciklopedijos 371. , Encyclope-
dia Li tuanica, 6 t., Vinco Krė
vės raš ta i , 6 t. Taip pa t siun
čiame į Lietuvą per agentūras , 
ka ina 60-80 et. už svarą. Teirau
tis: J . K a p o č i u s , P .O . Box 752 
C o t u i t , MA, 02635, t e l . 1-508- i 
428-6991. 

(sk) j 

x J a u p e n k t i m e t a i , kai 
„ Ž A I B A S " sėkmingai ir sąži
ningai pristato jūsų užsakymus 
tiesiog į jūsų giminaičių namus 
be jokio muito. V I S I MAISTO 
P R O D U K T A I I Š A M E R I 
K O S . Mėsos konservai iš Lietu
vos. Švenčių proga jums siūlo
me „ K A L Ė D Ų S T A L A S " : 10 
sv. miltų, 10 sv. cukraus , 10 sv. 
ryžių, 64 oz. alyvos, 1 sv. drus
kos, 2 dėž. ananasų , 1 dėž. sly
vų, 1 dėž. razinų, 1 dėž. kakavos, 
39 oz. pupelių kavos, liežuvis 
drebučiuose, paš te tas „Arkti
ka" , jautienos „Turisto pusry
čia i" , kiaulienos „Turisto pus
ryčiai" , t rošk in ta jaut iena ir 
troškinta kiauliena. Pilna kaina 
$100. „ Ž a i b a s " , 9525 Sou th 
79th Ave. , H i c k o r y Hills, IL 
60457. Telef. (708) 430-8090. 

(sk.) 

x LITUANICA C&C INC., 
Greitos, saugios ir pigiausios 
siuntos į Lietuvą išsiunčiamos 
kiekvieną savaitę. Oro linija 
virš 40 sv. $2.45. Laivu virš 100 
sv. — 57 et. sv . Organizacijoms 
— laivu virš 1,000 sv. tik 47 et . 
sv. L a b d a r o s siuntoms muitų 
n ė r a . Įvairaus maisto siuntinys 
42 sv. — $69. Persiunčiame pi
nigus doleriais. 6607 S. Pulas -
ki R d . Chicago , IL 60629. Tel . 
312-585-8700; Fax. 312-585-
8922. 

(sk.) 

x N A M A M S PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į M u t u a l Federal Savings, 
2212 West Cermak R o a d — 
Tel . (312) 847-7747. 

(sk) 

x D Ė M E S I O VIDEO APA
R A T Ų SAVININKAI! Nore 
darni t ikrai 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: 
I N T E R V I D E O , 3533 S. AR
C H E R AVE. , CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav . 
P e t r a s Be rno ta s . 

(sk) 

x St . P e t e r s b u r g Beach , 
F lo r ida , netoli Pranciškonų 
koplyčios, parduodamas 2 mie
gamųjų „condo", su baldais, arti 
jūros. Prieinama kaina, dėl 
greito pardavimo. Skambinti 
vakarais (216) 943-0910; savi-
ninkai-realtors. 

(sk) 

„Kas atsitiko Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčios 
kieme?" — klausinėjo vienas ki
tą žmonės, rinkdamiesi praėju
sį sekmadienį į bažnyčią. Prie 
zakristijos prisišliejęs, „kojas" į 
kiemo asfaltą giliai „įgrūdęs" ir 
aplinkinį asfaltą sulaužęs, 
kiurksojo milžiniškas sunkveži
mis. Atrodė, kad kiekvienu mo
mentu zakristijos siena įgrius ir 
sunkvežimis įvirs į vidų. Dabar 
paaiškėjo, kad sunkvežimis pri
klauso Import-Export įstaigai 
(sav. Kastytis Latvys). Policija 
surašė keletą pabaudų ir sunk
vežimį nuo kiemo nuvilko, pri
mindama savininkui ir visiems 
kitiems, kad Marąuette Parko 
apylinkėje prie bet kurios 
gatvės draudžiama statyti tuos 
didžiuosius sunkvežimius. Lie
ka tik vienas klausimas: kas su
taisys parapijos kiemą? 

