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BALTŲ VIENYBĖS 

DIENA 

KAZYS PAKŠTAS — tautos šauklys 
Ligija Tautkuvienė 

„Lietuvos idėjų istorijoje viena 
garbingiausių vietų priklauso pro
fesoriui Kaziui Pakštui (1893-
1960). Jo kolumbiška dvasia aud
ringuose XX amžiaus politinių 
įvykių sūkuriuose Lietuvai siūlė 
pačius netikėčiausius sprendi

mus, numatė tolimiausią perspek
tyvą, tad natūralu, kad profesorius 
ne vienu atveju pelnė vedlio, 
dvasinio vadovo, pranašo vardą" 
(Silvestras Gaižiūnas). 

Sekmadienį, rugsėjo 19 d. 
Lietuvių Dailės muziejuje. 
Lemonto PLC, buvo surengtas 
naujos knygos Kazys Pakštas 
Kultūra Civilizacija Geopolitika 
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pristatymas JAV lietuviams. Iškart 
pasakysime, kad šios knygos 
K.Pakštas neparašė. Ją surinko, 
sudarė, carašė pratarmę dr 

Baltoskandijos akademija (įkurta 
1991 m.,) jau surengė K.Pakšto 
mokslinio palikimo dienas Stok
holme. Amerikoje numatytos dvi 
tokios dienos. Viena, apie kurią 
mes kalbame, kita — rugsėjo 23 
d. LR ambasadoje. Vvashingto-
n'e. 

Du mokslininkai iš Lietuvos — 
dr. Silvestras Gaižiūnas ir Arūnas 
Bliudžius nuoširdžiai, įtikinamai 
kalbėjo, ne itin gausiai susirin
kusiems tautiečiams, apie gana 
sudėtingą knygos atsiradimo ke
lią, autoriaus gyvenimą ir jo vietą 
mūsų geopolitikos istorijoje. 
Tiems, kurie menkai ką žinojo 
apie prof. Kazį Pakštą — buvo 
gera proga papildyti žinių krai
telę. 

K. Pakšto pasirinkta geografija 
leido plačiau pažinti įvairias šalis, 
jų istoriją, ekonomiką, kultūrą. 
Studijuodamas kitų tautų pasie-

lininko ateities nuojautą, netgi, ne
bijokime pripažinti, pranašiškas 
mintis. Žvelgdamas į ateitį. K. 
Pakštas kūrė savą lietuviškojo di
namizmo teoriją. 

K. Pakšto giliu įsitikinimu mūsų 
tauta, gyvenanti pavojingoje vie
toje, turi siekti aukštesnio idealo. 
Jis ne kartą pabrėžia: „Kuo ma
žesnė tauta, tuo labiau ji turi būti 
išlavinta ir apsiginklavusi tech
niniu mokslu". 

Mokslininko svajonė — Lietuvos 
suartėjimas su Skandinavijos 
kraštais. Ten jis matė Lietuvos 
ateitį. 1942 m. Čikagoje išleista 
kukli knygele ..Baltoscandian 
Confederation" („Baltoskandijos 
konfederacija") — mažų ir nedi
delių valstybių konfederacija, — 
toliaregiškas suartėjimo planas, 
idėjos. Po II pasaulinio karo. jau 
gyvendamas Amerikoje, K. Pakš
tas kalba apie Rytų ir visos Euro-

LIETUVA, TĖVYNE 

Dr. Silvestras Gaižiūnas 

Rimantas Vingras 

Silvestras Gaižiūnas, jam talkino 
— sudarė paaiškinimus, vertė 
Arūnas Bliudžius ir vertėjas Li
nas Manionis. Knygoje — rinktini
ai profesoriaus straipsniai, projek
tai, užmojai... 

Pagal specialų projektą, š.m. 
rugsėjo 10-23 dienomis 

kimus, rado 
Lietuvai 

daugybę sektinų 
Tokie jo 

straipsniai, kaip „Klimatas, ener
gija, civilizacija". „Baltijos pajūris 
— būsimos civilizacijos centras". 
..Lietuva lyginamosios civilizaci
jos atžvilgiu" — šiandien nė kiek 
nepasenę ir tik patvirtina moks-

pos konfederaciją. Galime pasi
džiaugti, kad jo idėjos įgyvendi
namos 2002 metais, kai pirmą 
kartą susikuria Šiaurės sąjunga: 5 
+• 3. Šiais metais. įsiliejusi į Eu
ropos Sąjunga. Lietuva tik pal 
no K. Pakšto pranašystę. 

K. Pakštas — profesorius, moks
lų daktaras. Lietuvos geografų 
draugijos prezidentas (1933-
1940). apdovanotas Švedijos 
geografijos ir antropologijos drau
gijos Andree medaliu (1934). 
Profesorius — Latvijos Tnjų 
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SVEČIUOSE LOS ANGELES TEATRAS 

Ligija Tautkuvienė 

Ne taip seniai susikūręs Los 
Angeles teatras „Sezonų pau
zės" atvežė i Čikagą Victor Hugo 
romano „Vargdieniai" insceni
zaciją „Gailesčio sėkla", kurią 
parengė, režisavo ir pagrindinį 
vaidmenį atliko Aleksas Mic
kus. Rugsėjo 18-19 dienomis. 
Čikagos Jaunimo centro scenoje 
gyveno, kovojo, žuvo, mylėjo 
VARGDIENIAI. 

Vėlyvą vakarą, išsiskirsčius 
žiūrovams, trumpai atsikvėpus, 
pasikalbame su Aleksu Mickumi. 

Čikagiškiai iš anksto žinojo (iš 
Los Angeles žinios atskrieja greitai), 
kad spektaklis ilgokas... 
Prisilietimas prie Victor Hugo 
„Vargdienių" keturių tomų ro
mano, tai — pasikalbėjimas, 
bendravimas su autoriumi. Iš
mesti, sutrumpinti, vadinasi, at
sisakyti to ryšio, kuris atsiran
da skaitant, dirbant su veikalu. 
Ar patenkintas šiandieniniu 
spektakliu? 
Patenkintas... 
Ar sunku dirbti su žmonėmis? 

Žmonės susirinko skirtingi, su skirtin
gais požymiais, išsilavinimu, profesijo
mis. Mūsų teatre nėra profesionalių ak
torių. Visi esame mėgėjai, bet visi tikrai 
mylime sceną. Mes nesame susiję jokiais 
kontraktais. labiausiai žeidžia atsako
mybės jausmo neturėjimas. Man nesu
prantama, kaip galima paskutiniu 
momentu atsisakyti vykti kartu. Taip 
pavedamas kolektyvas, mūsų nemigo 
naktys. Mano pagrindinis noras, kad mes 
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Nuotr Aleksas Mickus po spektaklio 
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Dar ne viskas prarasta 
Vytautas 

Ar žmonės viską 
mato? 

Praėjusią savaitę te
levizijoje matėme visus 
penkiolika partijų vado
vų, bene pirmą ir pasku
tinį kartą susėdusių 
vienoje kompanijoje 
prieš lemiamus mūšius 
dėl ..vietos po saule". Jeigu labai 
tiksliai, tai dviejų valdančiųjų par
tijų vadovų nebuvo, nes Algirdo 
Brazausko ir Artūro Paulausko 
koaliciją „Už darbą Lietuvai" j tą 
mūšį veda Česlovas Juršėnas. 
Beveik visi — gerai pažįstami, 
net ir tie, kupems tikrai tos „vie
tos po sauie" neliks. Vienas iš to
kių pasmerktųjų vis piktinosi, ko
dėl jį pasodino ne priekyje, ir 
guodėsi, kad „žmonės viską ma
to" ir padarys teisingas išvadas. 
Viskas ne taip paprasta, gerb. 
respublikone Kazimierai Petraiti. 
Jūsų, aukso kalnus žadančiųjų, 
daug, vien tik vienmandatėse rin
kimų apygardose — per šešis 
šimtus, o aš tik vienas. Štai Res
publikonų partijos sąraše — ir 
Kazimieras Petraitis, ir Mindau
gas Murza, ir Visvaidas Marijus 
Mažonas. Kuris iš jūsų trijų (kitų 
nepažįstu) labiau myli Lietuvą? 
Gal tas. kuris paaugliams savo 
kumštį panosėn kaišiojo? 

