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Kodėl Pabaltiečiams 
nesuteiktas stebėtojo 

statusas? 
Du senatoriai tyrinėja Kongreso apklausoje 

Wash ing ton . DC, liepos 19. 
(LIC) Vakar įvykusioje JAV 
Kongreso Helsinkio komisijos 
apklausoje du Senato nariai 
tyrė, kuriomis aplinkybėmis 
Lietuvos, Latvijos bei Estijos 
prašymai gauti stebėtojų teises 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencijoje, įvyku
sioje Kopenhagoje birželio 
mėnesį,buvo atmesti. 

Helsinkio komisijos apklauso
je liudijo JAV delegacijos Ko
penhagoje vadovas ambasado
rius Max Kampelman ir du 
JAV delegacijai priklausantys 
m o k s l i n i n k a i . Liudytojams 
klausimus pateikė senatoriai 
Dennis DeConcini, Alfonse 
D'Amato ir F r a n k Lautenberg 
bei kongresmenas Steny Hoyer. 

Amer ik ieč ia i re ikalavo 
p a b a l t i e č i u s įleisti 

Ambasadorius Kampelman 
komisijai įteikė raštišką pra
nešimą apie Kopenhagos konfe
renciją, kur iame užsiminė apie 
Baltijos valstybių užsienio rei
kalų minis t rų apsilankymą 
Danijos sostinėje. Pareiškime 
tvirt inama, kad šie ministrai 

Sen. Alphonse D'Amato 

prašė stebėtojų statuso, nors 
tiek jiems, t iek ir amerikie
čiams buvo aišku, kad nebus 
r e ik i amo konsensuso šiuo 
klausimu. Nepaisant to. ame
rikiečiai reikalavę, kad konfe
rencijos sekretoriatas oficialiai 
reaguotų į pabaltiečių prašymą. 
tokiu būdu j iems parodydamas 
t inkamą pagarbą. Kampelman 
pareiškime atkreiptas dėmesys į 
tai, kad JAV delegacija Kopen
hagoje išreiškė viltį, jog Pabalti
jo valstybės vieną dieną galės 
oficialiai da lyvaut i ESBK 
konferencijose. Paminėta ir ta i . 
kad JAV delegacija globojo 
spaudos konferenciją, suruošta 
Pabalti jo šal ių minis t rams 
Kopenhagoje. 

Ambasadoriaus Kampelman 
žodinis pareiškimas skyrėsi nuo 
jo raštiško pranešimo ir neminė
jo Pabaltijo klausimo. Ambasa
dorių apklausinėje senatoriai 
bei kongresmenas jam pateikė 
įvairius klausimus. Senatoriai 
D'Amato ir DeConcini sustojo 
prie Pabaltijo klausimo. Sena
torius D'Amato nusiskundė, 
kad Kopenhagoje Albanijai 
buvo suteikta stebėtojo teisė, o 
Pabaltijo šalims - ne. Klausė, 
kokios perspektyvos Lietuvai. 
Latvijai ir Estijai gauti ste
bėtojų statusą. 

P e r s p e k t y v o s Pabalt i jui 
Kampelman išsamiai paaiški

no Pabaltijo stebėtojų statuso 
klausimo istoriją. Prieš Kopen
hagos konferenciją j is gavęs 
laišką iš Lietuvos Aukščiausio

sios Tarybos pirmininko Vy
tauto Landsbergio, prašančio 
kokio nors statuso Lietuvai 
ESBK sudėtyje. Kampelman 
AT pirmininkui Landsbergiui 
parašė atsakymą, kuriame jam 
paaiškino, kad nesant vieningos 
nuomonės ESBK narių tarpe 
Pabaltijo klausimu, nerealu 
tikėtis, kad Lietuva gaus stebė
tojo statusą. 

Toliau, Kampelman pasakojo 
kaip jis Kopenhagoje susitiko su 
Pabaltijo šalių užsienio reikalų 
ministrais. Pasak jo, visi išreiš
kė, kad jie nekantriai laukia 
derybų su Sovietų Sąjunga. 
JAV, iš savo pusės, viešai ra
gino sovietus pradėti tokias 
derybas su pabaltiečiais. Kam
pelman sakė, kad per jo susiti
kimą su Estijos, Latvijos bei 
L ie tuvos užsienio re ikalų 
ministrais, nė vienas iš jų ne
prašė stebėtojo statuso. Tačiau, 
sekančią dieną JAV suruoštoje 
spaudos konferencijoje visi trys 
ministrai viešai pareiškė norą 
gauti tokias teises. Oficialūs jų 
prašymai buvo perduoti ESBK 
konferencijos sekretoriui. 

Sovietai užp ro te s t avo 
Sekretoriato vadovas kreipėsi 

į Kampelman, kiauše kaip jis 
turėtų reaguoti. Kampelman 
atsakęs, kad pabaltiečių krei
pimąsi reikia padauginti ir iš
dalinti visiems ESBK konferen
cijos dalyviams, kad jie galėtų 
jį apsvarstyti. Sužinoję apie 
Kampelman siūlymą, sovietų 
atstovai užprotestavo ir bandė 
blokuoti laiško dalinimą. Tačiau, 
Kampelman apie tai gavęs žinią 
reikalavo, kad laiškas būtų 
išdalintas, kas ir buvo padaryta. 
Sovietai tada oficialiai sek
retoriatui pareiškė, kad jie prie
šingi stebėtojo statuso suteiki
mui. Po to, Kopenhagos konfe
rencijos metu, JAV. Danija ir 
kitos delegacijos viešai išreiškė 
viltį, kad kai ESBK konferenci
ja įvyks 1991 m. Maskvoje, trys 
Pabaltijo šalys bus pilnateisės 
Helsinkio proceso narės. 

Kai atėjo senatoriaus DeCon
cini eilė pateikti klausimus, jis 
sugrįžo prie Pabaltijo klausimo. 
Norėjo sužinoti kada ir kokiu 
būdu sovietai uždėjo veto pabal
tiečių prašymui. Kampelman 
negalėjo konkrečiai atsakyti į 
klausimą, nes, jo žiniomis, 
sovietai nieko raštiškai ESBK 
sekretoriatui neįteikė. 

Maskva nenor i derybų 
Toliau, senatorius DeConcini 

išreiškė savo nuomonę, kad de
rybos tarp Pabaltijo šalių ir 
Sovietų Sąjungos tu rė tų 
prasidėti. Apgailestavo, kad 
pasak Estijos užsienio reikalų 
ministro Lennart Meri. kuris 
apklausoje da lyvavo kaip 
svečias ir su senatorium buvo 
anksčiau kalbėjęs, Maskva ne 
tik atsisakius pradėti derybas, 
bet dargi taiko subtilią represiją 
Pabaltijo šalims. J is klausė 
ambasadoriaus Kampelman. ar 
JAV valdžia tol iau ragins 
sovietus sėsti prie derybų stalo 
ir ar derėtu tai daryti Paryžiaus 
konferencijoje? 

Amabasadorius Kampelman 
atsakė, kad derėtų JAV kelti 
Pabaltijo klausimą visuose su
sitikimuose su sovietais. Jo 
žiniomi? blokada Lietuvai 
dalinai nuimta bet nėra derybų. 

Kun. Antanas Gražulis iš Lietuvos ir Lietuvių Ka*Hikft Religinės šalpos 
specialių projektų vedėja Rasa Razgaitiene prie dėžių vsistų Lietuvai, 
kurias kun. Gražulis sėkmingai parvežė. 

Insulino dovana 
„Gyvybė Lietuvai >? 

New Yorkas , Liepos 20. (LIC) 
Vienintelė insulino gamykla 
Amerikoje yra paaukojusi 7.000 
flakonų insulino Lietuvai. Eli 
Lilly vaistų bendrovė. Catholic 
Medical Missions Board ragi
nama, paskyrė insuliną Lie-

•jusu grupes 
Lietuvai šiuo 

labai vertinam* 
pastangas padėt 
krizės laikotarpiu". 

Tarptautinė diabetikų federa
cija taip pat kreipėsi į Tarybų 
Sąjungos prezid r.ta Michailą 
Gorbačiovą: „Maloniai prašome 

tuvių Katalikų Religinės Šalpos Jūsų užtikrint parūpinimą 
„Gyvybė Lietuvai" komitetui 
per protestantų šalpos orga
nizaciją — Interchurch Medical 
Assis tance. Insulino ver tė : 
79,000 dol. 

I Eli Lilly bendrovę su pra
šymu padėti Lietuvai kreipėsi 
International Diabetes Fede-
ration jau gale gegužės mėnesio. 
Šios organizacijos pirmininkas 
prof. Joseph Hoet iš Belgijos 
susisiekė su Tarptautiniu Rau
donuoju kryžium, Suomių dia
betikų asociacija ir Jungtinių 
Tautų konferencija dėl aplinkos 
ir vystymosi, prašydamas visų 
padėti Lietuvai gauti insulino. 

Dirbdami kartu su Tarptau
t inės d iabe t ikų asociacijos 
atstovu Amerikoje Wendell 
Mayes,Jr., prof. Hoet siuntė ir 
JAV Sveikatos Apsaugos sekre
toriui prašymus. Tarptautinės 
diabetikų federacijos pirmi
ninką kontaktavo Lietuvių 
K a t a l i k ų Religinės Šalpos 
Medicininės pagalbos komiteto 
narė dr. Daiva Bajorūnaitė. 

Kalbėjo ir su Sovietais 

JAV Sveikatos apsaugos de
p a r t a m e n t a s reagavo į dr. 
Bajorūnaitės prašymą Lietuvai 
padėti liepos 12 d.: „Mes šį 
reikalą diskutavome su Vals
tybės Departamentu, kuris mus 
painformavo, kad yra labai susi
rūpinęs politiniu spaudimu 
Lietuvai ir daro ką gali padėti 
situacijai. Iš savo pusės, mes 
Jūsų susirūpinimą išreiškėme 
neseniai atvykusiai aukš tų 
sovietų sveikatos pareigūnu 
delegacijai, kuri lankėsi VVa-
shingtone. Jie mums užtikrino, 
kad nebuvo intencijos blokuoti 
medicininius reikmenis. Mes 
visvien pabrėžėm, kad nesvar
bu kokia buvo intencija. Lietu
voj yra rimta problema su medi 
cininiais reikmenimis. Mes 

Jis buvo informuotas, kad 
pradeda reikštis tam t ikr i 
nesutarimai tarp pačių pabal 
t iečių, kur ie komplikuoja 
padėtį. 

Senatorius DeConcini išreiškė 
susirūpinimą, kad sovietų val
džia daro grasinimus Estijai. Jis 
davė suprasti, kad JAV turėtų 
labai atidžiai stebėti sovietų 
veiksmus ryšium su Pabaltijo 
valstybėm. 

Lietuvoj gyvenantiems diabeti
kams pakankamu kiekių šio 
vais to (insulin . l a ikomu 
esminiu Pasaulir.es Sveikatos 
Organizacijos WHO). Mes 
žinome, kad inąu.r Telengvai 
gaunamas įvairiose pasaulio 
dalyse, dėl to EfaSuMB Jūsų 
panaudoti savo poziaįą rasti 
kelių ka ip šiuos esminius 
reikmenis p^.-upinti tiems, ku
riems jų reikia Lietuvoje". 
Lietuvių Ir,: 'rmacijos centro 
žiniomis, iš M Gorbačio% o dar 
nesulaukta atsakymo į šj pasi
teiravimą. 

Šiandien išs iunčiama 
Eli Lilly bendrovės dovana 

uvai" šiandien yra 
na į special ia i 

iac ines dėžes, 
nsuliną šaltai il-
. Lietuvai tinka-

rūšis a t r inko 
vai" pirmininkas 
autas . Insulinas 
s lėktuvu į Var-
i pervežamas j 
pereis Caritas 

-lobon. Vaistų pa-
ialinime Caritas 
iradarbiauja su 
katos Apsaugos 

„Gyvybė Lie! 
perpakuoja 
į reng tas u 
kurios laiky-
gesniam laik 
mas insuhs 
„Gyvybė Liei 
dr. Jonas Gi 
bus gabena r 
šuva ir iš 
Lietuvą, ko 
organizacijo-
skirstyme ir 
tampriai b> 
Lietuvos Sv 
Ministerija 

Lietuvių I 
Šalpos vedė 
Pugevičius 
dėkingi Eli I 
terchurch M-

talikų Religinės 
kun. Kazimieras 
ireiškė: „Esame 
y bendrovei ir In-
ical Assistance už 

jų dosnią p . lbą Lietuvai. Ti
kimės, kad - \merikos dovana 
palengvini- giančiai Lietuvos 
medicinin* <adėčiai. 

TRIMPAI 
IŠ VISUR 

n u o s e žemės 
muštųjų skaičius 
0. Dar bent 1,000 
asti griuvėsiuose, 
atmesti. 

- Fili 
drebėjimo 
jau viršija I 
žmonių ne> 
mėnesį, bu 

— Lenkij";- Solidarumas su
skilo į dvi -lis — remiantieji 
premjerą T Mazowieckį ir re 
miantieji 1 žalesą. Jie atsis 

esa neleido Solida 
ų komitetų" pa-
ausybiniais politi 
<, kurie būtų leidę 
imus vėl laimėti 

Įteiktas raportas apie 
vizų nedavimą 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos Washingtono 
būstinė šią savaitę įteikė JAV 
Valstybės departamentui rapor
tą apie kultūrinę blokadą, kuri 
buvo vykdoma prieš Lietuvą 
tarp balandžio 9 d. ir liepos 10 
d. Raportas pabrėžia, kad vizų 
neišdavimas buvo naudojamas 
kaip politinis ginklas prieš 
Lietuvos pastangas atstatyti 
savo nepriklausomybę. 

Kartu su raportu buvo įteikta 
66 anketų iš pavienių asmenų, 
kurie negavo vizų važiuoti į 
Lietuvą šią vasarą. Taip pat 
buvo įduotas Grandies tautinių 
šokių ansamblio laiškas apie jų 
negavimą vizų, nors buvo pa
kviesti dalyvauti šios vasaros 
Dainų šventėje. 

JAV Valstybės departamen
tas kels šį vizų neišdavimo klau
simą su Sovietų ambasada, rei
kalaudami pagal Helsinkio akto 
sutartis paaiškinimo. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos Washingtono 
būstinė toliau priima anketas iš 
žmonių, kurie nėra gavę vizų 
dėl kelionių į Lietuvą ir ragina 
visus JAV lietuvius ir Amerikos 
piliečius pranešti arba Wa-
shingtono įstaigai arba 
tiesiogiai JAV Valstybės depar
tamentui jei jie negauna vizų. 

Šis raportas, pavadintas, „The 
Cultural Blockade of Lithuania: 
Soviet Visa Deniais", buvo 
išdalintas visiems senatoriams 
ir ats tovams šią savai tę . 
Raporto kopiją galima gauti 
pasiskambinant į JAV LB-
KV Washingtono būs t inę : 
703-524-0698. 

Lėšos Rytų Europai 
Washington, DC. Demokra

ta i Senato Užsienio santykių 
komitete ketvirtadieni nutarė 
skirti 535 milijonus dol. Rytų 
Europai ir leisti siųsti patarėjus 
į Maskvą padėti įvesti demo
kratiją ir eikonomines reformas. 

Prez. George Bush buvo 
prašęs tik 300 milijonų dol., ir 
laiške tam komitetui pareiškė, 
kad jis neatsisakys savo nusis
tatymo Rytų Europai skirti t ik 
ribotą paramą. Dabar šio 
įstatymo projektas yra pasiųs
tas visam Senatui jj patvirtinti. 

Projekte neleidžiama JAV 
remti Maskvą pinigais ar pa
skolomis, bet leidžiama 
Maskvon siųsti daugiau tech
ninių patarėjų, padėti bet 
kuriam Rytų Europos kraštui, 
imtinai ir Lietuvai bei Sovietų 
Sąjungai, atsipalaiduoti nuo ko
munizmo, paremiant juose 
daromus demokratiškus a r 
laisvos rinkos veiksmus. Pagal 
šį įstatymą būtų įkuriamos ir 
kelios programos, padedančios 
JAV įmonėms prekiauti Rytų 
Europoje. 

I 535 mil. dol. sumą įeina 225 
mil. dol. įmonių kūrimui Lenki
joje ir Vengrijoje, 100 mil. dol. 
būtų statybai Rytų Europoje. 
100 mil. dol. verslo studentų 
stipendijoms, 40 mil. dol. remti 
demokratinėms institucijoms ir 
70 mil. dol. naujajam Europos 
bankui Rytų Europos atsistaty 
mui ir vystymuisi. 

Vengrija ir Sovietų Sąjunga 
užves diplomatinius 

ryšius su NATO 

Briuselis. Sovietų Sąjunga ir 
Vengrija pr iėmė NATO kvie 
timą užvesti diplomatinius ry
šius. Tai pirmosios ta ip pa
dariusios Varšuvos paktu i pri 
klausiusios valstybės. 

Vengrijos minis ter is pirmi 
ninkas Jozsef Antal l pain
formavo apie šį jo vyriausybės 
veiksmą po apsilankymo NATO 
centrinėje Briuselyje. Jo lan
kymasis ten yra pirmas toks ap
silankymas Varšuvos pakto 
valstybės pa re igūno . „Šiuo 
veiksmu vėl pradedami oficialūs 
ryšiai", jis pareiškė. 

NATO generalinis sekretorius 
Manfred Woerne, ką tik su
grįžęs iš kelionės Maskvon, 
vėliau pranešė, kad Kremlius 
taip pat žada užvesti diplo
matinius ryšius. 

Dar n e n u s t a t y t a p r o c e d ū r a 
Visi p a s i k e i t i m a i Rytų 

Europoje buvo tokie greiti , kad 
NATO dar ne tur i įvedusi pro
cedūros diplomatų akreditavi
mui. O jok ios va l s tybės , 
nesančios iš šešiolikos NATO 
narių, neturi oficialaus statuso 
NATO organizacijoje. 

Antall, kuris beveik valandą 
posėdžiavo su Woerner, paaiš
kino, jog jis prašęs, kad Vengri 
jos ambasado r iu s Belgijoje 
gautų kredencialus ir į NATO. 

Robin Stafford. NATO šneko
vas, paaiškino: „Mes sutarėme, 
kad jei Sovietų Sąjunga ir Veng
rija norės susirišti, tai galės 
padaryti per savo ambasadorių, 
akredituotą Belgijai". 

Reikia komunikac i jos takų 

Šio mėnesio pradžioje NATO 
sąjungininkai buvo susirinkę 
Londone ir žadėjo sumažinti 
savo branduolinius ir nebran
duolinius ginklus Europoje ir 
užtikrino Rytus, kad jų tikslai 
yra t a ik ing i . J i e t a ip pat 
pakvietė sovietų prezidentą Mi-
chail Gorbačiovą kalbėti per 
NATO susirinkimą ir pasiūlė, 
kad jo vyriausybė ir kitos Rytų 
Europos vyriausybės užvestų 
„ r e g u l i a r i u s d ip lomat in ius 
ryšius" su NATO. „Tai mus 
įgalins pasidalinti su jais savo 
min t imis bei svars tybomis 
šiame istoriniame pasikeitimų 
laikotarpyje", jie rašė savo 
baigminiame pareiškime. 