„Lietuvos r y t a s " š.m. spalio 
26 d. (nr. 208) iš „Draugo" laiš
kų skyriaus persispausdino Al
gio Liepinaičio laišką, kuriame 
jis siūlo ant Lietuvos oro linijos 
lėktuvų pridėti žodį „Lituani
ca", kad tuo būtų pagerbti mūsų 
tautos didvyriai. 

x Šv. Šeimos vilos tradicinis 
„Christmas Bazaar" įvyks šeš
tadienį, l apkr ič io 13 d., 9 v.r. 
— 3 vai. p.p.. Holy Family Vil
ią, 12375 Mc Carthy Rd. (123 
St.), Lemont, IL. Visi kviečiame 
ateiti, pabendrauti, užkąsti, pa
žaisti žaidimus, įsigyti kalė
dinių puošmenų ir dovanų ir 
paremti Šv. Šeimos vilos senelių 
namų išlaikvmą. 

(sk.) 

x Greit p a r d u o d u vienos i r 
dviejų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX RE ALTORS, R imas 
S tankus , tel. (312) 5865959 ar 
ba (708) 425-7161.' 

(sk) 

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui — 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

x Optical S tudio , 2620 W. 
71st St., Ch icago , 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. P i r m a d . ir a n t r d . 
užda ry t a . 

(sk) 

x Baltic M o n u m e n t s , Inc . , 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 
I 

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

(sk) 

x SAGIL'S r e s t o r a n a s yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patie
kalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liut ikienė ir I. Nau-
jok ienė . „Sagi l ' s" , 6814 W. 87 
St., B u r b a n k , IL 60459, tel . 
708-598-0685. 

(sk) 

L I E T U V Ė S D A I L I N I N K Ė S 
Į V E R T I N I M A S 

Indrės Lukai tes a tbu l inė s 
tapybos ant stiklo darbas — 
Jūra tė ir Kastytis, a t r i n k t a s 
specialiai parodai „Aąuatic Vi-
sions", kur i vyksta John G. 
Shedd akvar iume. Parodoje 
dalyvauja 31 modernios tapybos 
d a i l i n i n k a s . L a n k y t o j a m s 
norima parodyti, kaip šių dienų 
menininkai vaizduoja formas ir 
spalvas, susijusias su gamta ir 
vandeniu. Dailininkų kūr in ia i 

Kazys B r a d ū n a s dalyvaus 
svarstybose „Išeivių santykia i 
su savaisiais Lietuvoje" Ateities 
savaitgalio metu sekmadienį, 
lapkričio 7 d. 12:15 v. p.p. Atei
t in inkų namuose Lemon te . 
Ateities savaitgalis vyksta lap
kričio 5-7 d. Čikagos J a u n i m o 
centre ir Ateitininkų namuose . 

D a n a s L a p k u s d a l y v a u s 
svarstybose apie lietuvių meni
ninkų kūrybą Ateities savaitga
lio metu šiandien, šeštadienį, 
lapkričio 6 d.. 3:15 v. p.p. Jau
nimo centro Čiurlionio galerijo
je. Ateities savaitgalis vyksta 
lapkričio 5-7 d. Čikagos Jauni
mo centre ir Atei t ininkų na
muose Lemonte. 

x I s tor in is p o p i e ž i a u s vizi
t a s Lietuvoje! Aukštos koky
bės, dviejų su puse valandų il
gumo spalvotą vaizdajuostę 
(VHS) dabar galite užsisakyti 
pas I n t e r n a t i o n a l H i s to r i c 
Films, Inc., skambinant tel . 
312-927-2900, r a š t u , a r b a 
asmeniškai atvykdami į mūsų 
raštinę, 3533 S. Archer Ave., 
Chicago, IL 60629. Kaina t ik 
$19.95 ir $4.50 už pe r s iun t imą . 
Mes p r i i m a m e č e k i u s i r 
Visa'Mastercard kredito kor
teles. Sav. P e t r a s B e r n o t a s . 