O gal Vytautas Šustauskas, vi
sų partijų ir koalicijų vedlys, už 
jus geresnis? Vien tik pavadini
mas — Lietuvos laisvės sąjunga 
— kaip skamba! Kas nežino šio 
..didžiavyrio" atliktų darbų! Ir 
uoslė jo šuniška, pats prisi
pažįsta. Ir jo rinkimų kampanijai 
Klaipėdoje vadovauja ne bet kas, 
o buvęs KGB majoras Vladas 
Gulbinas (ankstesnė pavardė 
Tiščenka). O iš ligos patalo paki
lęs „Durnių laivo" autorius, ne 
kas kitas, klaipėdiečiams jj liaup
sins. Ypač už neapykantą Vy
tautui Landsbergiui, už tai. kad 
Seimo Etikos ir procedūrų ko
misijos sargai jo niekaip neįveikė 

"ido toliau siautėti, daryti gedą 
ne tik jį į viešumą iškėlusiam 
Kaunui, bet ir visai Lietuvai. Sei
mo Etikos ir procedūrų komisija 
net negalėjo suskaičiuoti, kiek 
kartų Š.S. atsiprašant, politikas 
nusižengė parlamento etikai, ele
mentariausioms mandagumo 
normoms. 

įkandamas riešutas 
au tik tokie rinkiminiai 

Visockas 
galvosūkiai mūsų lauk
tų spalio mėnesį! 
2004-ųjų ruduo su
brandino nepalygina
mai kietesnių riešutų. 
Tačiau tai nereiškia, 
kad kiečiausias — Vik
toro Uspaskich'o — 
riešutas mums neįkan

damas. Net jeigu iki rinkimų 
„Lietuvos telekomo" skandalas 
šio politiko nepalies, jo ir jo Dar
bo partijos populianjmas, man 
regis, jau mažėja. Gal dėl to, kad 
kitos partijos ima atsikvošėti ir, 
nors labai vangiai, teikiasi į koali
cijas. Vis garsiau skamba balsai, 
kad vaikinui iš Rusijos nepa
vyks „okupuoti" visos Lietuvos, 
kad jo pergalė nėra neišvengia
ma. Minėtoje partijų ir koalicijų 
prisistatymo laidoje ši mintis bu
vo bene pagrindinė. Finišas artė
ja, o jėgų ir pasitikėjimo resursai 
senka. Pastebėjome, kad rim
tose diskusijose darbiečiams ir jų 
vadovui sekasi nepalyginamai 
prasčiau, negu R. Grinevičiūtės 
„Koridos", „Nesut inku" arba 
kitose panašiose laidose, triukš
mingose šventėse, kur galima ir 
išgerti, ir padainuoti, pašokti. „Ar 
V. Uspaskich'as į valdžią eina dėl 
pinigų?" — į tokį klausimą turėjo 
telefonu atsakyti paskutinės ma
no matytos laidos, kurioje pagrin
diniu smuiku griežė, žinoma. V. 
Uspaskich'as. žiūrovai. Kvailiau 
paklausti neįmanoma. Ne kvai
liau, o klastingiau. Juk net arkliui 
aišku — ne del pinigų, kurių jis 
turi daugiau negu proto. O proto 
jis taip pat tun nemažai. Nors 
pinigai, sako, nekvepia, bet V. 
Uspaskich'o pinigai kvepia — 
rusiškai Toje laidoje taip ir buvo 
jam tiesiai rėžiama, su įvairių do
kumentų iliustracijomis. Ir vaiki
nas jaudinosi, karščiavosi, o tai 
geras ženklas. 

Darbo partijos šventė Šiluvoje 
ir importuoti Lietuvos 

„gelbėtojai" 
Atrodo, tokio renginio, kai, pa

sak arkivyskupo Sigito Tamkevi-
čiaus, „Darbo partija Šiluvos at
laidus pavertė vos ne savo parti
jos švente", Lietuvoje dar neteko 
regėti. Žmones buvo nemokamai 
vežami autobusais, vaišinami 
alumi, maitinami, apdalinami do
vanų maišeliais su šios partijos 
atributika. „Žiūnnt iš bažnyčios 
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mylėtume, draugautume ir at- . 
leistume vieni kitiems. Aš tikiu, 
kad mus lydi geroji dvasia. Štai 
neturėjome nei apšvietėjo, nei 
grimuotojo. Viskas susitvarkė. 
Jei einame į žiūrovą, tai negaliu 
nė pagalvoti, kad galėtume pa
vesti tą, kuris mūsų laukia. 

Pasakotoja — Indra įa Šulcaitė 
Iš kairės: Žanas Valžanas — Aleksas Mickus, Leglis — Stasys Maksvyt is 

Profesionalių dailininkų paroda 
Čikagoje 

Ligi ja Tautkuvienė 

Tradicinio penktadienio (rug
sėjo 17d.) paroda M. K. Čiurlio
nio galerijoje — buvo gera proga 
pasigėrėti profesionalų darbais, 
atkeliavusiais iš Lietuvos ir 
New York'o. Laima Apanavičie-
nė, rengusi šią parodą, buvo tuo 
ryšininku, sujungusiu, sudėju
siu visus parodos dalyvius į vie
ną grupę, kad galėtumėme pa
sigėrėti jų darbais tuo pačiu me
tu. Keturi skirtingi menininkai. 
Atvyko tik Uja Bereznickas,. ku
ri mano kaitos žmonės žino, kaip 
šmaikštų karikatūristą, gerą 
iliustratorių ir, svarbiausia, ani-
"i-cmių filmų kūrėją. Uja — lit-

vakas. Taip save vadina Lietu
voje gimė, augę, mokslus baigę 
ir išvykę svetur, Lietuvos žydai. 
Gyvena pakibęs tarp dangaus ir 
žemės. Pavyzdžiui— praeitais 
metais 3 mėn. dirbo Lietuvoje, 
išleido paskutinį animacinį fil
mą, kurį finansavo Lietuvos 
Kultūros ministerija. Netrukus 
vėl grįš į Lietuvą — gavo „Gran
tą" 'finansavimą) kitam anima
ciniam filmui. 

Pirmasis animacinis Iljos fil-
„Dovana", sukurtas 1985 

talentingas Lietuvos 
atorius, Zenonas Steinvs, 

deja, turėjo silpnybę, kuri ir nu
vedė jį, jauną ir gabų, į kapus). 
Tais metais prasidėjo animaci
nių filmų kūrimas, gamyba 
Lietuvoje. 
— Aš esu Lietuvos pilietis, nors 
gyvenu ir New York'e ir Norve
gijoje ir Vilniuje, kur turiu butą, 
— sako Uja. — New York'e bu
to neturiu. Prieš keletą metų pa
kvietė dirbti į Norvegiją — dės
čiau animaciją. Dėsčiau ir Vil
niaus dailės akademijoje. Visa
da turiu kur sugrįžti. Esu, kaip 
laisvas paukštis , galiu bet kada 
pakelti sparnus ir purptelėti — 
tai į Vilnių, tai į Čikagą ar... 
Sėkmės kūrėjui. 

Paroda veiks dvi savaites. 
L.T. 

Neturime teisės sugriūti, neva
žiuoti. Teatras tai ir įsipareigoji
mas vienų kitiems. Atsakomybė. 
Žinau, kad mes nesame ir ne
būsime vienodi, gyvename skir
tingu ritmu, bet norisi, kad atsi
darius uždangai būtume visi iki 
galo kartu, drauge. 
Šios gastrolės nepadengė iš
laidu, patyrėte nuostolių... 
Visas kelionės išlaidas paden
giau pats. 
Žiūrovų susirinko nedaug. Ir 
nežinai kas čia kaltas — sau
lėtos rudenėjančios dienos, tin
gumas, nuovargis ar abejingu
mas viskam. O gaila. Aktoriai 
puikiai susitvarkė su užduoti
mis taip, kad nejučia įtraukė ir 
žiūrovus į savo išgyvenimus. Su
prantu, inscenizacijos autoriui, 

Pirmojo animacinio filmuko 
„Dovana" vinjetė. 

sonažus, labai skrupulingai 
saugojančiam V. Hugo minčių 
autentiškumą, sunku trumpinti, 
kažką išmest, atsisakyti. Bet šia
me dinamiškame amžiuje, jei 
laike spektaklio pradedi galvoti, 
kad paskaudo nugarą, o nuo to 
prarandi dėmėsi, artistai pra
randa žiūrovą... Gal reiktų dar 
ir dar kartą peržiūrėti tekstus, 
atsisakyti daugelio didaktinių 
aforizmų. 