Woerner. praėjusį šeštadienį 
susitikęs su Gorbačiovu Mask
voje, sakė. kad sovietų vadas ne
paminėjo datos, kada atsilankys 
į NATO, bet kad jis „aiškiai 
priėmė kvietimą". Tai taip pat 
buvo p i rmas k a r t a s , kai 
aukščiausias NATO pareigūnas 
keliavo į Sovietų Sąjungą. 

Ispanija atšaukė 
ambasadorių Kubai 

Kubiečiai tebebėga Į užsienio ambasadas 

kyrė, kai VV 
rūmo „pili' 
versti prov\ 
niais vienet 
lengvai rii 
pavasari 

— Zimbabwe nutrauks 25 
metus besitęsusi karo stovį šią 
savaitę. 

— Kuwai to pa r l amen ta s 
apkaltino Iraką naudojimu 
„smurto, grasinimų ir šantažo 
politikos" po to, kai Irakas 
perspėjo OPEC naftos kartelio 
narius negaminti per daug naf
tos ir tuo nemažinti kainos. 

H a v a n a Šiame mieste didėja 
krizė dėl kubiečių, reikalaujan 
čių azilio užsienio ambasadose. 
Toji krizė pablogėjo, kai Ispa 
nijos užsienio ministras pareiš
kė, jog Kubai reikia „taikingo 
perėjimo į demokratiją". Nors 
istoriškai Ispanija su savo 
buvusia kolonija visuomet 
turėjo šiltus ryšius, trečiadienį, 
augant tarp jų įtampai, Ispani
ja atšaukė savo ambasadorių 
pasitarimams. 

Praėjusį trečiadienį viename 
teisme Kuboje buvo nuteisti 11 
žmogaus teisių aktyvistų del 
kontrrevoliucinių nusikaltimų, 
siekiančių nuo terorizmo iki tu
rėjimo ryšių su JAV pareigu 
nais Kuboje. Jie buvo nuteisti 
tarp 3 ir 15 metų kalėjimo. 

Tuo tarpu, Castro milicija 
stengėsi sustabdyti kubiečių 
pabėgėlių veržimąsi \ užsienio 
ambasadas Dabar jau bent 
trylika jų yra Ispanijos, Če 
koslovakijos ar Italijos ambasa 
dose arba jų tarnautojų reziden 
cijose. Trečiadienį jau ketvirtas 
kubietis pabėgo i Ispanijos am 
basadą. Ispanija pareiškė, kad 
joje esančių pabėgėlių neati
duos, bet tuo tarpu atšaukė savo 
ambasadorių pasitarimui 

į t ampa t a r p Ispanijos ir 
Kubos pakilo, kai Ispanijos 
užsienio ministras Francisco 
Fernandez Ordonez reporte
riams pasakė, jog Castro žino. 
kad jo režimas subyrėtų, jei j is 
visiems kubiečiams duotų teisę 
emigruoti. Kuba turi 11 mili 
jonų gyventojų. 

Ordonez Ispanijos Naciona
liniam radijui kalbėjo: „Padėtis 
Havanoje y ra labai įtempta dėl 
to, kad Kuba yra izoliuota nuo 
pasaulio ir dėl to. kad ten yra 
ypač rimtos ekonomines prob 
lemos. Niekas nenori, kad ten 

įvyktų katastrofa. Ko reikia, tai 
taikingo perėjimo į demokra 
j V -

Kuba sakė, jog Ordonez kalbė
jo kaip ..įskaudintas kolonia-
linis administratorius". Kuba 
atsisako leisti ambasadose esan
tiems pabėgėliams emigruoti. 
Anot jos. aziliaus ieškotojai 
t enor i s u k u r t i ne te is ingą 
vaizdą, jo^' Kuboje esą nesaugu 

Ryšium su šiais įvykiais, 
Havanoje esantis JAV Interesų 
skyr ius išleido pareiškimą, 
nuneigiantį Kubos kaltinimus, 
būk VVashingtonas suorganiza 
vęs azilio reikalavimus. 

— P i e t ų A f r i k o s Nata 
provincijoje įvyko viena; 
didžiausiu susikirtimų tari 
zulų rėmėjų Mandelos Afriko; 
Nac iona l in io Kongreso ii 
konservatyvios juodųjų Inkath; 
partijos. 

KALENDORIUS 

Liepos 21 d.: Šv. Laurynas i; 
Brukusio, Danielius, Longinas 
Rimvydas, Lasota. 

Liepos 22 d.: Šv. Marijs 
Magdalena. Platonas, Dalius 
Auksė. 

Liepos 23 d.: Šv. Brigita 
Apolinaras. Tarvilas, Gelmine 

Liepos 24 d.: Ursinas, Kris 
t ina, Seigis. Jurga. 

ORAS C H K AGOJE 

Šeštadieni saule teka 5:32. le: 
džiasi 8:22. Temperatūra dien. 
79 P, naktį - 64 F. Dalina 
saulėta, ne taip tvanku, vejuote 

Sekmadieni daugiausia dėbt 
suota. galimybe lietaus su pei 
kūnija. temperatūra 76 F diem 
65 F naktj 

< 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. liepos mėn. 21 d. 

REDAGUOJA Jonas £adeikis Informacinv medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak L M , IL *>04;:>;S. Tel. 708-424-4150 

ATEITININKŲ STUDIJŲ 
DIENOS DAINAVOJE 

1990 metų vasara jau įpu
sėjo. A te i t i n inkų Studi jų 
dienų rengėjai seniai ruošia 
ūkinius, techninius ir akade
minius savai tgal io p lanus , 
studijų dienos vyks Dainavoje 
rugpjūčio 31 - rugsėjo 3 die
nomis. 

Akademine programa rūpina
si Birutė Bublienė ir dr. Algis 
Norvilas. Dr. Norvilas, palaikąs 
nuolatinius ryšius su visais stu
dijų dienų prelegentais, nuo pat 
|ų pakvietimo, jau paruošė prog
ramą. 

Birute Bubliene rūpinasi 
vakarinėmis programomis, o 
taip pat tvarko ir registracija 

tema ..Ateitininko darbų per
spektyva kasdienybėje". 

Po pietų bus dar dvi paskaitos: 

Vytautas Vardys, politinių 
mokslų profesorius iš Norman, 
Oklahoma, kalbės t ema „Ap
mastymai apie kovo mėn. 11 
d.". " 

Advokatas Povilas Žumbakis 
iš Chicagos , k a l b ė s t e m a 
. .Amerikos l ibera l izmas ir 
Sovietų nomenklatūra". 

Po vakarienės — vakarinė 
programa. 

Sekmad ien i po šv. Mišių ir 
pusryčių bus susipažinimas su 
viena knyga ir paskaita; po 

Lietuvos a te i t in inkų atstovai ir Vasario 16 ..-.mnazijos atei t ininkai po bendro susir inkimo. An
troj eilėj pirma iš deš. Lietuvos „Ateit ies" redaktorė Dalia Čiočytė, trečia iš kairės — Daiva 

Kuzmickaitė. 

ATEITININKŲ ŠVENTĖ 
VOKIETIJOJE 

Šių metų birželio 2 d. dvejomis gentinos, Paulius Stepanas iš 
mašinomis ir dviem autobu- Australijos. Šių šv. Mišių metu 
s iukais išvykome Bavarijos jie pasižadėjo dirbti Dievui ir 
kalnų link, į Memmingeną, pas Tėvynei ir visą atnaujinti Kris-
prelatą Antaną Bungą. Moks- tuje. Šv. Mišias aukojo vyskupas 
leivių buvo šešiolika, studentų dr. Antanas Deksnys. 
trys, o taip pat mokytojai ir kiti Po Mišių dr. Valentinas Ka-
ateitininkai. Po trijų valandų bašinskas (iš Kauno) skaitė 

Visi besiruošiantieji dalvvauti PK'tų susipažinimas su antra kelionės atvykome. Truputį pa- paskaitą apie katalikiškumo ir 
yra raginami nedelsiant regis 
truotis paštu. Registruojantis 
prašoma pridėti mokestj Siun 
čiama šiuo adresu: B. Bublienė 
5190 Longmeadovv. Bloomfield 
Hills. MI 48013. Čekius rašyti: 
Lithuanian Catholic Federation 
ATEITIS. 

Studijų dienų ka inoraš t i s : 

Sendraugiams ir studijas 
baigusiems studentams, daly 

knyga ir paskaita. Viena knyga 
-filosofinė, antroji-poezijos rin
kinys. Paskaitą skaitys Julius 
Keleras: „Pažinimo motyvas 
Vytauto Mačernio poezijoje". 

P i rmad ien i po šv. Mišių ir 
pusryčių prieš Studijų dienų 
užbaigimą bus paskutinė pa
skaita, apjungianti visas temas-
Lilė Gražulienė kalbės tema 
..Suaugimas į tikėjimą ir tau
tiškumą". 

Studijų savaitgaliai buvo sėk-
vaųjantiems visą studijų dienų mingi visais metais. Tikimasi, 
laiką: kambarys — 55 dol., 
maistas — 60 dol., maistas 
moksleiviui - 45 dol.: maistas 
jaunučiui — M) dol (Vaikams 
iki 5 m. amžiaus — veltui). 

Dieninis ka inoraš t i s 
asmeniui : 

nakvyne 20 dol., maistas —25 
dol 

Studentams: nakvyne ir mais
tas visam savaitgaliui — 60 dol. 
Nakvyne vienai nakčiai — 10 
do'. Maistas vienai dienai — 15 
dol. 

J e i iš šeimos dalyvauja 
daugiau negu trys asmenys, tai 
ketvirtam nariu; suteikiama 10 
o penktam — 15 dol. nuolai
d a 

Buvę studijų dienose gali 
pa tvi r t in t i , kad savaitgal is 
vyksta malonioje šeimyniškoje 
nuotaikoje, maistas labai geras, Stepanas 
O Dainavos stovyklaviete tuo 
la iku būna p i lname savo 
grožyje. 

Studijų dienose vyksta paskai 
tos, simpoziumai, vakarines 
programos. Susimąstome šv 
Mišiose. Iki šiol t i k r a i 
yasižadeje programos dalyviai 
čia minimi, bet programa, žino 
ma, turės dar papildymu, kurie 
paaiškės dar prieš Studijų die 
nas. 

Penkt . , rugpjūčio -JI d vyks 
registracija, vakariene, ir vaka 
rine programa. Ateitininkų Ta 
ryba posėdžiaus penktadieni 

Šeštadienį po šv Mišių i» 
pusryčių bus simpoziumas 
„Ateitininkija naujų uždaviniu 
akivaizdoj*'". Simpoziumui va 
dovaus Petras Kaufmanas (Sen 
draugių centro valdybos pirmi 
įlinkas iš Washingtono). Dalv 
viai svečias iš Lietuvos, ir du 
išeivijos ateitininkam^ pažįsta 
mi veikėjai. 

Kun Stasys Kazėnas iš Lietu 
vos kalbės tema ..Ateitininkai 
Lietuvoje". 

Romualdas Kriaučiūnas, gy
venantis Lansing. MI. kalbės 
tema ..Ar gahnn remtis dabar 
tin»- mūsų struktūra?*' 

Vytautas Vygantas, Ateiti 
n inku Tarybos prezidiumo praėjo 
narvs, iš Dalias. Texas. kalbe 

kad 1990 metai bus gausūs da
lyviais ir jų visapusišku daly
vavimu studijų dienų progra
moje. 

R. Kubi l iū tė 

ilsėjome ir pavakarieniavome, tautiškumo principus. Iš šios 
Suvažiavimą pradėjome su temos išsivystė įdomios diskusi-

Liudo Dambrausko (iš Kauno) jos apie svarbumą katalikybės 
paskaita. J is kalbėjo apie atei- ir lietuviškumo, ir kuris iš jų 
tininkų istoriją. Papasakojo ir svarbesnis, 
keletą savo pergyvenimų jam Papietavę išvykome į Neu-
būnant politiniu kaliniu. Po schwansteino pilį. Tai Liudviko 
paska i tos j a u n i m a s išvyko II-jo pilis. Matėme daugiau pilių 
apžiūrėti miestelį bei pasi ir nuostabius Bavarijos kalnus 
linksminti, o vyresnieji liko pa- - Alpes, apaugusius eglaitėmis, 
sišnekučiuoti. Šalia pilių spindėjo Vilties eže-

Antrą šventės dieną prade- ras, jo kriokliai ir upeliai. Pri-
jome pusryčiais, po kurių rin- sivaikščioję, pavargę grįžome 
komės šv. Mišioms. Šiais metais šiltai vakarienei, paties prel. 
į mūsų ateitininkišką šeimą įsi- Bungos paruoštų lietuviškų 
jungė keturi nauji nariai — įžodį didžkukuliu 
ninkai Marisa Aleksejūnaitė iš 
Urugvajaus, Elina Gaidimaus-
kaitė ir Juozas Lukšas iš Ar-

Dešimta valandą vaka ro 
pradėjome vakarinę programą, 
kurią paruošė moksleiviai atei
tininkai. Buvo padeklamuotas 
eilėraštis, dainų būrelis pa
dainavo liaudies dainų, dvi 
muzikantes pagrojo, krėtėme 
juokus, matėme berniukų ..Rau
donkepuraitės" versiją. Vir
ginijus Jocys, grodamas gitara, 
padainavo savo s u k u r t a s 

Nuotr . A. S m i t o 

dainas. Tada sekė žaidimų dalis. 
Spėliojome negirdėtų lietuviškų 
žodžių reikšmes, dainavome 
dainas, kurias turėjome atspėti 
iš vienos duotos dainos eilutės. 
Pasiskirstę grupelėmis vaidi
nome vaidinimėlius, kuriuos 
turėjome sukurt i naudodami 
duotus žodžius ir parinktus 
daiktus. Visiems — sendrau-
giems, studentams ir mokslei
viams dalyvaujant, smagiai 
praleidome lietuvišką vakarą. 

Paskutinę dieną po pusryčių 
dalyvavome šv. Mišiose. Po Mi
šių paskutinį pokalbį pravedė 
svečiai iš Panevėžio. Prel. Jonas 
Juodelis kalbėjo apie atei
tininkus Nepriklausomoj Lietu
voj, o prel. Juozas Antanavičius 
pasakojo apie dabartinę ateiti
ninkų veiklą Panevėžio vysku
pijoj. Papietavę atsisveikinom 
su visais ateitininkais, kurių 
buvo 40, padėkojom šventės 
šeimininkui prel. Bungai ir 
išvažiavom iš Memmingeno. 

Rima Idzelytė 

DR. ARVYDAS J . DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2S55 W. Uncoln Hwy. (Mwy. 30) 
Olympia Fialds, IH. 
Tel. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
8441 S. Pulaskl Rd., Chlcago. IL 

Raz. (1-312)778-7679 
Kab. (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

Ateitininku šventėje Vokietijoje šv. Mišių metu įžed) duoda moksleiviai P 
M Aleksejūnaitė, E. Gaidirr .»uskaitė ir J. Lukšas. 

Nuotr. M 

ATEITININKŲ VEIKLA 
ŽEMAITIJOJE 

Liepos 2 — Ateit ininkų d i e n a 
Žemaičių Kalvarijoje 

Liepos 2 d. Žemaičių Kalva
rijoje prasidėjo atlaidai, kur ie 
tęsis iki liepos 10 d Pirmoji 
diena skir ta a te i t in inkams. 
Suvažiavo, suėjo daug jaunimo. 
Kai kurie ryžosi eiti pėsčiomis 
Didžiausią kelio nuotolį nuėjo 
Tauragės moksleiviai ateiti
ninkui daugiau negu 120 km 
Tokių pasišventėlių buvo 12. Ei 
nant pro Telšius, prie jų pri
sijungė Telšių ateitininkai kar 
tu su savo pirmininke J. Šal
kauskyte. Iš Kauno 10 atei
tininkų (studentu, moksleivių) 
iki Telšių atvažiavo t raukiniu. 
<> po to per vieną dieną nuėjo ar 
t i 90 km iki Kalvarijos. Pake
liui dar aplanke „Panų kalną", 
kur. Lietuvoje siaučiant buldo-

Vaičius, kartu su kitais 4 
kunigais. Pamokslą pasakė dva
sios vadas kun. J. Kauneckas. 
Po sumos visi iėjo į „kalnus". 
Labai daug adoruotojų ėjo pasi
puošusios baltais drabužiais. 
Giedoriai sus i r inko gerais 

Moksleivių a te i t in inkų 
stovykla Kal t inėnuose 

Kalt inėnuose šiuo metu 
statoma mūrinė bažnyčia vietoj 
prieš 2 metus sudegusios. 
Pamaldos vyksta l a ik ina i 
pastatytoje mažoje bažnytėlėje. 
Vietos klebonas kun. P. Lin-

Šmitienės kevičius svajoja ir apie kalvari-
jas. Vietovė kalvota ir atrodo 
labai tinkama kryžiaus kelių 
koplyčioms statyti. Kleboną 
labai mėgsta jaunimas. 

Nuo birželio 18 iki 30 d. buvo 
suorganizuota stovykla atei
t in inkams; po 1 s ava i t ę 
mergaitėms ir berniukams. Po 
4 vai. per dieną dirbo prie 
būsimųjų koplyčių statybos Pa
vakary kasdien buvo teoriniai 
užsiėmimai. Buvo nagrinėjami 
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DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
f r i k l a u s o Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
T * . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai) 

įPirm.. antr . ketv . penkt. nuo 12 iki 6 v v 

Yda gelia mus net ir malo
numuose, o dorybė mus guodžia 
net ir skausmuose. 