(sk) 

Nuotr. Danos Mikužienės 

buvo atrinkti per įvairias galeri
jas, kuriose j ie nuolatos ekspo
nuoja savo darbus . 

Indrės Lukai tes darbas buvo 
pasir inktas iš Ann Na than 
galer i jos Čikagoje . Parodą 
gal ima lankyt i nemokamai , 
nusipi rkus bilietą į Ocena-
riumą, nuo lapkričio 1 d. iki 
kovo 13 d. (1994 m.). Parodos 
„Aąuatic Visions" informacinio 
l a n k s t i n u k o viršel į puoš ia 
Indrės paveikslo „Jūratė ir Kas
t y t i s " spa lvo ta n u o t r a u k a . 
Shedd a k v a r i u m ą g a l i m a 
lankyti nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro. Adresas: 1220 South 
Lake Shore Drive, Chicago, Illi
nois, telefonas (312) 939-2426. 

Nepapras ta i džiugu, kad mū
sų j a u n a gabi dail ininkė kopia 
į meno viršūnes. Jos darbai 8-9 
maskės bus galima pamatyt i 
parodoje , k u r i a t i d a r o m a 
lapkričio 19 d. ir tęsis iki 
gruodžio 24 d. Malton Gallery, 
2709 Observatory at Edvvards 
(Hyde Park), Cincinnati , Ohio, 
telefonas (513) 321-8614. 

Indrės darbų jau yra įsigiję 
keli muziejai, daug galerijų i r 
meno mėgėjų. Beveik į visus jos 
darbus įjungti lietuviški užrašai 
ir paveikslai vaizduoja sakmių 
ir patarl ių turinį . 

x „ S a u l u t ė " , Lietuvos naš
laičių globos būrelis, dėkoja už 
aukas: Ričardas Kuns tmanas 
$30, Romualdas Kašubą $25. Po 
$20: Algirdas Stepaitis, Harry 
Juchnevičius, Algimantas Ur-
butis, Ksaveras Adickas. Po 
$10: Gina Vai , Danutė Dirvo-
nienė, Alfonsas Pargauskas, A. 
T. Antanai t i s . Ačiū! Aukos nu
rašomos nuo mokesčių ir siun
čiamos: „ S a u l u t ė " , 419 Weid-
n e r Rd., Buffalo Grove , I L 
60089. 

(sk.) 

Vėlinės yra labai svarbi šven
tė, surišta su kiekvieno žmo
gaus likimu. Dievas mums pa
skyrė labai trumpą laiką gyven
ti žemėje, kad pasiruoštume 
amžinybei. Ne visi t inkamai 
ruošiasi, ne visų darbais Kūrė
j a s y r a p a t e n k i n t a s , todėl 
tokiems Jis skyrė pereinamąjį 
laikotarpį pomirtiniame gyve
nime, kad atgai lautų už savo 
apsileidimą. Dievas, mylėdamas 
žmogų, leido gyviesiems padėti 
atgailautojams amžinybėje, kad 
galėtų sutrumpinti jų kentėjimo 
periodą. Tam tikslui Bažnyčia 
paskyrė specialią šventę — Vė
lines. Labai gerai, kad jaunimas 
yra supažindinamas su šios die
nos reikšme. 