Tie keli pastebėjimai tėra gera
noriški palinkėjimai tikrai įdo
miam, ieškančiam teatrui ir jo 
režisieriui Aleksui Mickui, 
subūrusiam talentingų žmonių 
kolektyvą į vieną visumą. 

Keturiolika aktorių atsivežė 
,,Sezonų pauzių" režisierius. 
Gėrėjomės Indraja Šulcaite, 
Kristina Vvštartaite, Saulium 

Čikagos, Loreta Šimanskienė iš Los Angeles jvizažistė, teatro grime-
rė)ir Daiva Kazulienė iš Čikagos. 

Šumanu, Vilte Šulcaite, Remi
gijum Bobina, Aurelijum Vijū
nu, Jurgiu Kajota, Inesa Kruč-
kauskaite, Ieva Išganaityte, Ais
te Markevičiūte, Stasiu Maks
vyčiu ir teatrui talkinusia čika-
giete Greta Germanaitė. Deko
racijos — Violetos Mickienės, 
kostiumai — Aušros Maculevi-

čienės ir Laimos Vaitkevičienės, 
grimas — Loretos Šimanskienės, 
įgarsinimas — Pauliaus Jasiu-
konio ir Mariaus Černiausko, 
Apšvietimas — Juozo Ulevičiaus 
ir Vyginto Bobinos. 

Tegul jūsų „Sezonų pauzės" 
tampa klestėjimo metais. 

Į V A I R E N Y ĖS 

Mokslas Pedagoginiame lituanistikos institute 

Pedagoginis lituanistikos institutas Čikagoje tęsia naujų studentų 
re-gistraciją. Kviečiame lituanistinių mokyklų absolventus, norin-

pagilinti lituanistines žinias. Kviečiame ir neseniai iš Lietuvos 
atvykus; jaunimą, kuris siekia lituanistinių mokslų naujajame kraš
te Instituto adresas: 5600 S Cla-remont Ave. 
Telefonai pasiteiravimui — 773.44.4545 ir 630-910-6803. 

MENO MOKYKLĖLE 
Lemonte. PLC — antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 5:30 v. v. 

Veikia baleto, sportinių šokių, dailės ir dainavimo klasės. 
Čikagoje - tuoj po lituanistines mokyklos pamokų. Veikia dailės, 

aamavimo. bale'o klasės. 
Mokyklai reikia dailės mokytojo. Skambinti te! 630-620-9904 

Į gatves išėjo vaikai 

Lietuvoje praėjusiais metais 
eismo įvykiuose iš viso nukentėjo 
1359 vaikai. Tarp jų 613 vaikų 
nukentėjo dėl savo pačių neat
sargaus elgesio gatvėje. Iš 55 
per eismo įvykius žuvusių vaikų 
19 žuvo dėl savo pačių kaltės. 
Pernai vien rugsėjo mėnesį buvo 
sužeisti net 36 vaikai. 

Per septynis šių metų mėne
sius Lietuvos keliuose jau užre
gistruoti 834 eismo įvykiai, ku
riuose nukentėjo vaikai, o žuvo 
33 (10 buvo kalti patys). Iki šių 
metų rugpjūčio mėnesio Lietuvos 
keliuose buvo sužeista 915 
vaikų, tarp jų 348 nukentėjo dėl 
savo pačių neatsargumo. 

Lyginant praėjusių metų 7 mė
nesių eismo jvykių statistinius 
duomenis su šių metų to paties 
laikotarpio duomenimis per eis
mo jvykius Lietuvoje žuvusių 
vaikų skaičius išaugo 22 proc., 
nors dėl jų pačių neatsargumo ir 
sumažėjo 9 proc. 

Radarai taps kasdienybe 

Švedijos sunkvežimių gamintoja 
..Volvo'' kompanija neseniai pa
skelbė žengusi dar vieną žingsnj 
transporto saugumo didinimo 
linkme — kompanijos inžinieriai 
ir technikai drauge su elgsenos 
specialistais sukure sistemą, kun 

sugeba įvertinti pavojingą vairuo
tojo mieguistumą. Radarai taps 
kasdienybe. Pirmaisiais elektro
niniais vairuotojų talkininkais, js-
oėjančiais apie greta automobilio 
esančias kliūtis, tapo didelių ga
baritų limuzinuose įmontuotos 
mašinos pastatymo pagalbos 
sistemos. įjungus atbulinį bėgį 
jos garsiniu signalu įspėdavo 
apie atstumą iki stovėjimo aikš
telės bortelių, stulpelių ar kitų 
automobilių. 

Konstruktoriai į serijinę gamybą 
diegia įvainų konstrukcijų radarų 
sistemas, kurios vairuotojui siųs 
perspėjimo signalus ar automa
tiškai įsikiš į mašinos valdymą, 
iškilus susidūrimo pavojui. 

Vairuotojų regėjimo lauko prob
lemą konstruktoriai spręs įmon
tuodami miniatiūrinius radarus j 
visus automobilius, kuriuos ga
mins jau po pros metų. Veikimo 
principas: prietaisais skenuos 
erdvę aplink automobilį ir siųs 
perspėjamuosius signalus, jei 
nustatytoje saugumo zonoje at
siras koks nors kitas objektas. 
Prie vairo sėdintis žmogus bus 
jspėjamas specialiais ženklais 
prietaisų skydelyje ar galinio 
vaizdo veidrodėl'uose 

JAV kompanijos ,.Valeo Rayt
heon Systems" inžinieriai teigia, 
kad serijinei gamybai parengti 
tokie faziniai radarai bus ciga
rečių pakelio dydžio, svers apie 

300 gramų ir bus montuojami 
automobilių galiniuose bampe
riuose. Prognozuojama, kad toks 
vairuotojo pagalbininkas kainuos 
apie 500 JAV dolerių, o bazinės 
komplektacijos dalimi taps 
maždaug 2006-aisiais. 

Miego pavojaus signalas 

Bene sudėtingiausia ir įdomi
ausia „Volvo" saugumo sistema 
— miego pavojaus signalas. Ją 
sudaranti vaizdo kamera yra 
montuojama prietaisų skydelyje 
ir visą laiką fiksuoja vairuotojo 
galvos ir akių judesius. Anali
zuojama informacija ir nustato
ma, kad žmogus yra pavargęs ar 
išsiblaškęs. Kompiuteriui susirū
pinus prie vairo sėdinčiojo savi
jauta, nedelsiant siunčiamas gar
sinis perspėjimo signalas ir įjun
giama sėdynes vibracija. Visas 
šias sistemas ..Volvo" žada pra
dėti gaminti serijiniu būdu pačiu 
artimiausiu metu. 

Maskvoje klesti prostitucija 

Paskaičiuota, kad Maskvoje 
yra apie 100 tūkstančių prosti
tučių, kasmet ..uždirba" nuo 35 
iki 100 milijonų dolerių pelno per 
metus, kuris neiplaukia j biu
džetą. Dalį šio pelno pasiima 
miesto saugumą garantuo
jančios tarnybos, taip ..uždeng-

osti-
tutes nuo pajamų mokesčių 
išieškojimo milicijos. 

Neatskleisti nusikaltimai 

Maskvoje klesti nusikalstamu
mas. Jis padidėja savaitę prieš ir 
savaitę po įvairių švenčių. 60 
procentų nusikaltimų apvogiant 
butus, padaro atvykėliai, o 40 
procentų — maskviečiai. Net 45 
procentai įvykdytų nusikaltimų 
nėra atskliedžiami. 

Afrikos stručiai 

Šie paukščiai Afrikoje užauga iki 
2,5 metro aukščio. Pavojaus at
veju jie neslepia galvos į smėlį. 
Stručių geriausias ginklas — ko
jos — jie greitai bėga, o vande
nyje plaukia. Labiausiai erzina 
— balta ir raudona spalvos. 

Kada geriausiai pastoti? 

Nustatyta, kad iš 100 moterų 
36-39 metų amžiaus pastoti gali 
tik 7. Virš 35-rių metų amžiaus 
moterys pastoja sunkiai, serga 
įvairiomis ligomis (diabetas), pa
kyla kraujo spaudimas. Moterys, 
kurioms virš 40 — viena iš 40 
pagimdo vaikus su Dauno ligos 
sindromu. 
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Demokratiškasis... 
Atkelta iš 1 psl. 

pusės — peržengtos visos nor
mos, tai neetiška, tai žmonių 
skaldymas", — sakė arkivysku
pas Sigitas Tamkevičius. 