C. C. Colton 

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

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valančios pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa Ava., Elgln. IH. 80120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

balsais, ypač vyrai. Neblogas 
orkestras. Trijose krvžiaus kelių 5 pagrindiniai ateitininkų pnn-
vietose buvo sakomi pamokslai, cipai: po 1 kasdien. Katahkiš-
2 pamokslus pasakė kun. J. Ja- kūmas, tautiškumas ir t.t. Rytą 
nauskas. Grįžus į bažnyčią dar i r vakarą pamaldos. Po vakane-
1 pamokslą pasakė kun. J. nės įvairūs pasirodymai, dainos, 
Kauneckas. Pasidžiaugė, kad tokiuose renginiuose dalyvavo 
Lietuva atgimsta. Gražaus ir vietos moksleiviai ateitimn atgimsta, 
jaunimo susirinko. Jsimine jo 
p a t e i k t a s pavyzdys: Telšių 
vieno kunigo mergaitė prašė 
paaiškinti ar ji nusideda, kai 
poterėlius kalba tualete. Mat po 
pirmosios išpažinties ir Šv 
Komunijos ji pradėjo melstis 

kai bei šiaip jaunimas. 
Tokia ateitininkų stovykla 

Kaltinėnuose o rgan izuo ta 
pirmą kartą. Joje stovyklavo 20 
moksleivių, kurie nepabūgo 
rizikos atvykti nereguliariai 
važinėjančiais autobusais ir del 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 Wa*t Burl ington, tai. (708) 512-0084 
Wastmont, IL 

Valandos pagal susitarimą 

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

ligos 'r chirurgija 
Tai. (706) 857-4059. 425-9353 

4400 W 95th St . Oak Lawn 
2701 W 68th St . Holy Cross 

Valandos pagal sus.tanmą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tai. (1 312) 735-7709 

217 E 127st St 
Lemont l L 60439 

Tai (708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robarta Road 
Mlckory Hllls 

Tai. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Fs^Mty Mixilcsl CHnlc 
217 E 127 St — Lamont. IL 60439 
Priklauso Palos Commun'ty Hosp'ta. < 

S>iver C'oss Mosp'tai 
Valandos pagai susitaf^a 

Tai. (70i) 257 2245 

DR. ALGIRDAS KAVAUUNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

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

Valandos pagal susitarimą 
Penk' antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St Chicago IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79!h Ave . Hickory Hills. 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd., Hickory Hllls. IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas {Kalba lietuviškai) 

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

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

Palos Vision Cantar, 7152 W. 127tti St. 
Palos Hgts. III Ketv vai. ̂ 6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

Tai. kabinato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai pop'et 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligonine. Elgm. IL 

Tai. (708) 837-0005 
Skambinti galima 2-1 vai 

T. RAMA, M.D. 
Specialybe — Chirurgija 
2454 Wast 71 st Straat 

Tai. (1-312) 434-1818: Raz. (708) 852 0889) 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlehlgan Ava., Sulta 324 Ir 
5835 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

Tai. (1-312) 585-2980 (veikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71 st. St.. Chicago. III. 

Tai.: (1-312) 436-0100 
11800 Souttmast Hlghway 
Palos Haights. IN. 80483 

(708)361-0220 (708)361-0222 

zeriniam ateizmui, buvo nu rytą ir vakarą, o tėvai pradėjo blokados labai perpildytais, 
griauta koplytėle. Ji buvusi iš JOs tyčiotis, kad ji meldžiasi. Daugumą stovyklautojų sudarė 
pastatyta atminti švedų karo Dėl toji nutarė slėptis. Pamoks- klaipėdiečiai, mažiau buvo is 
metu nužudytoms lietuvaitėms. Hninko nuomone - Lietuvoje Plunge... Tauragės. Daug vargo 
vietoje, kur jos buvusios palai- tikėjimas atgis, jei atsiranda to- PadeJ° besirūpindamas organiza-
dotos. k.ų vaikų. ciniais reikalais J. Meškauskas. 

Ateitininkų diena Kalvarijoje p 0 vakarinių pamaldų jauni- Vyskupijos ateitininkų valdyba 
škilmingai - Sumą m a s susirinko dar pasikalbėti. J a m l r klebonui labai dėkingi. 

atnašavo vyskupas Antanas pabendrauti A. Pundz iu s 
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STATYTA 
LIETUVOS VYČIUOSE 

ATŠAUKUS BLOKADA Rimties valandėlei 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 
i 

Šiemet Lietuvos Vyčių or
ganizacijos atstovai susirenka 
Pit tsburghe pasidžiaugti praei
t imi ir nus i s t a ty t i p lanus 
ateičiai. Kadaise tame mieste 
gyveno didelis skaičius lietuvių. 
Visi aplinkiniai miestai ir mies
teliai lietuvių pažįstami ir lie
tuviai ten žinomi. Čia spietėsi 
ankstyvieji ateiviai, kurių di
džioji dalis duoną pelnė sunkiu. 
pavojingu ir pelningu darbu. 

Šiais metais Pittsburghe susi
r inks liepos 26-29 dienomis vy
čiai, lyg prisiminę savo senolius 
ir prosenolius, čia gyvenusius, 
čia naują Lietuvos dalį kūru
sius, bažnyčias ir mokyklas 
stačiusius, laikraščius leidusius. 
Pennsylvania buvo lietuvių šir
dis praeityje, dabar teliko tik 
prisiminimai ir sentimentai. 

Lietuvos Vyčių seimas šioje 
Amerikos dalyje nėra tik iš
galvotas, kad į šią vietą leng
viau susirinkti. Šis miestas 
par inktas , kaip buvusi vietovė, 
kurioje išlieta daug lietuviško 
prakaito, palaidota daug lietu
vių, pradėtas bendras lietu
viškas gyvenimas svetimoje 
žemėje. Dabar jau išsiplėtęs 
visoje Amerikoje ir net to
limuose kraštuose. I šią buvu
sią lietuvių širdį susir inks 
delegatai iš įvairių Amerikos 
vietų, bet visi bus vieno tikslo 
ir vienų jausmų — skirti savo jė
gas vyt iškam, l ietuviškam, 
amerikietiškam gyvenimui. Nei 
Lietuva, nei Amerika neturi 
skirt is ir sudaryti kliūtis veikti 
ir dirbti lietuviškiems tikslams. 
Nė vienos tautos neniekinama 
ir nė vienai nelinkima blogo. 

Vyčių organizacija šiemet 
septyniasdeš imt septintuoju 
seimu mini savo įsikūrimo tiek 
pat metų. Organizacijai arti
nan t i s prie aštuoniasdešimt 
metų yra ne t ik garbė, bet ir 
didelis rūpestis. Tai reiškia, kad 
vyčiai net po tiek metų dar 
tebėra gyva, sumani, darbšti ir 
susiklausanti organizacija. Jei 
praeityje ar dabartyje pasitaikė 
ar pasitaiko kliūčių, tai tik rodo 
organizacijos sveikatingumą, jos 
nuolatinį atsinaujininimą — ji 
kl iūt is ir sunkumus nugali ir 
savo kelius randa. Šis seimas 
tė ra tik priedas savo gyvybei 
dar labiau parodyti ir savo 
kel iams dar labiau išryškinti. 

Vykstant į seimą reikia vi
siems žinoti tą neužmirštamą 
datą — 1913 metus balandžio 27 
dieną. Tada patvir t inta or
ganizacija ir laikoma organiza
cijos tikrąja pradžia. Nereikia 
pr is imint i visų to meto ar 
vėlesnės veiklos uolių Lietuvos 
Vyčių organizacijos darbuotojų, 
bet reikia bent kai kurių pavyz
džiu gyventi ir jaunuosius ska
t i n t i . Juk Lietuvos Vyčiai 
laikoma jaunimo organizacija. 
J i tokia ir turi likti, nors dabar 
neretai vadovauja jau kelintos 
kartos suaugę Amerikos žemėje 
idealistai. Vyčių kūrėjas M. 
Norkūnas tur i būti kiekvieno 
širdyje, — jis norėjo, kad lietu
viškas jaunimas pasiliktų toks 
pa t iki mirties. 

Taip pat reikia prisiminti, kad 
anuo metu lietuviška katalikų 
spauda labiausiai rėmė vyčių 
veiklą. Savą spaudą vyčiai įsi
gijo tik vėliau. Ano meto Drau
gas, Katalikas, Žvaigždė buvo 
lyg vyčių rėmėjai, jų skatintojai, 
jų veikėjų entuziazmo ir idea
lizmo kurstytojai. Toks kun. An
tanas Kaupas, toks P. Virmaus-
kis, toks K. Urbonavičius ir 
daugelis kitų buvo pirmieji 
vyčių darbininkai ir palai
kytojai. Jie visi norėjo, kad tik 
l ietuviškas j aun imas ilgiau 
išliktų savame gyvenime, su 
savomis plunksnomis ir savitu 

charakteriu. Ne visuomet tai 
sekėsi. Bet ir dabar vyčiai ne
gali savo praeities gėdytis, — 
paskiri jų nariai iki nuovargio 
a t i d a v ė savo jėgas vyčių 
organizaci jos re ika lams ir 
Lietuvai. 

Kaip daugelio organizacijų, 
susikūrusių senaisiais laikais, 
pasikeitė veidas, tikslai, svar
b iaus ia — pasikeitė nar ių 
sudėtis. Ir Lietuvos Vyčiai 
pasikeitė. Į jų tarpą atėjo jau ne 
pirma ar antra karta, bet ir 
trečia bei ketvirta generacija, 
kurios lietuvių kalba, Lietuvos 
ir lietuviškų reikalų supratimas 
skyrėsi. 

Vyčiai negalėtų ir dabar po 
daugelio metų savo veiklos 
pakeisti. Jie jaučiasi šio krašto 
gyventojais, bet lietuvių kilmės, 
kuri juos dar riša su senolių 
kraštu, nors jo nepažįsta, su 
lietuviškais reikalais, nors ne 
visuomet anie juos grei ta i 
sužino. Vyčiai apšviečia savo 
narius ir padeda jiems jaustis 
lietuvių šeimos nariais, rūpintis 
lietuviškais reikalais. 

Jau į Lietuvą plaukia nafta ir jų ateitis lieka Gorbačiovo 
normaleja n a t ū r a l i ų dujų rankose. Vakaru demokrati-
prįstatymas. Laukiama daugiau joms jam pritariant 
prekinių vagonų žuviai ir vai- O ką gali daryt; išeivija? 
siams bei cukrui pristatyti, nes Matome, kad nei demonstraci-
Lietuva buvo priversta priimti jos, kurių didesnę dalį ignoravo 
nepriklausomybės paskelbimo spauda ir tėjevi zija. nei 
moratoriumą, kad Maskva telegramos ar telefonų skambi-
sutiktų pradėti derybas dėl n imai neturėjo lemiančios 
pas i t r auk imo iš Sovietų įtakos. Daug išnaudota energi-
Sąjungos. Tuo tarpu Gorbačio- jos ir lėšų tokiems protestams, 
vas komunistų partijos 28-tame bet nieko nelaimėta. 

Laikas susirūpinti Lietuvos 
ateitimi, persvarsčius pirmeny 
bes. Lietuva yra tautiškai ir 
r e l ig i ška i s t ipr i . penkių 
dešimtmečių kovos už būvį 
užgrūdinta. Pats efektingiau 

PALYGINIMAS APIE 
PASKUTINĘ VIETA 

Apie nuolankumo reikalą 
Kristus yra kalbėjęs palyginime 
apie fariziejaus ir muitininko 
maldą. T a iau ten buvo moko
ma, kokie turi būti santykiai 

Septyniasdešimt sept intas 
seimas turi priminti ne t ik iš
gyventus pačios organizacijos 
metus, nugalėtas kliūtis ir sun
kumus, pasiektus laimėjimus ir 
didelius darbus, bet ir daly
vavimą spaudoje. Tai svarbu 
ypač išeivijoje ne tik pirmajai 
kartai, bet ir kitoms, kurios turi 
pratęsti darbus, organizacini 
gyvenimą ir tikslu siekimą. 

Lietuvos Vyčiai — sukurta 
jaunimui organizacija/Tą jau
natvę tur i išlaikyti net prie žilo 
plauko ar amžiaus sunkumų. 
Ateina jaunoji karta, užima 
vyresniųjų veikloje, t iks lų 
siekimuose, priemonių pri
taikyme pagal laiko reikala
vimus ir spaudoje reiškimąsi. 
Redaktoriai Vytyje keitėsi, bet 
vyčių žurnalas liko tas pats — 
su tais pačiais organizaciniais ir 
tikslų siekimui priemonių pri
taikymo rūpesčiais. 

Vyčių žurnalo Vyčio gyva
vimas nėra atsitiktinis, tik pro
ginis. Šiais metais rudenį (spalio 
21 d.̂  sueina jam septynias
dešimt penkeri metai. Tai 
gražaus amžiaus sukaktis, ku
rios nesulaukia dažnai nei 
paskiri žmones, juoba organiza
cijų spauda svetimoje žemėje. 
Vytis eina nuo 1915 m., iš
t ikimai tarnaudamas lietu
viams, šiuo metu daugiau anglu 
kalba, bet vytiškas, tautiškas, 
lietuviškas ir krikščioniškos 
dvasios. Tos sukakties nebūtų 
galima užmiršti net ir seimo 
svarstybose. Tai nėra eilinė 
sukaktis, bet didžiulė šventė 
spaudai ir pačiai organizacijai. 

Į seimą suvažiuos atstovai iš 
kuopų su savo rūpesčiais ir sa
vais reikalais. Tai nebus tik 
vienos ar kit'>s kuopos, vieno ar 
kito būrelio rūpestis. Tai bus 
viso seimo rūpestis, reikalas 
spręs t i , numaty t i a t e i t i e s 
veiklai geriausius būdus. Laikai 
yra jautresni, negu iš tolo į juos 
žiūrime. Pasaulis nerimsta, 
nors nuolat kalba apie taiką. 
Vyčiai turi svarstyti ne tik savo 
organizacinius reikalus, kelti 
organizacinius rūpesčius, bet 
pažvelgti ir į pasaulį, į savo 
gyvenamą kraštą. į Lietuvos 
reikalus ir laisvės siekimą. 

Moralė ir taika yra svarbi 
visiems, juo labiau organiza
cijai, kurios pagrinduose yra šie 
klausimai dedami. Jų buvo siek
ta netoli aštuoniasdešimt metų. 
Lietuvos Vyčiai turi būti pavyz
dys visoms organizacijoms 
krikščioniško ir tautinio gyve
nimo atžvilgiu. 

P r . Gr. 

kongrese paskelbė sau pačiam 
ultimatumą, kad, dvejų metų 
laikotarpyje ..perestroikos" re
formoms nesustiprinus ekono
mikos, jis pasitrauksiąs iš savo 
beveik diktatūriško posto. Jo 
ateitis nėra aiški, nes konser
vatyvūs komunistai, Stalino 
gynėjai, kurie pradeda prarasti 
savo „dačas". limuzinus ir kitas 
..kapitalistiškas" privilegijas, 
yra jo aršūs kritikai ir priešai. 

Londone vykusios NATO 
konferencijos metu, iš pradžių 
Britanijos min. pirmininkei 
Thatcher protestuojant, bet 
Bushui ją prikalbėjus, buvo 
priimta rezoliucija, kad ato
miniai ginklai būsią panaudoti 
tik ,.kraštutiniu atveju". įdo
mūs tos konferencijos rezultatai 
yra paskelbti komunikate, kad 
į NATO posėdžius bus pakvies
tas Gorbačiovas ir kiti Varšuvos 
pakto vadai užmegzti „diploma
tinius santykius" ir su jais pasi
rašyti tarpusavio nepuolimo 
sutartį. Savo kalboje Bushas 
tvirtino, kad NATO pagrindinis 
uždavinys esanti gynyba. 

Ta konferencija iki neatpa-
žinimo keičia Europos veidą, 
naiviai pasitikint sovietišku 
. . a t v i rumu" ir s i lpn inant 
Europos saugumą iki šiol 
garantavusią NATO sąjungą. 
Lietuvos padėtis tarp Gorba
čiovo pastangų išlaikyti savo 
poziciją ir Vakarų demokratijų 
..draugiškumo" pradeda darytis 
panaši į laivą, patekusį tarp 
Scilės ir Charibdės. Gorbačiovui 
pralaimėjus, gali grįžti stali
nizmas. Jam išsilaikius, vakarų 
demokratijoms jį remiant, po
litinių manevrų aukomis gali 
tapti Lietuva ir jos kaimynės. Jei 
jis nepraras savo ..charizmos" ir 
stabilizuos savo reformų prave 
dimą. įgautas pasitikėjimas sa
vim ir j a m e gali iššaukti 
stalinišką agresijos dvasią, nes 
jis įsitikino, kad dėl ..mažyčių 
etniškų respublikų" vakarai 
nedarys spaudimo. Pabaltijo 
tautų likimą galima tik spėlioti, 
nes, vienaip ar kitaip galvojant. 

Paskelbus blokadą, viso pa 
šaulio lietuviškoje išeivijoje 
sutelkta daug lėšų Jei tos lėšos 
bus centralizuotos, sumaniai ad
ministruojamos, susidarytų ka
pitalas, kuris galėtų tapti Lietu
vos iždo konvertuojamos valiu
tos pradžia. Kaip atsistatys 
Lietuva, kokiu būdu įves tarp
tautinėje rinkoje priimtiną 
valiutą, jei toji valiuta neturės 
patikimos finansines garanti
jos? Kai Lietuvos Respublika at
sistatys, daug laiko praeis, kol 
bus susiorganizuotas žemės 
ūkio gaminių eksportas, kol bus 
sulaukta derliaus, pagamintas 
ir suprojektuotas įpakavimas. 
sudarytos sutartys Lietuva il
gai nieko kito eksportuoti 
nepajėgs, nes jos pramonės 
gaminiai yra palyginti žemos 
kokybės ir nepajėgs konkuruoti 
su moderniškos pramonės kraš
tais. Tai, kas mums sentimen
taliai brangu, Amerikoje neturi 
vertės — nei mūšy medžio dro
žiniai, nei liaud'.e-; meno dir
biniai, nei grubiai pagaminti 
gintaro papuoša r. Su laiku, 
padedant ekspertams ir susi
pažinus su Vakaru pasaulio 
skoniu, gintaro eksportas gali 
pasidaryti pelningas. 

šias Lietuvai padėti būdas yra žmogaus su Dievu. Palyginime 
ją remt i f inans i ška i , bet apie paskutiniąją vietą yra 
centralizuotai, neskaldant lėšų mokoma apie nuo lankumo 
kuriai nors vienai organizacijai, reikalą žmonių santykiuose. Bet 
sąjungai a r partijai. Reikia vienur ir kitur išvada ta pati: 
pas i t ikė t i Lietuvos žmonių ..Kas save a u k š t i n a , bus 
pajėgumu tvarkytis, kaip jie pažemintas, o kas save žemina, 
visam pasauliui įrodė savo ryžtą bus paaukštintas" (Lk. 14. 11; 
ir sugebėjimą taikiu būdu siekti i,k. 18.14' 
la isvės, nebojant sankcijų, 
represijų ar grasinimų. 

Aišku, skubėti su pinigais ne
galima, kad. padėčiai pasikei
tus, viskas nesuplauktų į Krem
liaus iždą. Konservatyvus inves
tavimas, griežta suaukotų pini
gų kontrolė ir vieša apyskaita 
gali surinktą sumą pakelti iki 
tokio lygio, kad jos užteks Lietu
vos iždui suformuoti. Laikas 
vienytis likiminėje tėvynės 
valandoje. Nesvarbu, kas pir
mininkas a r vicepirmininkas. 
bet svarbu, kad viskas būtų 
daroma vieningai, nesirūpinant 
asmenišku prestižu, viską auko 
jant Lietuvos labui. Blokada 
atšaukta, lėšos surinktos. Kas 
toliau? 