Spalio 30 d. Čikagos lituanis
tinė mokykla dalį savo pamokų 
skyrė mirusiųjų prisiminimui. 
Klasėse buvo paaiškinta moki
niams šios dienos re ikšmė ir 
kokie yra lietuviški Vėlinių 
papročiai. Paskui visi, šil tai 
apsirengę, su žvakutėmis ran
kose, ėjo į Jėzuitų koplyčią. 
Prieangyje buvo uždegtos žva
kutės, kurias mokiniai nunešė 
arčiau altoriaus, ku r buvo pa
vaizduotas kapas ir t en įsmeigė 
į smėlį. Lietuvoje per Vėlines 
kapinės būdavo lyg iliuminuo
tas miestas. Kun. J . Vaišnys 
t rumpai apibūdino šios dienos 
reikšmę. Mokiniai kortelėse 
surašė visų savo artimųjų miru
siųjų vardus ir t a s korteles 
padėjo prie žvakučių. Tie visi 
mirusieji Mišių metu buvo pri
siminti, prašant Dievą, kad jų 
pasigailėtų. 

Iš koplyčios m o k i n i a i su 
mokytojais nuėjo prie „Žuvu
siems už Tėvynę" paminklo 
pagerbti mirusių karių, žuvusių 
už Lietuvos laisvę. Čia kun . 
Vaišnys vėl t a proga t rumpa i 
pateikė gilių minčių, kur ias 
mokiniai su dėmesiu išklausė. 

Toliau vyko sutrumpintos pa
mokos klasėse iki 12 valandos. 
Tada visi pradžios mokyklos 
mokiniai nuėjo į gražiai iš
puoštą mažąją salę švęsti ame
rikietiškos Halloween šventės. 
Prieš tai mokiniai apsirengė 
specialiais kost iumais su kau
kėmis. Įdomią programą prave
dė mokytojas Vidas Dumašius . 
I šią programą buvo įjungti 
mokytojai ir tėvai , kur ie at l iko 
paruošiamuosius darbus . Nors 
tie papročiai ir nelietuviški, bet 
jie mokinių mėgstami ir buvo 
pravesti lietuvių kalba. 

Nors Vėlinės ir Hallovveen 
tarp savęs nesiderina, tač iau 
kalendoriuje jos arti viena kitos, 
kad sunku surast i laiką ats
kiram paminėjimui. Be to, rei
kia skaitytis ir su sugaiš tu 
laiku, skirtu pamokoms. 

J . P l a č a s 

P A G E R B T I VISI 
Š V E N T I E J I 

Nors Visų Šventųjų šventė lie
tuvių ta rpe nėra labai iškilmin
gai švenčiama, tačiau Pa l . J . 
Matulaičio misijoje Lemonte j i 
buvo t inkamai paminėta . 

Prel. Juozas Prunskis su misi
jos kapelionu Algirdu Pa l ioku 
aukojo šv. Mišių auką. Kapelio
nas savo pamoksle paa išk ino 
apie šventuosius, kurie j a u y r a 
Dievo Karalystėje. Nor s j i e 
mums nepažįstami, nes Lietuva 
tų šventųjų beveik netur i , be t 
mes juos tur ime gerbti ir per 
juos prašyti Dievo malonės. J u k 
d a u g u m a iš mūsų tu r ime ne t 
vardus pagal šventuosius, kurių 
mes ta ip pat nežinojome, bet j au 
mūsų tėvai, duodami mums var
dą, pavedė mus tų šventųjų 
globai. 

Po Mišių putnamiečių seselių 
buvome pakviesti į jų pastogę — 
Ateit ininkų namus pusryčiams. 
P re la tu i J . Prunskiui sukalbė
jus maldą, stiprinomės seselių ir 
p. Stasiulienės gardžiais patie
kala is . Užbaigę pusryčius, kun . 
Palioko buvome į t raukt i į dis
kusijas. Jo klausimas buvo: ką, 
mūsų galvojimu reikia daryt i , 
kad pas iektume šventumo. Čia 
ir buvo įdomiausi pasisakymai, 
nes k iekvienas turėjome savo 
suprat imą, ka ip pas iekiamas 
šventumas. Vieni manė, kad t ik 
nuolatinė malda ir bendravimas 
su Dievu yra pagrindinis kelias, 
tuo t a r p u kiti aiškino, kad t ik 
gera is darbais ir ar t imo meile 
užs i tarnaujame tos malonės. 
Žinoma, dar k i tų nuomone, be
gal inis pasitikėjimas kiekvie
n a m iš mūsų Dievo ski r tu nuro
dymu, ką reikia daryti. Keletas 
paminėjo net savo re ikšmingus 
sapnus, kuriuose Dievas parodė 
kelią, kuriuo j ie turi ei t i ir ka ip 
t u r i elgtis. 