Tačiau V.Uspaskich'as viską 
neigia ir pripažįsta tik vieną dva
sinį tėvą — tėvą Stanislovą. O 
kaip katalikai, kurie rinkosi j Šilu
vos atlaidus? Kaip visos Lietu
vos katalikai? Ar Lietuvos vysku
pai, kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis jiems autoritetai? Jeigu 
taip, tai „Vyskupų laiškas Seimo 
rinkimams artėjant" turėtų pa
daryti įspūdį. Pacituosiu kai ku
rias laiško vietas, paryškinda
mas su mano rašiniu susisiejan-
čius sakinius. 
„...Žmonių nusivylimu rinktaisiais 
atstovais skuba pasinaudoti savi 
ir importuoti Lietuvos „gelbėto
jai". Piliečiui nelengva susivokti 
tarp besikeičiančių ir vis naujų 
partijų, sąjungų, koalicijų... 

Asmeninė, tautinė ir valstybinė 
savigarba — svarbus uždavinys, 
kuris kyla aukščiausiai valdžiai, 
kai šalis ėmė gyventi pagal Eu
ropos Sąjungos dienotvarkę. Net 
krikštyti katalikai ne visuomet de
ramai puoselėja tikinčiųjų teises, 
moralines vertybes, tėvų pavel
dą. Todėl dar sunkiau tikėtis, 
kad kitų tradicijų ar ateistinės 

Iš mūsų is 

Kazys Pakštas... 
Atkelta iš 1 psl. 

žvaigždžių ordino komandoras 
(1938), Jo didenybės Švedijos ka
raliaus Vazos ordino kavalierius 
(1939). 

Susirinkusiems j knygos prista
tymą, ypač mažai susipažinu
siems su profesoriaus straipsniais 

projektais, pranašystėmis, buvo 
įdomu išgirsti, apie K. Pakšto idė
ją kurti naują Lietuvą svetur. Ta 
idėja gimė dar tada. kai Lietuva 
tik tik buvo atgavusi Nepriklauso
mybę. Jis įspėja: ,,Nėra Europoje 
antros tautos, kuri būtų išstatyta 
ištautėjimo ir svetimos kultūros 
užgožėjimo pavojams, kaip Lie
tuva, gulinti svarbių Europos kelių 
kryžkeiy. K. Pakšto nuomone, 
reikia atsarginės Lietuvos, kad se
noji mūsų kultūra išvengtų pavo
jaus. Atsarginė Lietuva — ne tik 
dvasine, bet ir fizine prasme — 
pirkti žemę tokio paties ploto, kon
tūrų ir kurtis. Buvo net keletas 
versijų kur. Apie tai prisiminė ir šio 
renginio organizatorė, JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė Marija 
Remienė: ..Pasklido gandas, jog 
siūloma pirkti žemę Hondūrase. 
To meto jaunimas jokiu būdu su 
tuo nenorėjo sutikti. Man buvo 
baisu apie tai ir pagalvoti". Kita 
versija — Madagaskaras. Jaunas 
Lietuvos dramaturgas Marius 
Ivaškevičius parašė to paties pa
vadinimo pjesę, negailestingai 
išjuokdamas profesoriaus idėją 
(beje, jau ne pirmą kartą tenka iš
girsti, kaip šis jaunas dramaturgas 
gana nepadoriai, švaistosi po lie
tuvių tautos netolimos praeities is
toriją. Ne taip seniai nuskambėjo 
žinia dėl jo skandalingos knygos 

aplinkos suformuotiems žmo
nėms bus suprantami mūsų 
tautos dvasiniai rūpesčiai. Tik 
giliai įsišakniję savo žemėje 
politikai ryžtingai gins tai, kas 
visiems mums brangu — šei
mą, santuoką, tautą, jos pa
pročius ir kultūrą. 

...Reikia paisyti ne priešrinki
minės labdaros, kandidatų do
vanėlių bei pažadų, bet kasdie
nio elgesio — ar jie solidarūs su 
stokojančiais kukliu ir santūriu 
savo gyvenimu. Pamąstykime, 
ar iššvaistantys neaiškios kil
mės milijonus rinkimų propa
gandai tikrai siekia tiesos per
galės ir socialinio teisingumo... 
Raginame pasikliauti partijo
mis ir politikais, kurie nuveikė 
sunkiausią Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės statymo 
darbą — padėjo pamatus, su
rentė sienas. Tiesa, ne visuo
met jiems ėjosi lengvai ir grei
tai, dar daug reikia lopyti, 
taisyti gausias klaidas ar net 
naujai mūryti. Tačiau negi la
biau pasitikėjimo verti tie, ku
rie suvilioti Europos pinigų 
šlamesio paskutinę akimirką 
pripuolę šaukia — „mes geriau 
už kitus iškelsime pabaigtuvių 
vainiką"?... 

Ar tik ne po šio laiško gerokai 
smuko Darbo partijos ir jos vado-

apie Lietuvos partizanus, dabar, 
matyt, atėjo eile ir K. Pakštui....). 

Pranas Jurkus, studijuodamas 
Bonos universitete (1956 m.), 
pats savo ausimis girdėjęs ais
tringą profesoriaus kvietimą vykti 
ne į Hondūras, bet j Madagaska
rą: „Važiuokite, kurkitės. būsite 
patys pirmieji, kurie sukurs nau
jąją Lietuvą — Dausuvą". Profe
sorius ne tik skatino kitus ieškoti. 
kurti naująją Lietuvą, bet ir pats 
aktyviai važinėjo po tas teritorijas, 
kuriose buvo numatęs kurti Dau
suvą... 

Knygos pristatyme malonu buvo 
sutikti ir dr. Vidą Tumasonienę iš 
Floridos, atvykusią j Čikagą ap
lankyti savo dukters Saulės. Pro
fesorių atsimena, kai jis lankyda
vosi tėvų namuose. Atsimena ir jo 
pirmąją žmoną, dėvėjusią didelę 
plačiabrylę skrybėlę. Antąja žmo
na tapo VTumasonienės kiasės 
draugės mama... 

..Dausuva ar. kaip sako J.Eretas. 
K. Pakšto paskutinė vizija — ne 
tik pakiliausias profesoriaus dva-

vo autoritetas? Labai panašu, 
kad taip, nes iš esmės jis labai 
nepalankus saviems ir importuo
tiems Lietuvos „gelbėtojams". O 
piliečiams krikščionims — geras 
vadovas partijų, sąjungų, koali
cijų labirintuose. Nepaisant ku
nigų, panašių į Vytautą Kurtinaitį, 
sąmoningų ar nesąmoningų pa
stangų smukdyti Bažnyčios 
autoritetą. 

Apie profesorių daromą žalą 
Kad ne tik krikščionims sunku 

susiorientuoti, kas su kuo, kas 
prie ko, kas už ką, matyti iš ar
šaus R. Pakso šalininko Jono 
Čiulevičiaus. Kartais net profeso
riai pasirodo esą visiški trumpa
regiai. Pastarajam prireikė ke
lerių metų, kad pagaliau supras
tų, jog „aplink pašalintą prezi
dentą Rolandą Paksą susibūrusi 
Seimo rinkimų koalicija vis spar
čiau juda visiško politinio, mora
linio žlugimo link. Pagrindine šios 
koalicijos grandimi esanti Libe
ralų demokratų partija po Seimo 
rinkimų subyrės į kelias dalis 
arba visai išnyks". Jis tik dabar 
pamatė, kad paksininkai patys 
vieni kitiems atsukinėja automo
bilių ratų varžtus, kad buvusio 
saugumiečio, paskui — buvusio 
R. Pakso patarėjo Alberto 
Sereikos automobilio sudegini-

Dr. Vida Tumasonienė. 

Ruasėio 21 d. BIČIULYSTE 
mas — „iš tos pačios serijos". 
Jis tik dabar pamatė, kad „kas 
rytą, kai važiuoja iš Vilniaus į su
sitikimus su žmonėmis, automo
bilis prikraunamas gėrimų ir už
kandos. Ir viskas prasideda jau iš 
pat ryto". Jam, matote, tik dabar 
labai nemalonu pasakyti, kad R. 
Paksas nuo ryto iki vakaro va
žinėja pas žmones „su kvapeliu". 
O man labai nemalonu rašyti, 
kad tokie profesoriai padarė ir te
bedaro daug žalos, nes į juos 
žiūri, jų klausosi ir klauso ne pro
fesoriai, o studentai ir kaimo arto
jai, miesto pensininkai... Ar tik 
dabar reikėjo pasakyti tiesą apie 
taip ilgai Lietuvą drebinusį šį 
marginalų ir radikalų sambūrį?! Iš 
jo profesorius bailiai "spruko tik 
tada, kai savieji politiniais tikslais 
atsuko jo automobilio ratų varž
tus, kai R. Pakso sudarytame rin
kimų sąraše jis atsidūrė tik be
viltiškoje 20-oje vietoje. 