Vyriausybė, kuri suvaržo kai 
bos laisvę, kadangi tiesos, ku 
rios sklinda, jai apsunkinančios, 
elgiasi kaip tie vaikai, kurie 
užmerkia akis. kad jų nematv 

Luko Evangelijoje skaitome: 
..Karta šeštadienį Jėzus atėjo 

į vieno fariziejaus n a m u s 
valgyti, ojie atidžiai stebėjo jį... 
Matydamas, ka ip svečiai 
rinkosi pirmąsias vietas, jis 
pasakė jiems palyginimą: ..Kai 
tave pakvies į ves tuves , 
nesisėsk pirmoje vietoje, kad 
kartais nebūtų pakviesta gar
bingesnio už tave ir atėjęs tas. 
kuris tave ir jį pakvietė, netartų 
tau: .Užleisk jam vietą!" Tuomet 
tu sugėdintas turėtum sėstis į 
paskutine vietą. Kai būsi 
pakviestas, verčiau eik ir sėskis 
paskutinėje vietojo, tai atėjęs 
še imin inkas tau pasakys : 
.Bičiuli, pasislink aukščiau!" 
Tada tau bus garbė prieš visus 
svečius. Kiekvienas, kuris save 
aukština, bus pažemintas, o 
kuris save žemina, bus išaukš
tintas*' (Lk. 14. 1; 7-11). 

Lukas šį vaizdą vadina paly
ginimo. Tačiau čia kalbama 
tiesiogiai apie stalo dalyvius, 
tad jau nėra palyginimas, bet 
fakto komentavimas. Tačiau 
evangelistas gal dėl to pavadino tų... 

L Boerne palyginimu, kad Kristus kalba 

Demonstraci"— iž Lietuvos Nepriklausomybe ir pr Nepriklausomybės priešus. 
\ J. Tamulaičio 

ne t i es iog ia i į s p ė d a m a s , 
pamokydamas ten sus i r inku 
sius, o tik nukelia vietų pasi
rinkimo atvejį į kitą, iškilmin
gesnę puotą: Kai būsi pakvies
tas į vestuves... nenorėdama-
tiesiog užgauti ir sugėdinti tų. 
kurie su Jėzumi buvo pakvies
ti ano fariziejaus pavalgyti. Taip 
Kristaus pamokymas yra visuo
tinesnis, taikomas ne tik čia 
e s a n t i e m s d a l y v i a m s , be t 
visiems žmonėms. 

Proga pasakyti palyginimą — 
pamokymą buvo anas pakvies
tųjų vietų prie stalo rinkimasis: 
..Matydamas, kaip svečiai r in 
kosi p i rmąs ias v i e t a s p r ie 
stalo". Tas vietų r inkimasis 
prileidžia manyti, kad būta t am 
tikros laisvės pasir inkti vietą 
prie stalo. Bet vietas rinkdavosi 
ne pirmieji atėjusieji, bet farizie 
jai ir Rašto mokytojai. J ie . pilni 
tuštybės ir išdidumo, skai tė 
pareiga užimti pirmąsias vietas. 
Kitoje vietoje Jėzus fariziejus 
t i a p c h a r a k t e r i z a v o : . . J i e 
mėgs t a p i r m ą s i a s v i e t a s 
pokyliuose bei pirmąsias kėdes 
sinagogose" (Mt. 23. 6K 

Savo kalboje Jėzus moko t iek 
esančius fariziejaus pietuose, 
tiek ir visus nuolankumo: ..Kai 
t a v e pakv ie s į v e s t u v e s . . . 
Vestuvėse paprasta i sukvie
čiama didesnis skaičius svečių. 
Kristaus žodžius turėjo sau 
prisitaikyti tie. kurie rinkosi 
pirmas vietas. Bet kadangi Jė
zus kalba hipotetiškai — kai 
būsi pakviestas į vestuves... 
kažin ar jo žodžiai buvo supras
ti ten pat esančiųjų. Arba. bent 
dėl tų žodžių n e u ž s i g a v o . 
nesijautė pažeminti. Garbingi 
pakviestieji svečiai juk yra tikri, 
kad jiems yra rezervuotos gar
bingesnės vietos, tad paprasta i 
ateina į puotą paskutiniai . Bet 
gali būti taip. kad anksčiau 
atėjusieji kaip tik užima tas gar
bingesnes vietas. Tad šeiminin 
ko pareiga padaryti tvarka : ne 
savo vietose s ė d i n č i u o s i u s 
paprašyti užleisti vietas garbin 
gesniesiems svečiams. Tada. 
žinoma, tik gėda t iems, kurie 
užėmė ne savo vietą. Tokiems 
lieka tik paskutine vieta. Kai 
tai atsi t inka visų akivaizdoje, 
aišku, kad yra pažeminimas, 
įspėjimas, gėda. Kad taip neatsi 
t iktu Jėzus moko: . .Pakviestas, 
verčiau pasirink paskut ine vie
tą. O tada šeimininko pakvies
tas pasislinkti aukščiau. Tada 
bus garbe prieš visus svečius". 

J . V. 
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— Kai pabaigsiu — tada tu kalbėsi. Nekan:: 

girsti mano nuomonę apie tavo vedybinį ket 
Matau tik faktus — ji svetimtautė, svetimo 
svetimos mums kalbos, galvosenos ir papročiu 
lyg kito pasaulio atėjūne. Tu, Vytautai, nujau* 
nuomonę, todėl nedrįsai mūsų atsiklausti. Z 
suprantu. Bet kodėl iki šiol apie ją net n 
užsiminęs? Bent žodžiu trumpai užsimintum, k 
gauji su ta pačia gailestingąja seserim. Bet • 
žodžio! Iš to darau išvadą — tavyje vis dėlto c 
galutinai išblėsęs lietuviškumas! Pagalvok — ar 
galėsi išsiteisinti prieš tautos sąžine, prieš sav 
sąžinę, vesdamas šitą išsiskyrėlę? Be to. vyre 
tave turtų medžiotoją? 

Vytauto veidas bematant išrausta. 
— Neturi teisės ją tokiais vardais vadi-

garbinga už akių juodinti moterį! 
Tačiau tėvo ištartos žinios apie Nancy jį -

stebina. Čia pat smalsumas priverčia klaust' 
— Iš kurgi žinai ją buvus ištekėjusią? Ir -

už mane? 
— Ar tikrai, Vyteli? 
I Marijos nusivylimo kupiną šūktelejim.i 

trumpai šypteli. Jo balse nuskamba kažkok-
mas, lyg liūdna, vieniša gaida. 

— O tu galvoji, kad tėvas nemoka rūpintis 
gyvenimu? Dar tau ligoninėje gulint gavau 
informacijų. 

iuji iš-
nimą. 
raujo, 
odžiu, 
mano 
iau ir 
buvai 

: drau-
— nė 
nėra 

-"ėliau 
oaties 
nę už 

? Ne-

kiu ir 

resnę 

lurgis 
elnu-

inaus 
pie ją 

— Vadinasi, šnipinėjai! . 
— Gali taip vadinti, jei nesupranti tėvų domėjimosi 

sūnaus pasielgimais ir ateitimi. . Bet tu manęs 
nemokyk! Pagaliau dabar nesvarbu nei vardai, nei pa 
vadinimai, nei įžeidimai! Mėginu viską vadinti tikrai
siais vardais. Juk aš matau ko ji siekia! Matau ir tavo 
vaikišką aklumą! Faktas, kad Nancy už tave vyresnė 
morališkai nepatikima, dargi svetimos mums tautybės 
ir dvasios, tavęs nė kiek nejaudina, neveikia Kadangi 
esi įsipainiojęs į gražios moters sijoną... 

Tėvui nutilus ieškant išsireiškimams žodžių. Vytas 
gyvai stoja ginti savo tezę. 

— Piešdamas juodžiausiomis spalvomis nori mane 
atkalbėti nuo svarbaus gyvenimo žingsnio... Bet tavo 
pastangos bergždžios, nes aš turiu savo nusistatymą! 
Ir labai griežtą! Aš jo niekad nepakeisiu! Nesvarbu ką 
kalbėsite man apie Nancy! Aš ja myliu už viską pasauly 
labiau! Niekas manęs nesulaikys ją vesti! 

Jurgis tylėdamas stebi sūnų Mato: tikrai bergž 
džios pastangos perkalbėti jauno sūnaus entuziazmą, 
užsispyrimą ir galbūt net pirmąja gložniausią meilę... 
Tačiau dar pabando. Tartum sunkiai sužeistas šernas 
puldamas medžiotoja, mėgina paskutinę priemonę. 

— Matau, tavo pasiryžimas labai smarkus. Bet argi 
tau nėra svarbu tėvo ir motinos nuomone7 Juk nuo 
gerų santykių su tėvais daug priklauso būsimosios 
šeimos laimė. Ar manai, jog tau bus lengva gyventi su 
mumis susipykus? 

— O kaip Aldona? Ar ji negyvena su vokiečiu? Ji 
visai neprašo jūsų malonės ar gero sugyvenimo! Jau 
tada neprašė — lygiai kaip ir aš dabar! 

Sūnus primena skaudamą vieta Apgijusią, laiko 
ir atstumo aptvarstytą, bet vis dar giliai pūliuojančią... 
Todėl Jurgis, po ilgokos tylos, visai nediskutuodamas 
dukters pasielgimo, piktai drebia bandymą sugėdinti. 

— Nejau toji mergše šitaip tau susako galvą? 

Vytautas, tarytum nuodingą strėlę, j un t a suža-
dėtinės pakartotinį įžeidimą. 

Ji ne mergšė, o mano būsimoji žmona! Ji nešios 
mano ir tavo pavardę! Aš neleisiu jos įžeidinėti, nors 
esi mano tėvas! 

Jurgis atsigodi per daug įžeidęs sūnaus jausmus. 
Mato meile gili. karšta, neribota ir akla... Pasigaili 
-avo karčiu žodžiu, bet jie jau išskrido, kaip paukšteliai 

nebesugausi. Tik susivaldo. 
Gerai... Tai kilnu, labai riteriška ginti savo šir

dies dama. Bet ir banalu, nebe moderniška. Juk seno 
veje vyrai dėl to net dvikovose žūdavo! Tau toks ri
teriškumas visai netinka! Pirmiausia r i teris yra iš
tikimas savo tautai , valstybei ar ordinui! Tai jam net 
UŽ mylima damą brangiau! 

Sekundę abu tyli. Vytas valios sukaupimu malšina 
priešiškus jausmus, ieško kompromiso tik vienam 
tiksui laimėti leidimą vesti Nancy. 

Aš tave, tėve, labai prašau... Taip pat mamą... 
Bet Jurgis jį brutaliai nut raukia : 

O aš tave labai prašau — susiprask! Pabusk! 
Neskaudink mūsų širdžių, sūnau! Apsigalvok' 

Uždeda abi rankas Vytui ant pečių, sykiu jusdamas 
ju vyriškumą. Jaudinasi , vidujiniai virpa, nutuok 
damas kažkokį negeistiną finalą, lyg bandydamas su 
jaudinimu paveikti Vytautą. Staiga atsimena, kad Ma
rija klausosi, o juk jai kenkia jaudinimasis! Todėl be 
veik kužda sūnui | ausi: 

\tsimink, tavo motina neseniai pakilo tš ligos 
patalo O į tą patalą ji buvo atsigulusi kaip tik del 
tavęs! K ii buvai areštuotas Smithų namuose berūkant 
su draugais kanapes ir narkotizuojantis. Pagalvok. 
sūnau' Neskubėk! Dar per jaunas esi Vėliau pats 
viską gerai suprasi. Pamatysi tėvą buvus teisiu Ar tik 
tada nebus per vėlu?.. 

i Bus daugiau1 

\ 

> 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m liepos mėn. 21 d. 

H O R I Z O N T A I 
LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

• 

Po ilgesnės pertraukos — ket
virtadienio, liepos 12 pavakare, 
audros debesims grūmojant ir 
netrukus lietui su žaibais bei 
perkūno trenksmais prapliupus, 
šimtinė kviestų amerikiečių ir 
lietuvių skubėjom j Lietuvos pa
siuntinybę Washingtone, kur 
įvyko susipažinimas su svečiais 
iš Lietuvos: Lietuvos užsienio 
reikalų ministeriu Algirdu Sau
dargu ir Aukščiausios tarybos 
valstybės atkūrimo komisijos 
pirmininku Gediminu Šerkš
niu. Jie Washingtone lankėsi 
Lietuvos atstovo Stasio Lozo
raičio pakviesti. 

Svečių tarpe Lie*uvos pa
siuntinybėje buvo JAV kongres-
manas R. Dornan, kelių sena
torių štabo nariai, valstybės 
departamento atstovai, JAV 
Butų aprūpinimo ir miestų vys
tymosi ministerio J. Kempo 
pavaduotoja S. Kondratienė su 
vyru, iš Chicagos atvykęs 
Gamtosaugos agentūros Vidur-
vakarių regijono direktorius dr. 
V. Adamkus, JAV LB krašto 
valdybos a ts tovas dr. T. 
Remeikis ir kiti. 

Svečius iš Lietuvos trumpu žo
džiu pristatė rūmų šeimininkas 
St. Lozoraitis, pastebėdamas, 
jog mes esame turėję nemažai 
deputatų, nemažai politinių 
asmenų, o šį kartą yra vyriau
sybės narys, kurio laukia nepa
prastai sudėtingos ir sunkios 
pareigos ateityje, artėjant prie 
derybų. Tol iau Lozorai t is 
kalbėjo: „Aš norėčiau šita pro
ga palinkėti daug laimės.. Aš 
matau, kad per keletą dienų toji 
sėkmė nusišypsojo: jūs padarėt 
t ikrai nemažą darbą. Šiandien 
abu buvot priimti valstybės 
sekretoriaus. Buvau liudinin
kas , kaip valstybės sekretorius 
judu labai gražiai ne tik priėmė, 
kalbėjosi ilgai apie Lietuvos 
re ikalus su visa simpatija, 
kurios mums taip reikia. Ponui 
Saudargui tai buvo gera proga 
paprašyti amerikiečių pagalbos, 
kurios mes esam daug gavę pra
e i ty ir ku r io s tuo l ab iau 
norėsime ateity..." 

Lietuvos atstovas priminęs, 
kad Šerkšnys yra pirminink. s 
ypatingos komisijos, kad jis turi 
galvoti apie valstybinės admi
nistracijos atstatymą, kuri per 
ilgą laiką buvo visiškai pairusi, 
žodį baigė šiuo kreipimusi: „Jūs 
esate lietuviškuose namuose, 
šeimos tarpe. Žinokite, kad 
esate nepaprastai gerų lietuvių 
tarpe, kurie metų metai dirba 
mūsų kraštui ir jums padės". 

Trumpesnį žodį St. Lozoraitis 
a m e r i k i e č i a m s t a r ė anglų 
kalba. 

IŠ TEN SKLIDO LAISVĖS 
AIDAS 

1909 m. architekto George 

Oakley Tetton pastatytuose ir 
1924 m. Lietuvos vyriausybės 
nupirktuose penkių aukštų Lie
tuvos pasiuntinybės rūmuose 
ypač poetiškai jautrų ir kartu 
simbolišką žodį tarė Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris Al
girdas Saudargas, kurio didesnę 
dalį čia cituoju: 

„... Atskridom čia ir radom 
šitą nuostabų namą, kuris stovi 
čia kaip simbolis... Aš užaugau 
jau po karo Lietuvoje, kuri jau 
nebuvo laisva, ir man tas žodis 
Amerika, Amerikos balsas nuo 
vaikystes buvo surišta su laisve, 
nes mes žinojom, kad iš ten 
sklinda laisvės žodis. Tą, ką jūs 
išlaikėt šičia, tai mums buvo 
kaip ir koks gurkšnelis tokio 
tikro teisybės žodžio. Nors mes 
gyvenome nelaisvėje, bet mes 
neturėjome šitos išsiskyrimo 
kančios, kurią jūs visi kentėte. 
Dabar mūsų visų pare iga 
atstatyti tėvynę. Aš tikiuosi, 
kad taip, kaip šis pastatas, į 
kurį buvo labai nuos tabu 
įžengti — aš pasijutau lyg 
būčiau grįžęs į va ikys tės 
pasaką, kaip fantaziją, kaip ab
straktą. Bet aš įžengiau į tikrą 
realią pasaką, įkūnytą, gyve
nančią. Reiškia, Lietuvos idėja 
yra tikra, turinti materialines 
formas. O jos nuostabios: gali 
praustis kažkokiame senoviš
kame praustuve ir žinai, kad jis 
tvirtas, gal šimtą metų turintis, 
ir tuojau pat gali sėsti ir dirbti 
modernišku kompiu te r iu 
(Lietuvos pasiuntinybė turi įsi
gijusi kompiuterį — H). Tai 
mums milžiniška pamoka ir 
paskata Lietuvą statyti visiems 
kartu, nesivadovaujant jokiais 
svetimais pavyzdžiais. Statyti 
Lietuvą, kurios pamatas senovė, 
bet namas visai naujas ir mo
dernus. Visi dabar bendromis jė
gomis statysime pagal šitą 
modelį-pavyzdį, kuriame dabar 
esame. Ir mano kolegai (Gedi
minui Šerkšnui) dabar gerai, 
nes valstybės atkūrimui jis da
bar turi puikų modelį. Ir aš 
manau, kad visi bendromis jė
gomis Lietuvą atkursime!", 
baigė trumpą kalbą Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris Sau
dargas. J į palydėjo nuoširdūs 
plojimai. 

TRYS SVARBIOS 
DATOS LIETUVAI 

Trumpą žodį tarė ir kitas sve
čias — deputatas ir Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos vals
tybės atkūrimo komisijos pirmi
ninkas Gediminas Šerkšnys, 
kaip ir Saudargas , gimęs 
Kaune. J i s paminėjo tr is svar
bias Lietuvai datas: lygiai prieš 
70 metų - 1920.VII.12 pasi
rašytą Lietuvos ir Rusijos 
federacijos sutartį; prieš dvejus 

PENSININKU KLUBO 
VEIKLA 

Los Angeles Pensininkų klu
bas gegužės 27 d. sušaukė susi
r inkimą veiklos 6 metų sukak
čiai paminėt i . Buvo renkama ir 
nauja valdyba. P i rmin inkui 
labai p rašan t jį po šešių metų 
vadovavimo pavaduoti, pasiū
lyti kandidata i atsisakė būti 
renkami . Pasiliko ta pati val
dyba, nes kitos išeities nebuvo. 

1984 m. gegužės 4 d. J. Kari
butas, pasikvietęs iniciatorius 
V. Bakūną ir B. Stančiką, su
šaukė susirinkimą tikslu steigti 
pensininkų klubą. I pirmą susi
rinkimą atvyko 125 asmenys, į 

metus — 1988 m. liepos 9 d. įvy
kusį pirmąjį didelį Sąjūdžio mi
tingą, kur i s , pasak Šerkšnio, 
„sukrėtė Lietuvą. Aš pa ts ten 
buvau ir mačiau, kaip žmonės 
verkė. Susirinko daugiau, negu 
100,000 žmonių minia ir j au 
pradėjo apie nepriklausomybę 
kalbėti viešai..." Trečioji svar
bi d a t a t a i p r i e š k e t u r i s 
mėnesius ir vieną dieną, kada 
buvo paskelbtas kovo 11 d. 
aktas . G. Šerkšnys reiškė viltį, 
kad ir 1990 m. liepos 12 d. bus 
įrašyta į Lietuvos istoriją, nes tą 
dieną Lietuvos atstovus — Sau
dargą, Šerkšnį ir Lozoraitį — 
priėmė Amerikos valstybės sek
retorius J . Bakeris. 