K a i p šv. Raš te p a s a k y t a : 
„Daug pašauktų , bet maža iš
r inktų , todėl visi negalime tikė
t is bū t i tų išrinktųjų ta rpe . Ži
noma, tur ime stengtis siekti to
bulumo ir daryti gera žmonėms, 
o Dievas te i s inga i pada rys 
sprendimą ir mums atlygins 
vienokiu ar kitokiu būdu. 

Pre l . J. Prunskiui sukalbėjus 
maldą, skirstėmės sus ikaupę ir 
paveikti tų minčių, kuriomis pa
sidalinome bendraudami . 

Ačiū seselėms Margar i ta i ir 
A r k a d i j a i už p u s r y č i u s ir 
malonų rytą. 

K a r o l i n a K u b i l i e n ė 

x Ieškote d a r b o ? Norėtu
mėt geriau susipažinti su nau
ja socialine bei ku l tūr ine aplin
ka? Pasiilgote šiuolaikinės lie
tuviškos muzikos? Jūsų geriau 
šias bičiulis ir patarėjas — radijo 
laida VAIRAS, perduodama 
kas sekmadienį nuo 10 iki 11 
v.r. iš WNDZ 750 AM. Mūsų ad
resas: VAIRAS, WNDZ Rad io , 
5306 W. L a w r e n c e , C h i c a g o , 
IL 60630. Galite skambinti dar
bo dienomis po RYTMEČIO 
EKSPRESO 10:30 v.r. red. tel. 
312-286-1616. Jūsų paslaugoms 
- VAIRAS! 

(sk) 

x P r i e š u ž s i s a k y d a m i pa
m i n k l ą , a p l a n k y k i t e S t . 
Cas imi r M e m o r i a l s , 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
r i nk imą : m a t y s i t e g r a n i t o 
spalvą, dydį ir t.t . Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų page idav imą — 
brėžinius. Prieš pa s t a t an t pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
t ikinti , kad jis padary tas , kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav . Lili
j a ir Vi l imas N e l s o n a i . Tel . 
312-233-6335. 

(sk) 

. 

„Žiburėlis", pasiruošęs rudens išvykai į moliūgų ūkį, š.m. spalio 26 d. 
Nuotr. Irenos Senkevičienės 

D a n a Čipkienė, Cipkus Real-
ty, Willowick, Ohio, užsakė 
„Draugą" Alfonsui Gelgotui, 
k u r i s laikrašt į perduos Mari
jampolės miesto skaitytojams. 
J i t a ip pat apmokėjo prenume
ratos mokestį Vilniaus arkivys
k u p i j o s k a n c e l i a r i j a i , kad 
„Draugą" gautų arkivyskupas 
A u d r y s Bačkis. Nuoširdžiai 
d ė k o j a m e j a i už š i a s dvi 
p r enumera t a s , kurios jau pra
dėtos siųsti į Lietuvą. 

M r s . J . L a s y s iš Etobicoke, 
On t . , Kanadoje , y r a nauja 
„Draugo" skaitytoja. Kar tu su 
p renumera tos mokesčiu ji at
s iun tė ir auką laikraščio išlai
kymo išlaidoms. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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

A D V O K A T A S 
Vyten is L ie tuvn inkas 

2501 W . 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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