Tame sambūryje dar aršiau 
reiškėsi ir tebesireiškia ir kitas la
bai ambicingas profesorius su 
žmona, suklaidinę daug naivių 
žmonių, jdomu, ar Briuselyje tam 
profesoriui dabar nepasidaro bai
su, kaip jo kolegai Jonui Čiule
vičiui? Kiek varžtų reikia atsukti, 
kad ir jis pasibaisėtų? 

ADVOKATO KONSULTACIJOS 

šios skrydis, bet ir bene skau
džiausia jo gyvenimo drama. Dau
suva — tai šviesi Lietuvos, lietu
vių tautos gelbėjimo idėja, tvyk
stelėjusi, kaip kometa anapus 
Atlanto ir sudužusi į nesupranta
mo, standartinio mąstymo uolą" 
(K.Pakštas. Kultūra Civilizacija 
Geopolitika. Vilnius, 2004., 
p.14.). 

Kiekvienam patarčiau susipa
žinti su neeiline asmenybe, su jo 
idėjomis, projektais ar pranašys
tėmis. Nustebsite, pajautę, kaip 
toli į priekį daug ką buvo numatęs 
šviesus žmogus Kazys Pakštas. 

Bet kuriam inteligentui, nors kiek 
susidomėjusiam mūsų praeities 
ryškiomis asmenybėmis. buvo 
pravartu dalyvauti šiame renginy
je. Tenka apgailestauti, kai nesi
mato lituanistinių mokyklų peda
gogų. Susidaro toks įspūdis — 
nežinau ir nenoriu žinoti daugiau. 
Sustojimas, netobulejimas, neno
ras pažinti, išgirsti, sužinoti, kai 
čia pat, galima sakyti, ant lėkš
tutės viskas paduota, sukelia ap
maudą, gal ir gailestį — gaila eik
vojamų organizatorių jėgų, kita 
vertus — prievarta mielas nebūsi. 
Tik niekaip negaliu suprasti, ko
kiai intelektualinei grupei priklau
so trečiosios bangos inteligentija, 
tokia neimli net it tada, kai bilietas 
tekainuoja tik... 5 dolerius. Kur 
rasi pigiau... 

Pianistas Rimantas Vingras 

Vakarą prasmingai užbaigė 
pianistas iš Cincinnati Rimantas 
Vingras. Pradėjęs švelniais, susi
mąsčiusiais M.K. Čiurlionio pre
liudais, žaismingu Johannes 
Brahms'o Capriccio, salę sudrebi
no galingu Intermezzo forte. 
Pianisto pirštai svaidė žaibus, o 
nurimus, išgirdome ramiai čiurle
nantį upelį... Buvo puiki ir maloni 
atgaiva dvasingumo taurei pa
pildyti. 

Rimantas Vingras, baigęs 
M.K.Čiurlionio menų mokyklą, 
toliau mokėsi Maskvos Piotr'o 
Čaikovskij konservatorijoje. Jele
nos Kuznecov'os fortepijono 
kurse. įgijęs Menų magistro laips
nį, trejetą metų dėstė Šiaulių pe
dagoginiame universitete, daug 
koncertavo. Tarkim, vienu metu, 
akompanuodamas operos solistei 
Sigutei Trimakaitei, ..išmalė" (taip 
jis pats sako) vos ne pusę Lie
tuvos. Per pusmetį apie 40 kon-

TĘSINYS (Pradžia Nr.36) 
Rugsėjo 5d. „Bičiulystė" suren

gė teisinių žinių seminarą, pasi
kvietusi vieną populiariausių ad
vokatų Čikagoje, Jevgenij Melt-
ser iš advokatų kompanijos 
BIRG&-MELTSER. 
Klausimas. Sunkvežimio vairuo
tojas sulaikytas pasibaigus jo vi
zos galiojimo laikui. Pažeidęs 
imigracijos įstatymus, jis buvo 
areštuotas iki teismo — dėl 
deportacijos, tačiau, sumokėjęs 
užstatą - paleistas. J teismą jis 
neatvyko. Kokia bausmė jo 
laukia? 
Atsakymas. Vairuotojas be 
reikalo nepasirodė teisme. Taip 
įvykus, buvo priimtas sprendi
mas, nedalyvaujant teisiamajam 
— deportacija. Neatvykus į teis
mą nurodytu laiku, vairuotojui pi
niginis užstatas negrąžinamas. 
Šie pinigai pervedami valstybei. 
Jeigu teisiamasis būtų atvykęs į 
teismą nurodytu laiku, jis būtų 
turėjęs nemažai variantų pasi
teisinti. Dabar jie išnyko. Geriau
siu atveju, šiam vairuotojui teis
mo procesas galėtų užsitęsti 
keletą metų. Jeigu jis būtų atėjęs 
į teismą su savo advokatu, būtų 
turėjęs teisę paprašyti malonės: 
pripažinti savo klaidas ir prašyti 
leidimo išvykti iš šalies savo 
noru, per tam tikrą laiką, vietoj 
deportacijos. 0 tas laikas gali 
būti —nuo 30 iki 90 dienų. Jei 
nurodytu iaiku ir savo noru išvyk
stama iš šalies, grįžęs į savo 
kraštą žmogus dar galėtų atvykti 

Pranas Jurkus 

certų. 
— Kaip patekote į Ameriką? 

— Užpildžiau aplikacijas ir gavau 
pakvietimą, stipendiją. 

Rimantas JAV gyvena jau šešti 
metai ir yra Coilege-Conserva-
tory of Music of University of Cin
cinnati doktorantas. Šie metai — 
paskutinieji. Tikisi užbaigti ir ap
siginti doktoratą. 
— Kokia tema? — pasidomiu. 
— Apie kompozitorių, filosofą, 
meno teoretiką Theodoro Ador-
no. T. Adomo fortepijonui kūrinių 
sukūrė nedaug, jo dainos įdomes
nės. Jas rašė Stefan George. 
Kafkos žodžiams. Parašė daug 
teorinių straipsnių, kurių galima 
rasti visose Europos bibliotekose. 
T. Adorno — Vokietjos žydas. Pa
aštrėjus antisemitizmui, pabėgo 
ir apsigyveno Amerikoje. Po karo 
sugrįžo atgal į Vokietiją, buvo 
Frankfurto konservatorijos rekto
rius. Unikalus ir įdomus žmogus. 
Rengti doktorantūros darbą nėra 
lengva, bet įdomu. Studijuodamas 
apie jį ir pats praturtėji, — garsiai 
mąsto Rimantas Vingras. 

Pianistas studijuoja ir dirba 
— moko skambinti fortepijonu 
įvairaus amžiaus moksleivius, 
kurie nori studijuoti Konservato
rijoje. 

Rimantas vedęs. Žmona Vijole, 
autistikos specialistė, ką tik, ga
vusi gerą darbo pasiūlymą, išvyko 
į Angliją, kartu su trylikamečiu 
sūnumi Kristupu. Rimantas ne
galvoja ilgai užsibūti Amerikoje — 
viską lems darbo pasiūlymai. Jis 
neslepia — gyventi norisi Europje, 
mūsų visų namuose. 

Sėkmės. įgyvendinant svajones. 