Po t rumpos oficialiosios dalies 
rūmų še imininkas St. Lozorai
t is pakvie tė visus pasivaišinti 
p r i e į v a i r i o m i s g ė r y b ė m i s 
apkrauto vaišių stalo. Ir šį kartą 
pr iėmimo techniškų re ika lų 
t va rkymas — svečių pakvie
t imas ir maisto parūpinimas — 
krito ant ištikimų St. Lozoraičių 
t a lk in inkų — LB Washingtono 
apylinkės valdybos nar ių ir 
ypač an t jos pirmininkės Aud
ronės Pakš t ienės pečių. 

Besišnekučiuojant svečiai iš 
Lietuvos susipažino ir su įvai
riais Washingtone bei jo apylin
kėse gyvenančiais l ietuviais. 
Pa ts mačiau, kaip Lietuvos 
užsienio reikalų minis ter iui 
buvo pr is ta ty tas dr. Saul ius 
N a u j o k a i t i s , ku r io t ė v a s 
1940-41 m. pasižymėjo kaip 
Lietuvos Aktyvistų fronto ryši
n inkas . Paaiškėjo, kad A. Sau
dargas apie Lietuvos Aktyvistų 
frontą ir apie J. Ambrazevičiaus 
vadovaujamą laikinąją Lietuvos 
vyr iausybę jau žinojo. Įdomu 
jam buvo susipažinti ir su buv. 
k r e p š i n i n k u inž. V y t a u t u 
Puzinausku, kurio brolis Zeno
nas žaidė 1939 m. Europos 
čempionatą laimėjusioje Lie
tuvos valstybinėje rinktinėje. 
Kiek vėliau tos r inktinės narys 
buvo ir Vytautas . 

Kai pilni įspūdžių skirstėmės 
iš Lietuvos pasiuntinybės rūmų, 
sos t inės gatvėse t ebes i au tė 
lietus, toks dažnas svečias šią 
vasarą. 

klubą įstojo 85 nariai. Pradžio
je susirinkimuose buvo labai 
aktual ia i svarstomas pensinin
kų namų įsigyjimas. Iš kitų or
ganizacijų sulaukta palankaus 
pritarimo. Namu reikalas pasi
liko „pakibęs ore". Visi minčiai 
pri tarė, bet kai prieita prie 
namų finansų, pakilo tik 7 
rankos, pasižadančių prisidėti 
po 10,000 dol. i pirmą valdybą 
buvo išrinkti: V. Bakūnas, B. 
S t a n č i k a s , V. Apeikis , J . 

Kaributas ir P. Valiulienė. 
Kasmet suruošiama tradicine 

gegužinė po stogu, kuriai šiais 
metais gauta salė rugsėjo 23 d. 
Gegužinių programose yra da
lyvavę poetas B. Brazdžionis, 
Sąjūdžio veikėjai iš Lietuvos: 
poetas S. Geda, akt. A. Adomai
tis, B. Juozaitis, poetė N. 
Jasiukaityte. Programą atlieka 
ir patys pensininkai — gra
žiabalsė O. Deveikienė, aktorius 
J. Kai ibutasmuzika palydint V. 
Bermui ir V. Giliui. Klubas kas
met ruošia ekskursijas į Hava
jus, Mexico, Argentiną, Brazi

liją, laivu į Aliaską. Apie 3-4 
kartus per metus organizuoja 
kelionę autobusu į Las Vegas. 
Vietiniams ir svečiams iš Lie
tuvos labai įdomu pamatyti 
kazino, lošimų ir iliuminacijų 
miestą. Autobuse vadovas J. 
Kaributas energingai ir gražiai 

praveda programas su daino
mis, anekdotais. Paskutinėje 
kelionėje gegužės mėn., kartu 
važiavęs kun. Z. Kungys iš Lie
tuvos, labai gražiai pravedė ge
gužines pamaldas. Visi parva
žiavo geroje nuotaikoje. 

P . Valiulienė 

LIETUVA LAUKIA JŪSŲ! 
SIŪLOME PIRMĄSIAS TIESIOGINES KELIONES Į VILNIŲ! 

TORONTO—KOPENHAGA-VILNIUS—KOPENHAGA—TORONTO 

Išskridimo datos: Grįžimo datos: 
Birželio 25 Liepos 19 
Liepos 18 Rugpjūčio 13 
Rugpjūčio 13 Rugpjūčio 29 

Bilieto kaina S1299.00 Kan. 
(Skridimus kitomis datomis užsakome per Frankfurtą, Helsinkį arba kitus miestus, pagal 

galiojančias taisykles.) Aptarnaujame lietuvius iš Įvairių vietovių. Užsakymus priimame ir 
laiškais, ir telefonu SVARBU UŽSAKYTI VIFTAS DABAR' 

Atliekamos paslaugos: 
* Užsakomi ir išrašomi lėktuvų bei traukinių bilietai. 
* Užsakomi viešbučiai, automobiliai nuomavimui, pramoginės kelionės. 
* Išrašomi draudimai keliautojams ir atvykusiems svečiams 
* Parūpinamos vizos, sutvarkomi iškvietimai, palikimai bei kiti dokumentai 
* Nuperkamos dovanos giminėms Lietuvoje pervežami vaistai ir pinigai. 

Rugsėjo mėnesį pr i imame užsakymus t i es iog in iems s k r i d i m a m s į L i e tuvą 
1991 m. Smulkesn ių žinių te i rauki tės mūsų į s ta igo je T o r o n t e : 
T o l . : ( 4 1 6 ) 7 6 9 - 2 5 0 0 , To lox 0 6 - 9 6 7 8 1 2 , F a x ( 4 1 6 ) 7 6 3 - 6 2 7 9 
2 1 0 0 Bloor S t r e e t W e s t , T o r o n t o . On ta r io M O S 1 M 7 , C a n a d a . 

Pranaiama, kad Vilniuj* Įsteigtas „Audra Traval Corporation" skyriua, kuriama 
dirba 5 darbuotojai. Įataigoa adraaaa: Vilnius, Tumo-Vaižganto 9 /1 . (staiga bus 
atidaryta lankytojams po ramonto i l ų metų vasarą. 

„Blynų baliui" bulves skuta Lidija Tompauskaitė, Nestoras Ruplėnas, Angelė 
Prišmantaitė, Dana Scola ir Vilius Zalpys. 

N'uotr. G. Radvenytės 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTE 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — 9:00 v. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 S o . Nolton A ve. 
Willow Springs, I L. 60480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel-FAX tas pats 

1990 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU praneša, kad vėl 
duodamos vizos grupėms ir pavieniams keliautojams vykti į 
Lietuvą. Ta pačia proga dėkojame už jūsų KANTRYBĘ IR PASI
TIKĖJIMĄ laukiant naujų pasikeitimų. 

Rugpjūčio 20 iki rugsėjo 6 
Čikaga, Kopenhaga, Ryga, Vilnius: 14 naktų Vilniuje, 2 naktys 
Kopenhagoj 
KAINA: i i ČIKAGOS - $2325.00, 
I i NEW YORKO — $2175.00 

Rugsėjo 3 iki rugsėjo 19 
Čikaga, Kopenhaga, Ryga, Vilnius: 14 naktų Vilniuje, 1 naktis 
Kopenhagoj 
KAINA: I i ČIKAGOS - $2195.00, 
i i NEW YORKO — $2045.00 

Dar bus viena ekskursija spalio mėn., apie kurią smulkesnės žinios 
bus paskelbtos vėliau. VISOS KAINOS GYVENANT DVIESE 
KAMBARYJE. 

Rugsėjo 27 iki spalio 13 
Kelionė į Ispaniją, Portugaliją, Fatimą ir Maroką 
KAINA: i i ČIKAGOS - $2495.00 

Gruodžio 4 iki 11 
Kelinė į Puerto-Vallarta: l kainą įskaičiuota: kelionė lėktuvu, 
viešbutis, 3 valgiai į dieną ir vietiniai alkoholiniai gėrimai. 
KAINA: I i Čikagos - $715.00 

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 S. Wast*m Av«. 

Chicago, IL 60643 
T«l.: (312) 238-9787 
FAX: 312-238-0935 

Gyvybė Lietuvai 
GYVYBĖ LIETUVAI 
reikalinga medicininę 

suteikia desperatiškai 
pagalba Lietuvai. 

GYVYBĖ LIETUVAI turi Lietuvos CARITAS 
sambūrio ir Sveikatos Apsaugos Ministerijos 

įgaliojimus telkti vaistus ir medicininius reikmenis Amerikoje. 

GYVYBĖ LIETUVAI projektui padeda Catholic 
Relief Services ir kitos didžiosios Amerikos šalpos 
organizacijos. 

GYVYBĖ LIETUVAI prašymams yra 
palankios vaistu bendrovės, nes veikiama 

per Lietuviu Kataliku Religinę 
Šalpa,kuri jau 29 metus 
pristato medicininę bei kita 
pagalbą Lietuvai. 

G Y V Y B Ė L I E T U V A I remiu savo auka: 

S ii O O I 00 $BQ ,.1*5 

Pavarde, vardas 

Adresas 

Čekius rašy t i ir siysti: 

LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS AID / GYVYBE LIETUVAI 

351 HIGHLAND BOULEVARD. BR00KLYN. NEW YORK 11207 



AUSTRALIJOS LIETUVIŠKAS 
JAUNIMAS 

DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. liepos men. 21 d. 5 

Red. R i t a L i k a n d e r y t ė . 6 5 5 6 S. T a l m a n , C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 . Tol. 312-737-9057 . 

CHICAGOJ NETRŪKSTA 
KULTŪROS, BET TRŪKSTA... 

Nuo birželio antros savaitės 
iki dabar Chicagoje iš Lietuvos 
atvykę lankėsi įvairūs jaunimo 
kultūros ir meno vienetai. Bir
želio 15, 16 ir 17 dienomis Chi
cagoje ir Lemonte viešėjo Lie
tuvos Mažasis Teatras su Rimo 
Tumino vaidinimu „Čia mirties 
nebus". Šio spektaklio Šiaurės 
Amerikos premjera įvyko To
ronte liepos 7 d. Toronte šis vie
netas buvo įvertintas ir daly
vavo pasaulo teatro festivalyje. 

Chicagoje juos globojo Lietu
vių Katalikų Labdarių Sąjunga, 
kuriai vadovauja energingas dr. 
Linas Sidrys. Spektakliais Chi
cagoje taip pat rūpinosi Apo
lonija ir Petras Steponavičiai, 
Duvę Jaunimo Teatro aktoriai 
Dei Chicagos „Vaidilutės" teat
ro nariai. Visas pelnas iš šių 
pastatymų ėjo Lietuvos medici
nos reikalams. Chicagoje Maža
sis Teatras dalyvavo su 25 as
menų sąstatu (neįskaitant reži
sieriaus bei kitų technikų*. Ak
toriams talkino jau mums pažįs
tama Zita Kelmickaitė. „Rati
lio" ansamblio vadovė. Jų 
vaidyba puiki, labai įtempta; 
visi aktoriai buvo labai įsigilinę 
savo rolėse. 

Chicagą ap lankė ir ja i 
jau nesvetimas Jaunimo Teat
ras, antrą kartą pakviestas 
dalyvauti Chicagos Tarptau
tiniame teatro festivalyje. Nors 
dėl vizų negavimo, jie pavė
luotai atvyko į Chicagą ir į patį 
festivalį, jie spėjo ne tik atlikti 
šešis spektaklius amerikiečiams 
teatro mėgėjams, bet dar pridėjo 
du specialius spektaklius lietu
viams su Žemaitės vaidinimu 
„Trys mylimos". 

Tarptautiniam teatro festi
valiui jie pastatė du sunkius ir 
labai jautrius vaidinimus — 
„Kvadratas" kurį režisavo Ei
muntas Nekrošius ir „Ilga kaip 
šimtmečiai diena", taip pat 
Nekrošiaus režisūra, parašyta 
Chingiz Aitmatov. Amerikietis 
rašytojas Arthur Miller šį 
teatrą labai aukštai vertina ir 
jo režisierių pavadino genium 
Apie spektaklius, artistus ir re
žisierių gerai atsiliepė ir įvairių 
viet inių la ikraščių t e a t r o 
kritikai. 

Veikalai buvo tikrai sunkūs ir 
tiesiog matėsi, kad aktoriai 
šioms rolėms atiduoda visas 
savo jėgas ir sugebėjimus. Matė
si, kaip jie atsileido po spek
taklio, kai buvo laikas nusi
lenkti ir priimti užsitarnautus 
aplodismentus. Žiūrovai ant ko
jų atsistojo, ir plojo, ir plojo. 
Teatro festivalio spektakliai 
įvyko birželio 28-liepos 1 d. 

Liepos pradžioje atvyko Vil
niaus universiteto moterų cho
ras „Virgo". Šis choras, kartu 
su Jaunimo Teatru atliko „Dai
nos, žodžio ir giesmių" prog
ramą visą pirmą liepos savaitę. 
Virgo choras koncertavo liepos 
1 d., o Jaunimo Teatras su visai 
kitokiu vaidinimu atliko pro
gramas liepos 3-4 d. Virgo cho
ras turėjo atl ikti ir ant rą 
koncertą, bet dėl kitų įsiparei 

„Virgo" choras — tai 50 jaunų 
studenčių choras, vadovaujamas 
Rasos Gelgotienės ir Loretos Le 
vinskaitės. Pirmoji programos 
dalis — lietuvių liaudies dainos, 
o antroje dalyje su instrumen
tal is tų ansambl iu skambėjo 
giesmės, arijos ir kitataučių 
kūriniai . Pu iku buvo klausytis 
šio dar labai j auno choro (jis įsi
kūrė 1979 metais) ir didžiuotis 
lietuvių dainų grožiu. 

Liepos 3 ir 4 dienomis Jauni
mo Centro scenoje pasirodė Jau
nimo Teatro aktor ia i su Žemai
tės komedija „Trys mylimos". 
Buvo labai malonu pamatyti žy
miai lengvesno žanro vaidinimą 
už tuos su kur ia is pasirodė 
teatro festivalyje. Vaidinimas 
vyko ne lietuvių kalboj, bet 
žemaičių. Ka r t a i s reikėjo ati
džiai pasiklausyti , ar čia tikrai 
lietuvių kalba. Spektaklis juo
kingas ir, nors aš kiekvieno žo
džio nesupratau, visai nebuvo 
sunku sekti vaidinimo turinį. 

Brighton parko lietuvių fes
tivalyje, vykusiame liepos 13-15 
d., grojo Kauno kaimo kapela 
„Gr iež lė" , t u r ė j u s i čia di
džiausią pasisekimą. Žmonių 
čia visuomet buvo. Kapela susi
daro iš 11 asmenų, kurie iš vi
sokių gyvenimo ir mokslo šakų 
susibūrę į šį ansamblį, groja 
smuikais , akordeonu, pučia 
dūdomis ir birbynėmis ir muša 
būgnais, bei dainuoja, šoka ir 
pasakoja anekdotus. Ypač labai 
gerai praėjo jų liaudies šokiai. 
Pirmiau trys poros pašoko šokį, 
o toliau jie kvietė iš publikos 
sau poras ir visi kar tu šoko. Jų 
muzika gyva. greita —ne vienas 
sėdintis pr i tarė muzikos akor
dams linguodamas galva ar ko
ja laikydamas taktą. Visi norėjo 
šokti. Kapelai vadovauja Dalius 
Ivanauskas. Talentingų muzi
kantų tarpe yra ir keturios 
moterys. Ši kapela su nauja pro
grama atl iko atsisveikinimo 
koncertą Chicagos Jaun imo 
centre liepos 20 d. Ir čia žmonės, 
muzikos paveikti , norėjo tik 
šokti ir šokti visą vakarą. 

Praėjusių metų Lituanistikos seminare Plano. 111., skaitome laikraščius ir 
taisome ju gramatines klaidas: (is k.) prof Vytautas Kavolis, kun. Juozas 
V'aišnvs ir Milda Palubinskaitė. x-

Nuotr Vidos Kuprytės 
J A U N I M O R E N G I N I A I 
Liepos 22 — „Virgo" mergai 

čių choro koncertas su nauja 
programa Jaun imo centre. 

Liepos 22 — Filmų popietė su 
jaunais filmuotojais iš Lietuvos 
Pasau l io L i e t u v i ų c e n t r e , 
Lemonte 

Liepos 2 2 - r u g p j ū č i o 5 — 
Moksleivių ateitininkų stovykla 
Dainavoje. 

Liepos 24 — „Virgo" mergai-
gojimų jis buvo atšauktas. Bet čių koncertas Pasaulio Lietuvių 
tie, kurie dar neturėjo progos centre. Lemonte. 
girdėti šį chorą, nenusivilkite. L iepos 2 8 - r u g p j ū č i o 5 — 
Jos grįžta Chicagon ir atliks du Jūrų skautų,-čių buriavimo sto-
koncertus su nauja programa. Ivykla prie Muskegon ežero. MI. 

Australijos jaunimas daugiau
sia yra susibūręs skautuose, 
šokių grupėse ir Lietuvių Jau
nimo sąjungos skyriuose Akty
viausias jaunimas yra Sydnė-
juje, Adelaidėje, Me!bourne ir 
Canberroje. Nors gyvendami 
Amerikoje, mes jų nematome, 
šis jaunimas dirba ir veikia 
nemažiau negu amerikiečiai. 

Pag r ind inė Australijos 
jaunimo veikla dabar sukasi 
apie daba r t i n iu s įvykius 
Lietuvoje (taip, kaip ir mūsų 
čia). Jie irgi nori prisidėti prie 
Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo ir organizuoja de
monstracijas ir rašo laiškus. 

Dabar jie labai sparčiai 
ruošiasi šokių švente; Lietuvoje, 
kurioje žada dalyvauti vienas 
bendras ratas iš Australijos. 
Šioje rinktinėje tautinių šokių 
grupėje dalyvaus šokėjai iš 
Sydnėjaus, Adelaidės. Melbour-
no ir Canberos. Jie jau buvo 
susitikę keletą kartų įvairiose 
vietovėse bendrai repeticijai ir 
numato dar kelias ilgesnes, ben
dras repeticijas. 

Be šios bendros veiklos, jie 
taip pat veikia atskirai savo 
miestuose. Susipažinkime su 
Australijos lietuviško jaunimo 
darbais. 

Sydnėjuje veikia Sūkurio 
tautinių šokių grupe, kuri buvo 
atvykusi į Hamiltoną ir daly
vavo pereitoje Taut:nių šokių 
šventėje. Grupei vadovauja 
energingos Marina ir Kristina 
Coxaitės. Ši šokių grupė yra 
nemažai pasirodžiusi (net 
laimėjusi antrą premiją šokių 
konkurse) ir yra surengusi 
keletą vakaronių bei kitų 
renginių išlaidoms padengti. Jie 
suorganizavo Harbour Cruise, 
pardavinėjo baronkas per 
Kaziuko ugę, turėjo sėkmingą 
pasirodyn. i, kad galėtų (jau net 
septintą kartą) dalyvauti Qan-
tas Folkloric festivalyje birželio 
mėnesį Sydney operos rūmuose. 
Taip pat yra numatę ir dar kelis 
kitus renginius: tradicinę gry
bavimo išvyką, tipiškai aust
rališkus „bush" šokius (buvusie
ji PLJ kongrese Australijoje, be 
abejo, atsimena tokius — Red A 
Sūkurio tautiniu šokių grupes 
ir Dainos chore Koncertą bei 
pikniką ar gegužinę. 

Adelaidės tautinių šokių 
grupės Žilvino nariai irgi 
prisideda prie bendros išvykos 
į Lietuvą, nors. atrodo, Žilvino 
šokėjai ne visuomet tur i laiko 
atvažiuoti į demonstracijas ar 
lankyti repeticijas 

Buvo įdomu išgirsti Adelaidės 
Jaunimo sąjungos pirmininkės 
Anitos Patupienes (Baltutytės) 
pasisakymą: Ta.- j aun imas , 
kuris veikia vienoj organizacijoj 
dažniausia yra i-ivėlęs visose 
organizacijose - ir šoka, ir 
dainuoja , ir sportuoja, ir 
vaidina, ir veikia , o kit i visai 
niekur neprisideda. (Atrodo, 
kad ne vien pas mus yra tokios 
problemos.) 

Žilvino šokėjai .rgi rūpinasi 
sutelkti lėšas kelionei į Lietuvą. 
Žilvino šokių grupė suruošė 
pietus, kuriuos patys ir paga
mino ir pravedė t u r t i n g ą 
loteriją. Netoi.moj atei tyje 
numato Subatvakaii bei lie
tuv i ško žodž'" v a k a r ą . 
Adelaidės Lietuvių Jaunimo 
sąjungos skyrių- eidžia žinia
raštį „Lapas", kuriame apra
šomi sąjungos ;r sky r i aus 
pranešimai, ateit • s darbai, bei 
Lietuvą liečiant;- įvykiai. 

Canberoje veikia yra nedidelė, 
nes čia gyvena žymiai mažiau 
lietuvių, bet ir ::> dirba Lietu
vos naudai. Čia buvo suorgani
zuotos demonstracijos ir per 
australišką radiją buvo perduo
tos programos -oie Lietuvą, 
Juro Kovalskio dėka. 

Kadangi Austr ijos Lietuvių 
Jaunimo sąjung' ALJS) pirmi
ninkas gyvena .V lbourne, šio 
miesto lietuvi KO j a u n i m o 

Rugpjūčio 30-rugsėjo 3 — veikla daugiausia -ukasi aplink 
Ateitininkų Studijų savaitgalis Jaunimo sąjunga Pirmininkas 
Lainavoje. Jonas Rukšėnas Kviečia visą 

Jau nuo birželio vidurio Ame
rikoje lankosi keturi jauni kine
matografai iš Lietuvos, jų tarpe 
ir Vytautas Landsbergis, „Rati
lio" ansamblio narys ir Lietuvos 
respubl ikos prez idento V. 
Landsbergio sūnus. Seklyčioje, 
vėl sausakimšai publikai (Sek
lyčia — tai ne koncertų salė ar 
auditorija, bet restoranas) šie 
keturi filmuotojai rodė savo 
susuktus filmus apie dabartinę 
Lietuvą ir jos praeitį. 

Arūnas Matelis ir Audrius 
Stonys yra baigę TV režisūrą 
Vilniuje, o Vytautas Landsber 
gis ir Artūras Javdokimovas 
studijuoja vaidybinio filmo 
režisūrą Gruzijoje. Jie rodė ke
lias savo vaizdajuostes ir filmus 
— jų tarpe „Baltijos kelias", 
„Pasivaikščiojimas zonoje" (t.y., 
kalėjinu ..Pelesos milžinai" — 
apie liet^.ių kaimą Gudijoje, 
„Poetas" F kitus. Filmai gerai 
padaryti ir jauni filmuotojai 
rodo dau^ Jgebt įimų. 

Šiuos kon6 n u spektaklius 
jau aprašė di T"į.. rnalistų ir 
kritikų. Salės p Lios ' "".usytojų 
ir žiūrovų, bet ir vėl nedaug jau
nimo. Salėse mat> žilos, plikos 
galvos, o jaunimo sirandatik 
vienas kitas. Juk i retų būti 
įdomu ateiti pažiūrėti kaip Lie
tuvos jaunimas, mūsų bendra
amžiai, šoka, dainuoja, vaidina. 

Šiek tiek daugiau jaunimo 
buvo per tarptautinio teatro fes
tivalį — nes didmiesty yra 
„cool" būti lietuviu. Bet kur 
buvo tas pats jaunimas per 
„Virgo" koncertą, per Jaunimo 
teatro spektaklį, per „Griežlės" 
koncertą, per filmuotojų vaka
rą? Ar ne pats laikas parodyti, 
kad yra „cool" būti lietuviu ne 
tik amerikiečių tarpe, bet ir 
mūsų pačių tarpe? 

Kai mūsiškis jaunimas šoka, 
dainuoja , va id ina — jie 
nusivilia, kai mūsų draugai 
mūsų neremia, neateina mūsų 
pasiklausyti, pamatyti. Mums 
reikia parodyti solidarumą su 
Lietuvos jaunimu ne t ik per de
monstracijas ir politiką, bet ir 
remiant jų kultūrinius vienetus, 
ansamblius. Bus laiko ir vėliau 
saulėje pasikaitinti ir alaus bo
kalą išgerti. Rita 

Australijos jaunmą kuo daugiau 
prisidėti prie Australijoj gyve
nančio Lie tuvos j a u n i m o 
išlaikymo ir rūpinosi kaip 
geriausia dabar padėti Lietuvai. 
ALJS rašė laiškus visiems Aust
ralijos parlamento nariams, kad 
jie pripažintų Lietuvos nepri
klausomybę ir dalyvavo Mel-
bourno demonstraci jose už 
Lietuvą, ragindami, kad sovie
tų valdžia „šią problemą" 
išspręstų taikiai ir diploma
tiškai. 

Kaip matome, ir Australijos 
lietuviškas jaunimas nesnau
džia Lietuvos r e i k a l u Su 
dideliu entuziazmu jie ruošiasi 
Lietuvos šokių šventei (nors dar 
nežino, ar jie iš viso ten nu
keliaus šiais metais), renka 
būsimai kelionei lėšas, rašo 
laiškus, demonstruoja, kalbasi 
su savo Parlamento nariais, ir 
bendrai veikia panašiai kaip ir 
Amerikos lietuviškas jaunimas. 
Tai parodo, jog nežiūrint, kad 
mus skiria dideli atstumai, 
mūsų visų darbai ir veikla 
siekia to paties tikso — laisvos, 
nepriklausomos Lietuvos. 

r. L 

VII PLJ KONGRESAS 
Nors septintasis Pasaulio Lie

tuvių Jaunimo kongresas yra 
dar gan toli. jau yra padaryta 
didelė pradžia organizaciniuose 
darbuose. Jau yra numatyta 
v ie ta , da ta ir pagr ind inė 
informacija. 

„Susitiksime Pietų Ameriko
je" — su tokia antrašte atėjo 
vė l iaus ios žinios iš Pietų 
Amerikos kongreso ruošos 
komiteto. Toliau, jie taip rašo: 
„Tarp 1991 gruodžio ir 1992 
sausio susitiksime apačioj — 
aukštam tikslui: pasaulio lietu
vių jaunimo vienybei, nes tuo 
laiku Pietų Amerikoje įvyks VII 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresas. Ten susipažinsime. 
Ki t i iš naujo pas imatys . 
Nagrinėsime bendro darbo gali
mybes ir turėsime — aišku — 
Fiestą! Nes ir pasilinksminimas 
yra numatytas oficialioje pro
gramoje. Tad nepamirškite. 
Pasiruoškite VII PLJK ui. Mes 
jau pradėjome". 

Kongreso programa susideda 
iš trijų dalių: studijų dienų, 
kultūrinių dienų ir stovyklos. 

Studijų dienos įvyks Buenos 
Aires mieste Argentinoje nuo 
1991 m. gruodžio 18 d. Čia bus 
susipažinimo vakaras, kongre
so atidarymas, studijų dienų 
atstovams, ekskursijos daly
viams. Kūčios ir šv. Kalėdų m*' 
šios. „Fiesta Gaucha" ir studijų 
dienų uždarymas. 

Toliau keliausime į Monte-
video. Urugvajuje, kur nuo 
gruodžio 28 iki sausio 1 dienos 
vyks kultūrines dienos. Čia bus 
koncertai , ekskursi jos i r , 
žinoma. Naujų Metų balius. 

Paskutinė kongreso dalis vyks 
Sao Paulo mieste. Brazilijoje. 
Čia bus stovykla, stovyklos 
uždarymas bei oficialus kong
reso uždarymas. 

Jau darbas pradėtas, tad ir 
mums reikia pradėti ruoštis — 
ir atstovams ir tiems, kurie 
planuoja dalyvauti kaip turistai 
ar dalyviai. Visas jaunimas yra 
kviečiamas da lyvaut i VII 
PLJK-se, nes „Mūsų vienybe, 
tautos stiprybė!". 

VII PLJ Kongreso ruošos 
komitetas 

„Virgo" merginų dainos ansamblis dar grįžta Chicagon 

I2ETUVI\ FONDAS LAUKIA NARIŲ 

Rugpjūčio 5-19 — Lituanis
tikos seminaras Plano, IL. 

Rugpjūčio 12 — Lituanicos 
„Liths" futbolo klubo gegužinė 
Pasaul io Lie tuvių centre , 
Lemonte. 

- Lietu-
savai tė 

Rugpjūčio 12-19 
viškųjų Studijų 
Dainavoje. 

Rugpjūčio 16-19 - Akade
minio Skautų Sąjūdžio studijų 
dienos. 

Lietuvių Fondas. įsteigtas 
1962 metais ir siekiantis 5 
milijonus dolerių kapitalo, 
laukia ir kviečia jaunus aka
demikus, menininkus, moksli
ninkus ir visuomenininkus stoti 
į Lietuvių Fondo gretas. Jau vis 
dažniau ir dažniau matome 
jaunus veidus susirinkimuose, 
suvažiavimuose ir valdybose. 

Lietuvių Fondo pelno 
skirstymo komisijai priklauso 
dr. Robertas Vitas ir Daina 
Kojelytė. Vytenis Kirvelaitis 
y ra st ipendijų sk i rs tymo 
pakomisijos narys , įvairias 
pareigas atlieka Ramoną Stepo
navičiūtė (visi, berods, yra LF 
stipendininkai), o vasaros metu 
LF rašt inėje d i rba j a u n a 
dek lamatorė J ū r a t ė Jan
kauskaitė. 

Lietuvių Fondas s t ipr ia i 
remia lietuvišką jaunimą įvai
riomis progomis: maždaug 29^ 
viso pelno eina studentų sti
pendijoms. Taip pat buvo pa
aukota 1000 dolerių paremti 
jaunimą, vykstantį į Washing-
toną dalyvauti demonstracijose. 
Be to. 1000 dolerių yra paskir
ta VII Pasaulio Lietuvių Jauni
mo kongreso ruoša i . (Čia 
duomenys gauti per LF spaudos 
konferenciją, kuri įvyko liepos 
11d. Seklyčioje.) 

1990 metais Lietuvių Fondas 
tiesiog parėmė Lituanistines 
mokyklas, skyrė lėšų naujiems 
vadovėliams ir modernioms 
priemonėms, pareme Mokytojų, 
tėvų ir jaunimo Studijų savaitę 
Studijų savaitę Šveicarijoje, 
Pedagogini L i t u a n i s t i k o s 
Institutą, VIII teatro festivalį, 
Chicagos l ie tuvių operos 
teatrą, Chicagos „Vaidilutes" 
teatrą. LF taip pat skyrė lėšas 

LSS jaunimo premijoms ir rėme 
visą eilę kitų švietimo, kultūros 
bei visuomenes organizacijų. 

Štai sąrašas Lietuvių Fondo 
1990 metų stipendininkų. 

Iš Lietuvos studentai: Uren
tas Balaišis, Laurensas Baliu 
konis, Dovile Bieliauskaitė. 
Giedrius Buračas, Ramune 
Chodosevičiūte. Elena Eringyte. 
Vaiva Eringytė, Vida Gaspar 
kaitė, Julius Keleras. Marius 
Kristupaitis, Algimantas Mar 
cinkevičius, Rita Meškauskaitė, 
Laima Šerkšnytė. Jūratė Simu 
ty tė , Daiva Stankevičienė, 
Nijolė Stankevičiūtė , Dalė 
Tilindienė, Gintas Vilkelis. 
Mindaugas Žekonis, University 
of Washington ..exchange" 
studentai (Arnoldas Bulovas, 
Aida Liubartaite. Meile Mise 
vičiūtė. Gytis Tamėnas, Rober 
tas Vageris). 

V a s a r i o 16 g imnaz i jos 
moksleiviai : Nastor Banylis 
(Argentina), Laura Bursini 
Pundytė (Argentina), Luciana 
Gaidimauskas < Argentina). Ana 
Neves Jušinskas (Brazilija), 
Nora Conete Mikoliūnas 
(Argentina). 

Kitų mokslų lietuviai stu
dentai: Auksė Bankaitytė (OH), 
Justina Baškauskas<CA>, Nida 
Bichnevičiūtė (IL), Dainius Bra 
zaitis (IL), Virginija Bruožyte 
(Australija), Gaile Batts (IL), 
Nida Černiauskaite i MI). Alain 
Gromašauskas (Domininkonų 
Respublika), Juozas Izokaitis 
(MI). Lydia M. Jurcytedl.1. Asta 
Khavath (IL), Jonas A Navic
kas (OH), Viktorija Ramonyte 
(IL), Edmundas Saliklis <Wk 
Vincas Staniškis 'OH . Diana 
Staniškyte (OIL. Manus Tijū 
nelis (IL), Asta Tijūnėlytė (IL), 
Vaiva Vėžytė (IL). 

Nuotr. Algirdo Rakausko 

VADYBOS SEMINARAS 

Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Sąjūdis ruošia seminarą. ..Vady
ba ir Sąmoningumas Lietuvos 
Ateičiai". (Leadership a n d 
Avvareness in the Future of 
Lithuania). kuri. tikslas yra 
skatinti ir duoti galimybę 
jaunimui ugdyti savo vadybos ir 
organizacinius t a l en tus . I 
seminarą yra pakvies t i 
amerikiečių ir lietuvių poli
tikos, ekonomikos, verslo ir aka
demijos specialistai, su kuriais 
vyks pokalbiai ir diskusijos 

Pakviesti lektoriai. Linas Ko
jelis, prezidentas U.S. Baltic 
Foundat ion; sen. Alfonse 
D'Amato. Stasys Lozoraitis, 
Lietuvos Respublikos Charge 
D'Affairs, Kristina Butvydas, 
viešų santykių firmos 
prezidente. 

Seminaras įvyks rugpjūčio 
9 1 2 d.. Apreiškimo parapijoj, 
Brooklyn, New York. prasidės 
ketvirtadieni, rugpjūčio 9 d , 3 
v. p.p Registracijos mokestis iki 
liepos 28 d. — 70 dol.; po to — 85 
dol J registracijos mokestį teina 
paskaitos, užkandžiai, vienas 
pagrindinis valgis per dieną, 
informaciniai aplankai ir 
vakaronė. 

Tolimesnei informacijai 
kreipkitės pas Rimą Simonaitį 
tel. 203 523-5619 arba Antaną 
Vainių, tel . 215 648-0241. 
Amerikos Lietuvių -Jaunimo 
Sąjūdis laukia viso suinte
resuoto jaunimo Jei negalite 
patys dalyvauti, galite prisidėti 
ir finansiškai, čekius rašydami 
American Lithuanian Youth 
Sąjūdis vardu ir siųsdami šiuo 
adresu: P. O. Box. 1370 West 
Hartford CT 06107 Registra
cijos anketa gali atsiųsti ir šio 
skyriaus redaktore 



DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. liepos mėn. 21 d. 

Clevelando Dievo Motinos bažnyčią lanke Vilniaus Pedagoginio instituto rek
torius Saulius Razma. Iš kaires: Milda Lenkauskiene - PLB vicepirm., kun. 
Gediminas Kijauskas — klebonas, Saulius Razma - Pedagoginio inst. 
rektorius ir dr Antanas Razma — JAV LB krašto vald. pirm. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Waukegan, 111. 

BIRŽELIO MASINIŲ 
TRĖMIMŲ M I N Ė J I M A S 

Birželio 10 d. Šv. Baltramie
jaus bažnyčioje Waukegane buvo 
susirinkę bendruomenės nariai 
išklausyti šv. Mišias už prieš 
49 metus Sibiro platybėse žuvu
sius lietuvius tremtinius. 

Šv. Mišioms t inkamai pritai
kytas maldas parinko E. Skali-
šienė. Jas raiškiai paskaitė V. 
Sužiedelienė. Šv. Mišias atna
šavo klebonas kun. Zavackis, 
kuris pasakė įdomų ir turiningą 
pamokslą, apžvelgdamas lietu
vių kančias ir daugelio tragiš
ką mirtį Sibire nuo komunisti
nio teroro vien už tai, kad jie 
buvo šviesaus proto, išsilavinę 
lietuviai arba darbštūs krašto 
ūkininkai. Tuo būdu tikėtasi 
nusilpninti lietuvių tautiškumą, 
paruošti vietą rusų emigracijai. 
Klebonas nušvietė ir dabartinę 
Lietuvos blokadą bei tvirtą 
l ietuvių ryžtą ir kovą dėl 
Lietuvos nepr ik lausomybės 
atstatymo, o taip pat išeivijos 
l i e tuv ių p a s t a n g a s padė t i 
Lietuvai pasiekti ta ip ilgai 
lauktos laisvės. 

Bažnyčios choras graž ia i 
giedojo šventų Mišių metu. 
užbaigdamas visų mėgiama 

giesme „Marija. Marija" ir Lie
tuvos himnu, pritariant visiems 
Mišių dalyviams. 

Po šv. Mišių (parapijos 
mokyklos patalpose įvyko 
paskutinių įvykių Lietuvoje 
apžvalga, kurią pravedė v-bos 
pirmininkės R. Binderienė ir R. 
Narušienė. R. Narušienė labai 
detaliai išdėstė, kokia dabar yra 
politinė padėtis ir nuotaikos 
JAV Senate, kurie kongresma-
nai palaiko lietuvius, kurie ne. 
Ragino visus ir toliau aktyviai 
dalyvauti kovoje dėl Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimo. 
Išdalino daug paruoštos me
džiagos su adresais ir pavar
dėmis tų senatorių, kuriems 
reikėtų skambinti ir rašyti. Juo 
labiau mes nenurimsime, juo 
daugiau mes išsikovosime 
Amerikos visuomenės ir vyriau 
sybės narių paramos Lietuvos 
la i sv in imo re ika luose . R. 
Narušienė ragino bendruo
menės narius kreiptis į savo 
gyvenamos vietovės senatorius, 
merą, prašant parašyti Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimo 
rezoliuciją, nes daugelį miestų 
jau yra tai padarę. 