į Amenką. Jeigu jis deportuoja
mas — tokia galimybė atimama. 
Klausimas. 
Kiek gali kainuoti paslaugos imi
gracinei tarnybai pagreitintai su
tvarkyti dokumentus? 
Atsakymas. Kiekvienas atvejis 
būna individualus. Vidutiniškai, 
jei tvarkomi pagreitintai doku
mentai, pbvz., dėl legalaus sta-
tutso ar pastovaus gyvenimo 
Amerikoje, kainuoja 1185, kele
tas šimtų dar — už aukštojo mokslo 
diplomo Lietuvoje prilyginimo 
amerikietiškajam variantui. Aps
kritai, greitai -sutvarkyti legalius 
dokumentus, gali kainuoti nuo 
3,000-3,500 dolerių. 
Klausimas. Laimėjau „žalią" 
kortelę. Norėjau, kad su manimi 
vyktų į Ameriką mano 21 m. 
sūnus, tačiau jam dokumentų 
neišdavė. Kodėl? 
Atsakymas. Laimėjus „žalią" 
kortelę, vaikai su tėvais gali vykti 
į Ameriką be jokių sunkumų, jei 
jie dar neturi 21 m. Jei iki tokio jų 
amžiaus dar nepradėjote tvarkyti 
dokumentų, jie negalės su jumis 
vykti į Ameriką kartu — pagal 
„žalios" kortelės statusą. Mat 

Jevgenij Meltser 

tokio amžiaus vaikai — pil
namečiai. Jei jūsų vaikai vedę, 
nors dar ir neturi 21 metų — jau 
atskira šeima ir jie patys turi teisę 
dalyvauti „žaliosios" kortelės 
loterijoje. 
Klausimas. Girdėjome, kad 
pasibaigus nurodytam laikui, 
neišvykus iš Amerikos, galima 
čia išgyventi 10 metų ir tada, 
sumokėjus baudą — legalizuotis. 
Ar tai tiesa? 
Atsakymas. Kad ir turite vizą 10 
metų, pažeidę imigracijos tarny
bos nurodytą laiką — būti 
Amerikoje ilgiau, nepaisant koks 
jūsų čia statusas, neturite teisės. 

Parengė 
Stefa Tamoševičienė 
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klausimai. 12 metų imigracijos biznyje! 
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AMERIKOS LIETUVIŲ TV REIKIA FINANSINĖS PARAMOS 

Amerikos lietuvių televizija gaii 
netrukus užsidaryti, tada lietuviai 
neteks galimybės du kartus sa
vaitėje ekrane išvysti Tėvynės 
vaizdus, išgirsti lietuvišką šnektą. 

Rodos, ką tik, visai neseniai , 
džiaugėmės, nemažai pastangų 
įdėjusių entuziastų darbo rezul
tatu — įvairiausių laidų vande
nyse išplaukusiai ALTV valtelei. 
Tik valtelei ir gali prilyginti neilgas 
lietuviškas laidas, kurios visą 
laiką svyruoja tarp — išsilai
kysime ar ne. 
Per metus laiko 
nesulaukęs rei
kiamos remejų 
paramos, užsi
darė „Savas" 
radijas, kurio 
laidos buvc 
skirtos jauni
mui. Dabar, 
kaip Perkūnas 
iš giedro dangaus — grasinama 
uždaryti ALTV! Ultimatumas — 
arba iki spalio 15 d. sumokėkite 
skolą, arba — uždarome! 
— Kaip atsitiko, kad susidarė 
tokia didelė, 24 tūkstančių do
lerių skola?, — klausiu ALTV 
direktoriaus Arvydo Reneckio. 
— Kaip žinai, ALTV netrukus 

„kaip Perkūnas iš 

giedro dangaus — 

grasinama 

uždaryti ALTV!" 

turėtų švęsti 9-ąsias gyvavimo 
metines. Nieko Amerikoje negali 
gauti nemokamai. Už viską reikia 
susimokėti. Pirmaisiais metais ir 
išaugo ta skola iki 24 tūkstančių. 
Antraisiais gyvavimo metais bu
vome gavę paramą iš Lietuvos 
vyriausybės. Pastaruosius kele
rius metus tą skolą vis po truputį 
padengdavome. Atsitiko nenu
matytas variantas — susirgo 
stoties vyriausioji buhalterė, kuri 
žinojo mūsų bėdas ir leido po tru
putį išsimokėti. Atėjęs naujas 

vaikinas, kaip ta 
nauja šluota, už
simojo visus 
skolininkus iš
šluoti, jei nebus 
sumokėti pinigai 
nustatytu laiku. 
Mums (jei ne
gausime para
mos) nustatyta 
data — spalio 

15 d. 

— Ar nepakanka mokesčiams 
padengti pajamų, gaunamų už 
reklamas? 
— Mes nesame PBC ar dar 
kokia kita stotis, kuri turi prenu
meratą, dideles firmų, kaip 
,,Coca Cola", ,.GM" ar pan. rekla
mas. Pas mus daugiausiai rekla-

Arvydas Reneckis — ALTV 
direktorius. 

muojasi šeimos verslą turintys 
tautiečiai. Tokių reklamų kainos 
yra prieinamos verslininkams. 
Kita medalio pusė — iš jų negali 
išsilaikyti. Be aukų, vajų — mūsų 
jau seniai nebūtų. 

Jei visi lietuviai, ypač mūsų, 
trečiosios bangos, jau spėję pra
kusti, atsistoti ant kojų, sukrus-
tume ir kas kiek išgali parem
tume ALTV, jos darbas nebūtų 
sustabdytas. Paremkime! 

Čekius rašyti: 
Lithuanian -American TV 
14911 127 Str. 
Lemont, II 60439 
Aukos nurašomos nuo mo
kesčių. 

LT. 

MOTERIMS KO J Ų LAIME 

Sal^s vaizdas 

Ar žinote ką reiškia toks termi
nas — ..kojų laime"? Ar žinote, 
kad kojų pėdose yra daugybe 
gydomųjų taškų, susijusių su 
visais vidaus organais Manoma, 
kad pėdose yra net 30 tūkstančių 

vidaus organų nervų galūnių. 
Kojų pėdų masažas Rytuose yra 
tam tikra tradicija: sutuoktiniai 
vienas kitam masažuoja kojų 
pėdas. Toks kojų pėdų masažas 
mažina nuovargį, gerina miegą. 
Gal net prailgina gyvenimą. To
dėl kojų pėdomis reikia rūpintis 
nė kiek nemažiau, nei savo vei
du. Kojų pėdų oda tu n būti švelni 
ir rožinės spalvos. 
Kad kojos būtų sveikos, pataria

ma pasiruošti tokio balzamo: 
100g alyvų aiiejaus ir 10 g. vita
mino A. Šiuo balzamu vakare 

ištepkite kojas. O prieš tai 
pamirkykite šiltame vandenyje 

Patarimas kaip gydyti kojų 
venų išsiplėtimą 

Vieną valgomąjį šaukštą pelkinio 
Dūkelio užpilti stikline verdančio 
vandens, leisti 20 min. nusis
tovėti, po to nukošti. Gautą 
antpilą supilti j šilto vandens vo
nelę, kunoje 15 min. prieš miegą 
pamirkyti kojas. 

Jei vanduo atvėso — įpilkite 
karštesnio. 

Parengė J.T. 

http://www.bmlaw.com


RuasėfO 21 d. BIČIULYSTE 

TAUMS PASKOLOS NEKILNOJAMAM TURTUI 

MORTGAGE, INC • Geriausios finansavimo sąlygos! • Aukščiausio lygio aptarnavimas! 

Giedrius M e m e n ą s 
NEKILNOJAMO TURTO PASKOLŲ BROKERIS 

(708) 899-2244 
-Nerodote pajamų, nemokate mokesčių? 

-Neturite pinigų pradiniam įnašui? 

-Si lpna kredito istorija? 

Skambinkite 
jau dabar! 

1011 State Street, Suite 100 
Lemont. ! L 60439 

TEL: (630)257-6676 
FAX : (630)257-6856 

M U M S NIEKO NĖRA NEĮMANOMO! . l ' .M :W*W* t ;M 

PRO AUTO 
MIDVVAY 4823 WEST 63rd STREET 

Padangos „Tune Ups" 
Variklių pakeitimas Stabdžiai 
Transmisijos ir sankabos 
Elektros ir všriRimo darbai 

Brakes | Tune Ups | Tires 
Engine Replacement 

Transmission | Clutch 
Dash Comumn Repair 

Electrical Work Į VVIding 

Savininkas 
MIKE APKE (APKAUSKAS) 

Nekilnojamasis turtas 

0"MK 
Pro -Team 

21 
Imantas "Matt" Deksnys 

real estate consultant 
•Čikagoje ar priemiesčiuose 
-Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
•Nuosavybių Įkainavimas veltui 
•Tarpininkaujame gaunant paskolą 
n .. BUS: 815 838 0110 

parduoda! CELL: 773 230 5644 
^ FAX: 815 838 1691 

3743 Prairie Ave. Brookfield, IL 6051 
Ofisas: 708-485-7212 

Fax: 708-485-7273 
e-mail: agrinkev@am-

fam.com t 24 valandas . 
pranešti apie nelai-1 
mes: 800-374-1111 

ALINA 
(s Iri ii ira &. s 'i 

aukšto lygio aptarnavimas 
patikimas draudimas " U I v j 
jĮraugiška atmosfera N A M A I 

į M £ ? : - N '- •-. v _ C Y / | ^ ! ^ A 

• i . ' H ' M o g . X!!5vne 
all your protection jnder onę rooi O i V Y o C 

v te 

puse i *rftetų 

Pats laikas 
užsiprenumeruoti 

Bičiulystę! 
Pigiau grybų! 

pusei metų - $20 metams - $40 

Užsiprenumeruodami mūsų 

laikraštį — palaikote lietuvišką 

spaudą! 