Politinių reikalų vedėjas Ed. 
Skališius pranešė, kad jis deda 
visas pastangas, kad Wauke-
gano miestas patvirtintų šią 
rezoliuciją. Projektas yra jau 

ruošiamas ir turėtų būti ar
timiausiu metu pateiktas. 

Toliau buvo prisimintas ne
seniai įvykęs didžiųjų vadų 
susitikimas ir jo liūdnos lie
tuviams pasekmės. Pirmininkės 
paprašė pasidalinti mintimis ir 
įspūdžiais iš masinės lietuvių 
demonstracijos Washingtonec 
Giedrė Milašienė papasakojo 
visą kelionę ir įspūdžius. Pasi
džiaugė, kad mūsų bendruome
nės narys Lionginas Špokas ve
žėsi visus savo 4 suaugusius 
vaikus. Malonu priminti, kad 
visa šeima aktyviai reiškiasi 
lietuviškoje veikloje. Sūnus 
Viktoras Špokas jau kelerius 
metus yra mūsų v-bos narys. 
Milašienė su šypsena paminėjo, 
kad Špokai turėjo aukščiausiai 
iškeltas lietuviškas trispalves. 
Jai net nesuprantama, kaip jie 
sugebėjo atsivežti tokius ilgus 
kotus? Pagal tai buvo lengva 
surast Špokų šeimą. 

Vidas K a z l a u s k a s , v-bos 
narys, parodė TV videojuostą iš 
VVashingtono demonstracijų, o 
Milašiai meniškas ir jau isto
rines nuotraukas iš tos demon
stracijos. 

Susirinkimui pasibaigus, v-ba 
turėjo trumpą pasitarimą aptar
ti tolimesnę v-bos veiklą. 

Kitas mūsų v-bos organizuoja
mas renginys — Waukegano 
Lake County LB metinė gegu
žinė, kuri įvyks š. m. rugpjūčio 
5 d., Libertyville, Old School 
Forest Preserve (Shelter B). Pra
šome visus kuo gausiau daly
vauti su šeimomis ir draugais. 
Numatoma pravesti laimėji
mus, žaidimus ir smagų pabend
ravimą draugų ir pažįstamų tar
pe. 

Baigiant norėtųsi padėkoti 
mūsų v-bos nariams už aktyvią 
veiklą. Ypač daug jėgų ir 
energijos bei brangaus laiko 
skiria ruošiant informacijas 
Lietuvos laisvinimo reikalu bei 
jas išsiuntinėjant LB nariams 
mūsų v-bos pirmininkės. Joms 
t a lk ina i žd in inkas Vik
toras Špokas. _ Į^ 

LIETUVA KVIEČIA 
GYDYTOJUS CLASSIFIED GUIDE 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus. ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, jamžindami ju atmintį ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių. 
IRS Cert. No. 51-0172223. 

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION. INC. 

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N.Y. 11421 

Lithuanian 
"H^TLINE" 
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P A D Ė K I M E LIETUVAI! 

1 . Kviečiame talkininkus atvykt j ..Hotlme" rytais. Miela: priimsime 
visus' Tik praneškit iš anksto, kada atvyksit 

2. Laukiame ypatingų svečių: Algirdas Brazauskas Lietuvos 
Respublikos ministro pavaduotojas, ir dr. Raimundas Rajackas. 
ekonomijos profesorius, Fullbnght mokslininkas. Lietu vos Mokslų 
Akademijos viceprezidentas, atvyksta į Chicagą. Liepos 21 d., 
šeštadieni. 7 v v Pasaulio Lietuvių centre. 511 E. 127 St . Lemont. 
Įvyks spaudos konferenci ja ir šių svečių priėmimas bei vaišės 
Reze rvac i j as p r i i m a : . . H o t l m e " 7 0 8 - 2 5 7 - 6 7 7 7 a rba 
312-778-2100 . Auka $25 a a m . Pelnas skinamas l ' thuaman 
Mercy L i f t " Rengėjai L i thuanian „Hotf lne". 

L ITHUANIAN „ M O T U N E " PRAŠO TALKOS IR AUKŲ! 

Ne vienas H*: avis gydytojas 
išeivijoje ryžc> vykti į gy
dytojų suvai :^ ' in ią gegužeb 
mėnesį, ypač Kai šiais laikais 
konkreti mediciniška pagalba 
tokia reikalinga Deja, blokada 
ir čia sugriovė visus planus. 
Tačiau ta i tik stiprina lietuvių 
ryžtą. Gegužės 20 dieną, kai 
turėjo įvykti VII Lie tuvių 
gydytojų suvažiavimo atidary
mas, Kauno katedroje buvo 
laikomos šv. Mišios už Lietuvos 
gydytojus , o prie La i svės 
paminklo vyko mitingas, kurio 
metu priimta deklaracija. 

Atidėto VII Lietuvos 
Gydytojų suvaž iav imo 

dalyvių mit ingo politinė 
deklarac i ja 

Mes, Lietuvon gydytojai, sie
kiame Lietuvos Respublikos, 
kuri buvo paskelbta 1918 m. va
sario 16 d., faktinio atkūrimo. 

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos 
Aukščiausioji taryba patvirtino 
mūsų valią žengti Nepriklauso
mybės keliu. 

Tarptautinės teisės požiūriu 
situacija atrodo paprasta: 1940 
m. Sovietų Sąjunga okupavo 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, vėliau 
jas aneksuodama. Tereikia, kad 
okupantas pasitrauktų. Deja, 
gyvenimas sukūrė daug sudė
tingų problemų, kurių išspren
dimas reikalauja kantraus ir 
nelengvo Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos valstybių dialogo. 
Apgalvotų ir pagrįstų spren
dimų priėmimą Lietuvoje sunki
na ta i , kad jos teritorija tebėra 
Sovietų saugumo ir kariuome
nės kontrolėje. 

Tačiau mes žvelgiame į ateitį 
su optimizmu ir viltimi, nes 
tikime, kad civilizuotiems tarp
tautinių konfliktų sprendimų 
metodams bta teikiamas priori
tetas. 

Mes smerkiame tokias ginčy
tinų klausimų sprendimo prie-

NEATSILIKITE 

Lituanistikos seminaras perkels 
Jus į naują lietuvių kultūros supratimą. 

Lietuvių kalbos, kultūros, istorijos 
ir literatūros kursai suaugusioms 

rugpjūčio 5-19 dienomis prie Chicagos 

Lituanistikos seminaras 
P.O. Box 50660 
Cicero, IL 60650 

tel.: (708) 863-0935 

mones, kaip ekonominę bloka
dą, karinės jėgos naudojimą 
prieš civilius asmenis. 

50 metų siekėme išlikti, 50 
sunkių metų už mūsų nugaros. 

Mes kreipiamės į viso pasau
lio gydytojus, kviesdami juos 
palaikyti mūsų teisėtus siekius, 
a tkuriant Lietuvos valstybin
gumą. 

Z igmundas V. Sa tkev ič ius 
Suvažiavimo pirmininkas 

Tą pačią dieną įvyko Lietuvos 
Gydytojų sąjungos tarybos posė
dis, kuriame nutarta, kad VII 
Lietuvos Gydytojų suvažiavi
mas įvyks Kaune 1990 spalio 
7-11 d. Sumokėtas registracijos 
mokestis galioja, o suvažiavimo 
programa lieka tokia pati, kaip 
anksčiau numatyta. 

G.T. In ternat ional firma, 
bendradarb iau jan t su „Tė
viškės" draugija, buvo papra
šy ta tarpininkaut i išeivijos 
gydytojų kelionei į Lietuvą. 
Ruošiama speciali ekskursija 
spalio 2-19 d. Bus naudojamasi 
KLM oro linija ir skrendama į 
Vilnių per Amsterdamą ir 
Berlyną, aplenkiant Maskvą. 
Dalyviams nereikės rūpintis 
nakvyne ir maistu. 

SKRIS l KINIJĄ 

Dailiame Morton Arboretum 
gėlių ir medelių plote yra 
medžių ir iš Kinijos. Šios in
stitucijos tarnautoju grupė skris 
į Kiniją pasimokyt, kaip geriau 
medžius ir kitą augmeniją 
auginti. 

NEUŽPILS P A K R A N T Ė S 

Loyolos universitetas planavo 
prie jų įstaigos esančią pakrantę 
užpilti ir taip laimėti 18.5 akrų 
žemės. Apylinkės žmonėms tam 
priešinantis, universitetas šio 
projekto atsisakė. 

UŽTERŠTA U P Ė 

Kovai su t a r š a į s t a iga 
paskelbė, kad Chicagos upė yra 
užteršta. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
« j 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95 th Street 

Te l . - GA 4-8654 
= i J 0 

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

Tunu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312)586-5959 (708)425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arbaroote būti 
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

^ MLS, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąž:-
nnga patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEc-BACE REALTORS 

IHCCME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

7782233 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietinė (Staiga 

ALEXANOER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski. Chicago. IL 60629 
(312)767-6655 

I letijviams žinomas ir patikimas vardas. 

[B M I S 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

5953 S. Ksdzis Av* . 
Tel. 436-7878 

For Sala by Ownar 
Beautiful 3 bdnn. all brick ranch. 2Vz 
car garage attached; 2 nat. brick fire 
pi.; custom deck overlooking large lot 
with oak trees. $144,900. Call 
708-257-9238. 

Support Baltic Independence 
At the Goodvvill Gamės 

Jei dalyvausite „Geros Valios" žaidy
nėse kaip sportininkas ar kaip žiūrovas. 
vilkėkite marškinukus, kurie rodo, kad 
palaikote Estijos. Latvijos ir Lietuvos 
demokratiją ir nepriklausomybę 

Užsakymus siųsti: • 

Baltic Action 
P.O. Box 70237 
3ellevue, 98007 

^ 

Ąy 
«>•, 

(vėliavėles su savo spalvomis) 
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Pe<nas skinamas Estijos. Latvijos ir Lietuvos šaipai 
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Puikus Investavimas: 12 butų mūras 
arti 107 St ir Harlem: 65.000 metinių 
pajamų, visi butai modernūs Suinte
resuoti — NEDELSKITE! 

Įkyrėjo miesto t r iukšmas? Par
duodama nuosavybe prie 5. vienas su 
kitu sujungtų ežerų: 5 atskiri. 2 mteg 
namukai, tinkami gyventi ištisus metus 
Tik 2Vi vai kelio [ rytus nuo Chicagos. 
Indianoje 

Suinteresuoti skambinkite: BUDRAI
ČIUI, 312-7670600 arba j namus 
312-778-3971 
ONE STOP REAL ESTATE, INC. 

Ontuifc KMIEC1K REALTORS 

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

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. )i 
profes ional ia i , sąž in ingai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Union Plar, Ml parduodami 2 
namai — iš viso 3 butai. Vienas 
gal ima naudoti apskritus metus. 

T a i . 312-476-3647 

HICKORY HILLS 
BY OWNER 

3 bdrm., all brk. ranch, CA, alum. gut-
ters & trim. hdwd firs., 1V2 baths, 
galley kit., finished bsmt.. 2 car attach
ed gar Corner lot. Walk to schools & 
shopping. 

708-599-1633 
Please respond in English 

HELP VYANTED 

FOR RENT 

For rent 2 bdrm. apt. $450 per 
mo.; vic. 71 St. & Mozart; heat, ap-
pliances incld.; IV2 mo. security 
deposit. Cal l 312 -436-7118 

For rent 
2 bdrm. apt. 
Lawn: adults 
Reasonable. 

2nd f I., vic 
only. No 

Call 708-424-6020 

Apt. 
2 bdrms., 1st fi. 
from Marquette 
heat incl. $455 

for Rent 
redecorated. 

Oak 
pets. 

aeross 
Park, 71 & Francisco: 
+ deposit 

Call 312-436-0844 
~-̂  

MACHINIST/TRAINEE 
For southside job shop. 1st shift. Will train 
recent H.S. grad. Full time position. 
Benefits and O.T. Mušt speak FLUENT 
English. 

312-7764)230 
8 am to 4 pm 

Reikalinga moteris gyventi kartu su 
savininke Marquette Parko apylinkėje. 
Butas ir maistas veltui. Alga pagal 
susitarimą. Skambinti tel. — (312) 
434-7174. 

"ATTENTION: POSTAL JOBS! 
Start $11.41/hour! For application 
info call (1) 602-838-8885, Ext. 
M-7765, 6 am-10pm, į days. " 

Išnuomojamas 4 kamb. butas; šilu
ma, dujinė virykla. šaldytuvas. Arti 61 
ir Austin; St. Symphorosa parapija 
$350 į mėn. Tik suaugusiems be 
gyvuliukų Tel. 582-1018. Teirautis 
angliškai. 

FOR SALE 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermis Deckys 

T«t. 665-6824. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel 776-1486 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami čia \ų 
reikmėms Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus 'eiK-
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtu toto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad irtreč'ad susikalbės^ 
lietuviškai 

3314 YVest 63rd Street 
Tel.-PRospect 6-8998 

G a r d ū s k o l d ū n a i ! š v i e ž i a 
šaltiena! (Košeliena). Paragaukit! 
Galima užsisakyti: 

Tai . 312 -778 -0574 

YVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 

ADDING MACHINES 

Nuomoja Parduoda Taiso 

Virš 50 metų patikimas jums 

pa ta rnavmas 

5610 S. Pulaski R d . . Chicago 
PHONE — 581 -4111 

V. T. ELECTRIC CO-
Licensed. insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apši ldymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

' 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos Išva lome u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdžius 
BEN SERAPINAS 6 3 6 - 2 9 6 0 

RACINE KEPYKLA IR 
D E U K A T E S A I 

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

Catermg 
6216 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60638 

Tel. 581-8500 



Demonstracijose Wa.shingtone. D.C. Rašyt. Birutė Pūkeleviciūte Arlirųjtun 
kapinėse. . 

Nuotr. Gedimino Biskio 

VOKIEČIŲ IR LENKŲ 
SPAUDA 

KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s F. u ropoję 

Vokiečių spauda labai dauį.' 
dėmesio skiria Lietuvos įvy
kiams. Deja. Vakarų Vokietijos 
vyriausybė mūsų tautos nepri
klausomybės siekiams parodė 
..šaltus pečius", beveik ne 
atkreipdama dėmesio j Lietuvos 
laisvės šūkį. Tai užsieniu 
re ika lų min. D. Genšerio 
vedamos politikos pasekmės, 
labai dažnai vadinamos ,.gen-
šerine politika". Jau 1983 jis 
užblokavo sausio 13 d. Europos 
parlamento Pabaltijo rezoliuciją 
(jis tuomet buvo užs. reikalų mi-
nisterių pirm> bei nutarimą 
įnešti ją į Jungtinių Tautu 
sesiją. Tais pačiais metais spalio 
mėn. Vakarų Vokietijos parla 
mento rinkiminės kampanijos 
metu teko su Genšeriu netoli 
mam miestelyje trumpai pasi 
kalbėti ir rezoliucijos klausima 
dar kartą iškelti. Ka jis man 
atsakė'.' Trumpu žodžiu Quat9ch 
— plepalai' 

Jo užimtu taikingu Vakarų -
Rytų sugyvenimo keliu turi eiti 

ir Užsienių reikalų mnisterijos 
aukšti pareigūnai, pareikšdami 
spaudos atstovams, kad Lietu 
vo6 nepriklausomybės klausimu 
jie negali duoti jokio-pareiš-
kimo. 

Dėkui Dievui, kad į tokį 
Vakarų Vokietijos vyriausybės 
nusistatymą stipriai reaguoja 
skaitytojai, rašydami redak
cijoms atvirus laiškus. Vieni jų 
yra stipriai dokumentuoti , pvz. 
nurodant Sov. Sąjungos konsti
tucijos 72 paragrafą, leidžiantį 
respublikai laisvai išstoti iš Sov. 
Sąjungos, vėl kiti rašo klaus
dami — kur dingo Vakaruose 
demons t ran ta i už žmogaus 
teise, pridedami dar tokius 
žodžius: ..Kein Herz t'uer Litau 
en — jokios širdies Lietuvai? 

Dar aštriau pasisakė Ham
burgo advokatas, primindamas 
garsiu ir garbingų asmenų 
atkreipta dėmesį Čilei. Pietų 
Afrikai ir kt. valstybėms, tačiau 
užmirštant Liotuvą. Ar jie šian
dieną negalėtų stipriau pakelti 

balso Lietuvos reikalu? 
Daug ska i ty to jų la iškų 

galėčiau paimti iš dienraščių, 
tačiau ar jų balsas ras atgarsį 
Bonnoje — stipriai abejoju. 

O gal?... Nes juk ir dienraščių 
vedamieji kelia stiprų balsą, 
ypač parašyti pačių vyr. redak
torių, turinčių stiprius ryšius su 
Užsienių reikalų ministerija. 
Prie tokių priklauso pvz. sekma
dienis 2.5 mil. egz. leidžiamas 
..Bild am Sonntag" žurnalas, 
kurio vyr. redakt. Blum Kris
taus prisikėlimo dienos laidoje 
rašo: ..Tamsėja padėtis Sov. 
Sąjungoje, o kartu su ja — taip 
gražiai pieštas M. Gorbačiovo 
paveikslas. Prisipažinta prie 
Stalino įvykdytų Katyno žudy
nių, tačiau iš kitos pusės M. 
Gorbačiovas stengiasi pasmaug 
t i Lietuvos nepriklausomybe, 
piešdamas ant sienos baisius 
kraujo praliejimo paveikslus. 
..Tai t ik įrodymas, kad M. 
Gorbačiovas nė ra pradėtos 
reformos valdovas. Atrodo, kad 
jis stovi pečiais į sieną Jo di
džiausia baimė — tai Sov. Sąj. 
sugriuvimas, būnant istorijoje 
jos likvidatorium. Sov. Sąj. yra 
kolonialinė imperija, kurioje ne 
tik lietuviai, latviai, estai nori 
nusikratyti rusiško jungo, bet ir 
Kaukazo tautos. Bet Gorbačio
vas neturi jokio pasirinkimo: 
imsis jis prievartos — bus kar-
tu jo reforminės politikos 
pabaiga". 

Dar toliau eina Berlyne lei
džiamas ,.Welt am Sonntag" 
^Pasaulis sekmadienį) taip pat 
velykinėje laidoje pažymėdamas 
kad daugumos Vakarų pasaulio 
simpatijų yra lietuvių pusėje. 
Šiandiena sunku pasakyti, kada 
pasibaigs Vilniaus — Maskvos 
ginčas. 

Be abejo, vedamojo strapsnio 
akstinu buvo pirmame ir antra
me psl. tilpę pranešimai, kad 
Lietuva ignoruoja Maskvos 
ultimatumą, pasitarimai Ber
muduose, kur taip pat buvo 
iškelts Lietuvos klausimas. 