1. Rašykite čekį: ..Draugas" 
2. Pažymėkite „Bičiulystė" 
3. Siųskite adresu: 

4545 W 63Rd Street. 
Chicago. IL, 60629 

4. Skaitykite ir džiaukitės mūsų 
nuostabiu laikraščiu! 

Kalendorius 
V a r d a d i e n i a i 

rugsė jo 2 1 d . — 
r u g s ė j o 2 8 d . 

Antradienis , rugsėjo 2 1 d . 
Matas, Mantvilas, Nijolė, Vis-
kintė. 
Trečiadienis, rūpėjo 22 d. 
Digna, Tkrvinas, lamas, Virmante. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 23 d. 
Galitas, Linas, Teklė. 

Penktadienis , rugsėjo 24 d. 
Gedvinas, Gerardas, Rupertas. 

Šeštadienis , rugsėjo 25 d. 
Aurelija, Kleopas, Rimvydas, 
Rimvyde, Vaigintas. 

Sekmadienis , rugsėjo 26 d. 
Damijonas, Jus t ina AJustė>, 
Kipras, Vydenis, Vykinte. 

P i r m a d i e n i s , rugsėjo 27 d. 
Adalbertas. Daugilė. Kęsgaile. Ko-
valdas, Vincentas. 

Antradienis, rugsėjo 28 d. 
Saliamonas, Tautvydas, 
Vadovas (Vacys), Vientautė. 

18 JAV LIETUVIŲ JAUNŲJŲ 
ATUKĖJŲ FESTtVAO S fVYKS 
f tUDENJ — L A P K R I Č I O 13-14 
& Č K A G O J E , 
J A U N I M O CENTRE. 
Fes t i va l i r e n g i a : 

J A V L B K U L T Ū R O S 
T A R Y B A ir MENO 
M O K Y K L Ė L E . 

Kviečiame dalyvauti lietuvišką 
)aunimėif nuo 3,5 m. iki 30 m. am
žiaus. SmoStesnė isformaep bus 
spausdinama „BIČIULYSTĖJE" k\ 
kt. liet laikrašckiose. 

Festsalyje žada dalyvauti jaunieji 
smuikiranka! iš Lietuvos ir Kanados. 
Kviečiame prekybašikus. versSrav-
kus, pavienius aukotojus tapti šio 
fesSvaio rėmėjais, mecenatais Pa
remdami festivalį, Jus paremiate 
lietuvybės ateit] išeivijoje. Aukosi 
bus nurašomos nuo mokesčių. Če
kius rašyti: Ameriean-Utrruaman 
Community. Siusti: P.O.BOX 4102; 
vVheaion. IL, 6018&: 

J 

UAUDIES IŠMINTIS 

R u g s ė j o m ė n u o 

2 2 - o j i — B a l t ų v i e n y 

b ė s d i e n a . 

R u d e n s l y g i a d i e n i s — d i e 

n a i š s i l y g i n a s u n a k t i m i . 

2 3 - o j i — L i e t u v o s ž y d ų 

g e n o c i d o d i e n a . 

2 7 - o j i — p a s a u l i n ė t u 

r i z m o d i e n a . 

Kalendorius 

Jei rugsėjo mėnesį vėl pražydo 

pienes, erškėtrožės ir žirniai — ruduo 

bus ilgas. 

Jei vėlai rudenj vėl atsiranda uodų 

— žiema bus šilta. 

Jei šiais metais užderėto mažai eg

lių ir pušų kankorėžių — žiema bus 

šilta 

SVEIKATA. PATARIMAI 
Jei nervai įtempti — išgerkite me

lisos arbatos. 
Tulžies pūslės kanalų akmenis 

efektyviai tirpdo juodųjų ridikų sul
tys. 

Bičių vašku patariama gydyti 
bronchitą ir plaučių uždegimą 

Nevalgykite šviežios duonos — 
gali graužti rėmuo. 

ACTAS mažina k ū n o 
temperatūrą 

Aukštą kūno temperatūrą efek
tyviai mažina actas. Stiklinėje 
vandens (apie 200 g) išmaišyki-te 
100 g acto ir šioame tirpale su
mirkytu vatos tamponu trinkite 
kūną kas puse ar 2 valandos 

PASTEBĖJIMAI 
Senoliai sakydavo, jei lygiadie

nio diena graž i , tai ir likusios ru

dens dienos bus gražios. 

dtttfe 
j2)G*3jyyJS 
r e a l e s t a t e 
4851 W. Q*ton, 
SkokieJL 60077 

Vytautas Sruoga 
' S A L E S A S S O C I » I E W 

NektoiOĮamo turto pirkimas, pardavimas 
Nemokama konsultacija 
Pagalba finansuojant Mot). 773 983 4544 

Ofisas 847 673 9500 
Faksas 847 673 9501 

J ū r a t ė Z u b i n a s 
konsultantė, realtor 

„Aš surasiu 
Jūsų svajonių 

namą!" 
Dirba vakari n i u o s e 

priemiesčiuose 
8 E. Hinsdale Ave. 

Hinsdale. IL 60521 

COLDVVELL 
BANKER 

(630)915-2900 
iwww CoidwellBankeroniine com/JurateZubinąs) 

jBurrRidge. 
Clarendon Hflt* 

I Ca-iea Hinsdale. 
jLaGrang&OakBrock. 
| iAtelmont, 
Western Springs. 
VVoodridge, 
Willowbrook. 

Gardžiausias alus iš Lietuvos. 
Visur ieškokite tik Kalnapilio! 

VIRŠ 
VISŲ 

KALNAI 

J _ Čia galėjo būti usų 
r e k l a m a . ^ ^ 

skelbimas ^ # i 
773-585-9500 W?W 

Lietuviškos ir europietiškos 

MAISTO PREKĖS 
Gardu.': karšti ir šalti patiekalai. 
Ypatingi maisto paketai išsinešimui į gamtą 

-Priimami u&akymai įvairioms progoms, 
i \ Lemonto 

Kî žiažodžs ffl 

mieste 

t- MA-N ST 
Darbo 
laikas: 

savait -
9vr -8vv 

galiais 
8vr -5vv 

313. 
CANALST. 630 257 6020 

O p a - p a , o č i a - č i a , į m o k y k l ė l ę 

Sudarytojas A l g i m a n t a s 

Š a d u i k i s (Vilnius). 

Laikrodžio rodyklės kryp
t imi: žodžių įrašymo pradžia 
— patys šiaunausi laukeliai. 

1. A. Dantės poemos .Die
viškoji komedija" pirmoji da

lis. 2. Romano ..Eugenija Grande" autonus. 3. Raižy
mo specialistas. 4. A. Kaikario bernas iš A. Vienuolio 
apsakymo ..Paskenduolė". 5. Žinių, interesų ar veiklos 
apimtis, platumas. 6 Rusų vertėjas, išvertęs K Donelaičio 
..Metus", ir kt lietuvių poetų kūrinius. 7. Lietuvių liaudies 
skulptorius, nusipelnęs kultūros švietimo darbuotojas 
8. Mokslas apie grožį ir meną 9. Lietuvos kmo ir teatro aktore, 
atlikusi Anitos (..Rauabnmedžio rojus") vaidmenį. 10. Mo
kyklos (ar šiaip) darbuotojų visuma. 11. Sielvartas, 
dvasios kančia. 12. Komedijų ,,Šykštuolis'. ,,Don Žua-
no" autorius. 13 Lietuvių poetas, parašęs knygas 

vaikams ..Kodėl daiktai prašneko piktai". ..Ciksi-tiksi". 
..Šarkos švarkas 14 Vengrų poetas, lietuvių poezijos 
vertėjas į vengrų kalbą. 15. Nedidelė atsikišusi ko nors 
dalis. 16. Grafikos kūrinio atspaudas 17. Kirgizų rašytojo 
Č. Altmatovo romanas. 18. Kiekvienas daiktas ar reiš
kinys kaip žmogaus pažinimo ir veiklos dalykas 19 
Etrūrijos (dabartinės Toskanijos. esančios Apeninų pusia
salio šiaurės vakaruose) gyventojai. 20. Romano ..Širdis 
— tai vienišas medžiotojas autore. 21 Žynys, skelbiantis 
ateitį. 22. Prancūzų tautinis šokis, šokamas aukštai kilno
jant kojas. 23. Baleto artistė. 24. A.Kronino autobiografinis 
romanas. 25. Ispanų gitaristas ir kompozitorius. 26. Rašto 
ženklas, sudarytas iš kelių ženklų. 27. Romanų .Turtuolių 
kvartalai". ,,Bazelio varpai" autorius. 28 Sovietmečio ko
mikas, juokinęs ..plačiosios tėvynės" publiką. 29. Tri-
skiemenė pėda. kurios pirmasis skiemuo kirčiuotas (to
ninėje eilėdaroje) arba ilgas (metrinėje eilėdaroje). 30 
Eilėtyros šaka. tirianti strofas 31 Pirmasis lietuviškų 
kalendorių parengėjas, kuriam Kuršėnuose 1960 metais 
pastatytas paminklinis biustas 32. Viešai skirtas žurnalis
to pasikalbėjimas su žymiu veikėju ar paprastu, atsitiktiniu 
žmogumi. 

A T S A K Y M A I 

(3): 
Lietuvoje ir sve
tur 
Vertikaliai: 
1. Konsulas. 
2. Menšovas. 
3. Pagaire. 
4. Dreifas. 
5. Bongai. 
6. Nacija. 
7. Etmonas. 
8. GiliuSs. 
9. Antakis. 
10. Flanelė. 
11. Šelfas. 
12. CMas 
ia„Kut*ET. 
HRausvute 
15. Kražante. 
16Šerfes. 

Horizontaliai: 
A „Canon". 
B.Mtro. 
C.AIatau. 
D. Optka. 
E. LTV. 
F.Kostroma 
G. Aplankas. 
H. Šaltenis. 
I. Angilija. 
J. Dočkus. 
K. Salinė. 
L Keraitis. 
M. Vrvakis. 
N. Šaltuona. 
0. Rezervas. 
PUfa. 
R.Grigas. 
S. Zohnė 
T. Tartu. 
U.Nakas. 

* -STANLEY ^ A W S M ^ ^ 
Importers & Distributors of Rne Uquors and Imported Beers 

(773) 278-4848 

Zodiakas SVARSTYKLES 
Rugsėjo 23 d . - spa l i o 22 d . 

Po šiuo ženklu gimusiems reikia mažiau išlaidau
ti, nes galite susilaukti finansinių problemų, o kredi
tai ir gyvenimas skolon, gali turėti nemalonių pa-' 
sėkmių. Saugokitės draugų-konkurentų, ypač 
saugokite savo paslaptis. Paskutinė rugsėjo savaitė, 

jei nežiopsosite. atneš teigiamų permainų. Metai jau eina į pabaigą, jei 
nepasiekėte ko troškote — nurimkite — iššokti aukščiau bambos tikrai 
nepavyks. "Skirkite daugiau laiko šeimos ir buities reikalams. Gerkite stiprią 
kavą ar arbatą saikingai Saugokite savo širdį, stuburą. Dabar geras metas 
kurti planus ateičiai Palankios rugsėjo dienos: 24, 25. 

Jūsų akmenys: 
Mineralai: melsvasis topazas, akvamarinas, koralas, amazonitas, deimantas. 
Mėnulio akmuo, safyras, chrizoberilas, perlas, nefritas, berilas, deimantas, 
krištolas. Tal ismanai: opalas, lazuritas, azūritas. 

Avinas. Rugsėjis — ramesnis nei paprastai. Atkreipkite dėmesį į šeimos, 
nekilnojamojo turto reikalus — būkite rūpestingi, budrūs. Galite sulaukti pasi
keitimų darbe: naudingų ir svarbių sutarčių, pakėlimų pareigose. Bendrauki
te, sekite naujausią informaciją. Palankios rugsėjo dienos: 23, 24, 30. 

Jautis. Kontaktai, žinios padės Jums daug ką suprasti, pakeisti. Paskutinė 
dekada sudėtingesnė Neskubėkite veikti, kol aiškiai nesusivoksite, kas vyks
ta. Gali būti puikios galimybės darbe Palankios dienos: 22, 23, 26, 27, 30. 

Dvyniai. Rugsėjo pabaiga vieniems — kūrybiniai sumanymai, kitiems — 
ryški ir nepakartojama meilė. Palankios rugsėjo dienos: 24, 25. 

Vėžys. įsiklausykite į žmonių patarimus (ypač meilės, karjeros, finansų sri
tyse), nes esate linkęs į pagundas, savęs pervertinimą. Rugsėjo pabaiga susi
jusi su asmeniniu, šeimos gyvenimu bei nekilnojamu turtu. Palankios rugsė
jo dienos: 23, 26. 27, 30 

Liūtas. Naujos galimybės įvairiose gyvenimo srityse. Neskubėkite priimti spren
dimų, kol nesuvoksite jų. Palankios rugsėjo dienos: 24, 25. 30 

Mergelė. Labai daug kas priklausys nuo, to. kaip sugebėsite įvertinti pasiū
lymus. Palankios rugsėjo dienos: 23,26,27,30. 

Skorpionas. Rugsėjo pabaigoje gal skilti nenumatytų situacijų. Prireiks išmin
ties, kuklumo, diplomatiškumo. Palankios rugsėjo dienos: 23, 26 , 27, 30. 

Šauiys. Nepersistenkite per daug skubėdami ar reikalaudami iš aplinkinių, 
neišlaidaukite be reikalo Siekite skaidrumo f inansiniuose reikaluose. 
Paskutinė mėnesio savaitė — netikėtos galimybės, populiarumas. Palankios 
rugsėjo dienos: 24, 25. 29 

Ožiaragis. Paskutinė rugsėjo savaitė atneš permainų, naujų profesinių gali
mybių, kurios išryškės ne iš karto. Tai — kilimo metas, tik įsiklausykite, kas 
siūloma. Palankios rugsėjo dienos: 22, 23, 24, 26. 27, 30 

Vandenis Mokykitės naujų dalykų, suvokite, ko reikia, kad būtumėte pers
pektyvūs. Prasideda sėkmės laikotarpis Palankios rugsėjo dienos: 24, 25. 

Žuvys. Rugsėjo pabaiga— svarbių permainų finansinėje ir materialioje 
veikloje, tolesnei profesinei, kūrybinei veiklai plėtoti, įsitvirtinti visuomenėje 
Šiuo metu daug kas priklausys nuo partnerių patikimumo, gebėjimo veikti 
racionaliai. Palankios dienos: 23, 26, 27, 30 

\s • Pažinčių 
Z O D I A K A S 

Norėdami padėti vienišiems, 
atnaujiname pažinčių klubą. Ta da
rome nesavanaudekai, be mokes
čio. Mūsų laikraštis skaitomas v i 
sur, kur tik gyvena lietuviai. Tad 
naudokitės progą sketokrtės. gaJ kur. 
kokiame kitame pasaulio krašte, o 
gal čia pat, laukia žmogus, ieškan
tis panašaus į Jus. 

58 Vyriškis. 56m, 170cm. išsi
skyręs, vaka suaugę, savarankiški, 
išsilavinimas aukštasis, apsirūpi
nęs. Mėgsta taisyti radio. TV apa

ratūrą (tik nemėgsta spoksot i į TV 
ekraną), kel iauti, skaityt i , pažint i . 
Norėtų susipažinti su moter imi , ku
riai reikia namų ramybės. 

..Man širdyje dar ne ruduo!" 
Tel : 708-829-7202, Vytautas. 
Redakc i j os p r i e r a š a s ne

saugojame ir neperduodame pa
siskelbusiųjų telefonų ar adresų. 
Skelbiame tokį tekstą, kokį at-
siunčiate. 

K L A I D Ų A T I T A I S Y M A S 
Praeitame Nr išspausdintas skel
bimas turi būti pažymėtas Nr. 57. 

http://fam.com