Ar ir toliau Vakarų Vokieti
jos vy r i ausybė užr iš tomis 
akimis žiūrės į gausius komen
tarus bei straipsnius savo ir 
užsienio spaudoje — greičiausiai 
parodys netolima ateitis, ka
dangi švenčių proga parlamen
tas nutraukė sesiją, o kancleris 
H. Kohlis Austrijoje stengiasi 
. . n u m e s t i " ap ie 30 svarų, 
pasnikaudamas su bandelėm ir 
arbata. 

Retai minėjau lenkų spaudą. 
Iš anksto turiu pasakyti, kad ji 
lietuviams yra labai palanki, 
rodydama daug simpatijų. Žecž-
pospolita". ..Gazeta Wyborcza" 
(Solidarnosc), „Tygodnik Sow-
czechny" ir kt. tvirtai palaiko 
Lietuvos neprikausomybės sie
ki. Tiesa, vyresnės kartos tarpe 
girdimi nepalankūs balsai, ku

rie greičiausiai ateina iš Vil
niaus repatriantų puses 

Įdomų straipsnį pirmuose psl. 
radau Krokuvos ..Tygodnik 
Povvszechny". Autorius jį 
pradeda tok ia i s sakiniais: 
. .Anksčiau mus vadindavo 
rusais, ukrainiečiais Dabar jie 
mums sako - okupantai. Kas 
bus su mumis, koks likimas 
l auk ia? Tokia i s žodžiais 
raudonarmietis karininkas pa
sveikino M. Gorbačiovą kari
niame Šiaulių orauoste". 

Autorius, plačiai palietęs 
atski lusią Lietuvos KP ir 
..Sąjūdį" toliau rašo. kad Lenki
joje taikingos lietuvių tautos 
laisvės kova sekama su simpati
ja, ypač jaunosios kartos tarpe. 
Niekas rimtai nereikalauja 
Vilniaus grįžimo prie Lenkijos. 
Įdėtas ..garsus" T. Venclovos 
laiškas — atsišaukimas į lie
tuvius ir lenkus. Autorius savo 
strapsnį baigia M. Gorbačiovo 
atsakymu tam karininkui: „Tą 
nuspręs lietuvių tauta". 
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A.tA. 
JUSTINA JONAITIENĖ 

M I N G Ė L A I T Ė 
S i b i r o t r e m t i n ė 

Mirė 1990 n. htpos 12 d. Lietuvoje. Palaidota Beržo kalne. 
Žemaičių Kalvarijoje * Varduvoje). 

Giliame nuliūdime liko: Lietuvoje dukra Zina ir žentas 
Stasys Simonav.ciai su šeima, sūnus Vytautas ir broliai 
Kazimieras, Aleksas, o Chicagoje — brolis Robertas. 

Gedulingos pamaldos už velione bus atlaikytos liepos 27 
d., penktadienį, S vai ryto. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Chicagoje. 
Draugus ir pažįstamus prašome pasimelsti už a.a. Justiną. 

Nuliūdę: vaikai, žentas, broliai ir giminės. 

1990 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ 

1 0 - 1 5 dienų •kskursljos su palydovais - 7 -11 dienų Lie
t u v o j * I * BOSTONO, ČIKAGOS IR NIUJORKO 

Rugp]ūtls-Rugsėjls 

Kelionių [ Uetuvą suvaržymai šiuo metu panaikinti. 
G r u p i n ė m s ir indiv idual ioms k e l i o n ė m s v izos Jau 
išduodamos. Smulkesnei informacijai Kreipkitės Į mus. 

LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA 
15 dienų kelionė, 7 dienos Lietuvoje, 7 naktys Vilniuje; 2 naktys 
Maskvoje, 2 r -lys Leningrade, 2 naktys Helsinkyje. Oro linija — 
FINNAIR 

Kelione #813 
Rugpjūčio 13-27 
Vienam asm. ka-nb. 

$2,459.00 iš Bostono ir Niujorko 
$2.659.00 iš Čikagos 

+ $3-9 00 

LIETUVA 
10 dienų. 7 dienos Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje. Oro linija — FINNAIR 

Kelionė #943 $1,809.00 iš Bostono ir Niujorko 
Rugsėjo 13-22 $2,009.00 iš Čikagos 
Vienam asm ka-ib. + $199.00 

LIETUVA IR SUOMIJA 
14 dienų, 10 d e-.j Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje. 
Oro linija — FINNAIR 

Kelionė #913 
Rugsėjo 13-26 
Vienam asm «=-*. 

$2,209.00 iš Bostono ir Niujorko 
$2,409.00 iš Čikagos 

+ $299.00 

Smulkesne--"- nformacijoms ir lankstinukams kreipkitės Į BALTIC 
TOURS * 77 Oak St., Surte 4 * NEWTON. MA 02164. Tel. 
617/965-8080 ' Fax 617/332-7781. 

Lenkas teigia, kad Gorba 
čiovas yra te isus, kadangi 
vidurio ir Rytų Europos likimas, 
taigi ir Sov. Sąjungos, priklauso 
nuo ten gyvenančių tautų 

Velykiniame ,,Bild am Sonn 
tag" žurnale buvo įdėta naujos 
Vilniaus bažnyčios pamatų 

šventinimo iškilmių nuotrauka. 
Didelis kryžius, mūsų trispalvė 
ir gan platus aprašymas. 

Pasaulyje yra t ik viena gėry
bė — išganymas ir tik vienas 
blogis — prapultis. 

Šv. Pranciškus Ksaveras 

VIDEO OVERSEAS 
Video Overseas, Inc. 249 VVest 23rd Street. Nevv York, N. Y. 10011 

Pirmd.-Šestd. 
10 v.r .-6 v v. 

Sekmd. lOv.r 2 •• p.p. 

Mes siunčiame į visa pasauli 

212-645-0797 
VCR 

J V C HRD520EE 
AKAI "ww 

Panasonic.'••i-2 K K 
PAL/SECAM DK 

14 dienu.-4 p r o g r a m o s 
Record. p layback A— 

$290 
$285 
$285 

VIDEO 
IPAL-SECAM D.K.) 

$175 

AIYVA E:-ioi - $199 

HITACHI 
HQ VM-2380E 

4 HEAD HQ 
PAL SECAM 
AUTOFOCUS 

$900 

TOSHIBA 19" TV AM _ 

^ ** O 

NATIONAL 
GAMCORDER 

NV-M7EN 
PAL SYSTEM 
A HEAD HQ 
UTOKOCUS 

19«-X8M " ^ - ^ - I _ ^ f i 3 * . 
21 SYSTEM 

MONITOR'RECEIVER 
REMOTE CONTROL 

$450 

STEREO 

DOUBI.K-CASSETTE 
SHORTVYAVE 

$65 

A.tA. 
SESUO M. CLARITA 

JONELIS 
Mūsų mylima Sesele mirė Motiniškame name 1990 m 

liepos 20 d., sulaukusi 79 metų 
Į vienuolyną įstojo iš Šv. Juozapo parapijos, Chicagoje. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 62 metus. 
Paliko nuliūdime Šv Kazimiero seseris ir artimuosius 

gimines: broliene Irene Jonelis su šeima ir daug dukterėčių 
bei sūnėnų su šeimomis, draugus ir pažjstamus 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne. 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago pirmadienį, liepos 23 d., 10 vai. ryto 

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje, pirmadienį, liepos 23 d. 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse antradienj, 
liepos 24 d., 10 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių mišiose ir pasimelsti už 
Seseles sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Jonelių šeima. 
Laidotuvių direktorius Petkus Marąuette Funeral Home 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southvvest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. <708> 430-5700 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2333 VVest 71st Street 

Chicago. Illinois 6062^ 
l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 6046=. 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 30th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

( uero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-234S 

ĮnrLnji_nj-j . .-.r • - * «^Q^****II 

$900 

TOSHIBA-VIDEO 
B 1 

PAL/SECAM DK 
KEMOTE CONTROL 
5 dienu išpardavimas 

$189 

«S i*°. N*S> 

ANTHONY B PI FKUS 
OONALD V PI TKUS 

DONALO M. PFTKUS 
l AVVRFNCF C GASUNA9 

fNesam atsakingi už spaud-.s klaidas. Kainos gali keist.s i r .vyruoti pagal biržos kursą Pasitikrinkite Šis skelbimas pakeif. ikrtiau buvusius 6 7 90 MONSAT 10 AM6PM 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5 0 Ave . , C i c e r o , I l l i n o i s 

PATARNAUJA < HICAOO.IE BEI PRIEMIESCll/OSE 
T e l . (708) 652-5245 

file:///1arquette
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x Lietuvių Fondo valdyba, 
įvertindama lietuviškos spau 
dos reikšmę lietuvybės išlaiky 
mui ir suprasdama nelengvas 
leidimo sąlygas, per Pelno skir-
tymo posėdį paskyrė „Draugui"' 
5000 dol. Nors čekis bus įteik
tas tik per „Draugo" banketą, 
bet valdybos sekretorės Alės 
Steponavičienės pranešimu 
džiaugiamės ir visų leidėjų var
du dėkojame. 

x Atei t in inkų studijų die
n o s e Dainavoje rugpjūčio 
31-rugsėjo 3 dienomis Petras 
Kaufmanas praves simpoziume 
„Ateitininkija naujų uždavinių 
akivaizdoje". Dalyvaus svečias 
iš Lietuvos kun. Stasys Kazė
nas, kuris kalbės tema „Atei
tininkai Lietuvoje", Romualdas 
Kriaučiūnas kalbės tema ,,Ar 
galima remtis dabartine mūsų 
struktūra?" ir Vytautas Vygan 
tas kalbės tema „Ateitininko 
darbų perspektyva kasdieny
bėje". 

x V y t a u t o Didžiojo uni
versiteto ir kitų Lietuvos aukš
tųjų mokslo institucijų studen 
tai šį rudenį turės daugiau dės
tytojų išdalintos medžiagos. Tai 
15,000 paskirstymo iš JAV Lie
tuvių Bendruomenės krašto vai 
dybos vadovaujamo „Dovanos 
Lietuvai" fondo dėka Pasaulio 
Lietuvių kultūros, mokslo ir 
švietimo centrui Kaune. Bus 
įrengta leidykla, kurios apara
tūra rūpinasi rektorius prof. A. 
Avižienis, pas inaudodamas 
„Dovanos L ie tuva i " fondo 
paskirstytom lėšom. 

x I e š k o m a moteris padėti 
ligonei namų ruošoje ir gyven
t i k a r t u Floridoje. Bu ta s , 
maistas ir alga. Skambinti po 6 
v.v. tel . 708-385-8924. 

(sk) 

x P r o f e s o r i u s A l g i r d a s 
Budrys , po sėkmingų koncertų 
Quebeke, pasauliniame klarne
tistų festivalyje, tarptautinių 
kritikų įvertintas, kaip vienas 
iš šių dienų virtuozų, akompa 
nuojant muzikui Alvydui Va-
saičiui, atliks koncertą Balzeko 
Muziejuje liepos 27 d., penkta 
dienį 7:30 v.v. Visuomenė 
nuoši rdžia i kviečiama at
silankyti bei pabendrauti su 
Lietuvos iškiliuoju menininku. 

(sk) 

x Atlieku namų remon to 
darbus gerai ir sąžiningai. 
Skambinti: Sigitui, nuo 6 v.v. 
iki 8 v. r . tel. 312-523-0517. 

(ak) 

x JUOZAS BACKVK IUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namu 
įvertinimas. Skambinti: Rell-
Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk> 

x TRANSPAK perveda PI
NIGUS, tvarko PALIKIMUS, 
pigiai perka AUTOMOBI
LIUS. 2-jų metų garant i ja 
VIDEOaparatūrai. TELEVI
ZORIAMS pagal susitarimą 
Parduodame k o m p i u t e r i u s , 
mezgimo, kopijavimo mašinas 
ir 1.1. Viską galim persiųst i 
apmokė tu muitu ir pristatyt i 
j n a m u s Lietuvoje. TRANS
PAK 263H W. 69th St., Chica
go, IL 60629, 312-436-7772. 

(sk) 

A R A S 
Icfhann *tųrmą 

S T O G U S 

t — * apdrausti. 
P«t» priiKirlu darbą. 
ARVYDAS KIELA 

311-787-1717 

x A. a. ses. Clari ta Jonel is , 
79 metų amžiaus, Šv. Kazimie
ro seserų vienuolijos narė, mirė 
slaugymo skyriuje motiniškame 
name .Chicagoje liepos 20 d. 
Velionė buvo kilusi iš Šv. Juo
zapo parapijos Chicagoje, vie
nuolyne išbu\o 62 metus. Mokė 
muziką Akademijoje, Villa Jo-
seph Marie, Holand, Pa., ir Ma
rijos aukšt. mokykloje Chica
goje. Liko svainė Irena Jonelis, 
jos brolis buvo a.a. kun. Stanis
lovas Jonelis ir anūkas kun. 
Jonas Malin. 

x Į Mokytojų, tėvų ir jau
n imo studijų savai tę autobu
sas dalyvius iš Chicagos išveža 
sekmadienį, rugpjūčio 5 d. 8 vai. 
r. nuo Jaunimo centro. Parveš 
rugpjūčio 12 d. tarp 3 ir 4 vai. 
popiet. 

x Išeivijos veiksnių reor
ganizacija po kovo 11-tosios 
— tai vieno simpoziumo tema, 
kuri bus svarstoma Lietuviš
kųjų studijų savaitėje Daina
voje. Savaitę rugpjūčio 12-19 
dienomis rengia Lietuvių Fron
to bičiuliai. Simpoziumo daly
viai nebus oficialūs veiksnių 
atstovai. 

x JAV Lietuvių Bendruo
menės kraš to va ldybos vado
vaujamas „Dovanos Lietuvai" 
fondas susilaukia aukų iš JAV 
LB apylinkių ir iš pavienių 
asmenų. Vienos amerikietės 
dėka fondas susilaukė 500 dol. 
sumos aukotojo iš tolimos Japo
nijos paremti humanitarinę pa
galbą Lietuvai. 

x Prof. Vytau tas Kavolis 
dėstys kursą „Moterys ir vyrai 
lietuvių kultūroje" XVI-tame 
Lituanistikos seminare rug
pjūčio 5-19 dienomis Plano, 
Illinois. Kurse bus aptariama 
moterų ir vyrų reikšmės kitimo 
istorija lietuvių kultūroje. I 
seminarą yra kviečiami visi stu
dentai ir vyresni. 

x Lietuvos Vyčių seimas 
bus ateinančią savaitę, liepos 
26-29 dienomis, Pittsburgh, PA. 
Lietuvos Vyčių organizacijai 
sėkmingai vadovauja Anna Kli 
zas Wargo, veikli Pennsylva 
nijos vyčių organizacijos darbuo
toja. Ja i padeda seimą ruošti 
kiti centro valdybos nariai. 

x Chicagos Lietuvių Tary
ba rengia susitikimą su Algir
du Brazausku. Lietuvos Aukš
čiausios tarybos deputatu ir mi-
nisterės pirm. K. Prunskienės 
pavaduotoju, pirmadienį, liepos 
23 d., 7 vai. vak. Lietuvių Tau
tiniuose namuose. 

x V. T a m o s h a i t i s , Hot 
Springs, AR, už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 15 
dol. V. Rastis, Chicago, 111., - 10 
dol. Labai ačiū. 

x Juozas Zvynys, St. Peters-
burg, Fla., Eug. Blinstrubienė, 
Oak Lawn, 111., Romas Kazlaus
kas, Evanston, 111., Julytė 
Žukauskas, River Forest, 111., 
Vyt. Juodeika, Chicago, 111., Ri-
chard Kunstmanas, Dyer, Ind., 
Gedas, Dana ir Vilią Drazdziai, 
Omaha. Nebraska, Kęstutis 
Ječius, Villa Park, 111., M. Van-
sauskas, Lyons, 111., lankėsi 
„Drauge" ir įsigijo įvairių 
leidinių. 

x Pridėjo po 10 dol. auką ir 
pratęsė prenumeratą: V. Piecai-
tis, J. Pakulis, A. M. Veliuona, 
A. Slivinskas, Juozas ir Rasa 
Juškai, P. Vilkaitienė, Bronė 
Tarutis. Emilia Čiakas, Gytis 
Kriščiūnas, Frances Kondrat, Z. 
Pajaujis, Vyt. Cižauskas, Iza-
bela Malakauskas, A. Sheper, 
Joseph Strungys, Genovaitė 
Norus, Joana Mikalauskas, Sta
sys Misiūnas ir D. Gaurilius. 
Labai ačiū. 

x Tonia Berzinis, Cicero, 
111., lankėsi „Drauge", pratęsė 
prenumeratą ir paaukojo 15 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ačiū. 

Lietuvių Katalikų religinės šalpos štabas bei savanorių ir svečių iš Lietuvos talka sukrovus 20 
tonų knygų j konteinerį. Knygos iškeliavo liepos 12 d. į Lietuvą. 

Nuotr. Algio Norvilos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DEPUTATO G. ŠERKŠNIO 

PRANEŠIMAS 
Praėjusią savai tę Washing-

tone lankėsi Lietuvos Respub
likos užsienio reikalų ministeris 
Algirdas Saudargas , lydimas 
Aukščiausios tarybos deputato 
Gedimino Šerkšnio, ir buvo pri
imtas JAV valstybės sekreto
riaus James Baker bei susitiko 
su senatoriais ir Atstovų rūmų 
nariais, remiančiais Lietuvos 
vyriausybės pripažinimą. 

Lietuvos Aukščiausios tary
bos narys ir nepriklausomybės 
a t s t a t y m o komi te to p i rmi 
ninkas Gediminas Šerkšnys, su
radęs laisvesnę dieną, liepos 
14-15 d. lankėsi Chicagoje, susi
tiko su JAV LB krašto valdyba, 
pirmininkaujama dr. Antano 
Razmos, ir padarė pranešimą 
lietuvių centre Lemonte ir 
Seklyčioje Čikagoje . 

Apie šį su deputatu susitikimą. 

x Pa t r ia dovanin ių prekių 
ir elektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach, FL rasite lietuvišku 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų, Lietuvoje pagei
daujamu, reikmenų didelį pasi
rinkimą. Priimam užsakymus ir 
iš kitu miestų. Siunčiame 
prekes į Vilnių kargo-oro lini
j a . Tel. 312-778-2.00. 

(sk) 

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

(sk) 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir VVashingtono į Chicagą, Los 
Angeles. Cleveland. ar ki tus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
Nevv Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant j kitus mies
tus. Ta patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems j Lietuvą. 
Taip pat darome nuotraukas pa 
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kreiptis į American Travel 
S e r v i c e B u r e a u . 9727 S. 
Western Ave., Chicago, IL 
B0643. TeL 1-312-238-9787. 

(skJ 

x Baltic Monuments, Inc . . 
2621 W. 71 Si reet. Chicago, IL. 
Tel. (312476 2882 Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlyp'mi*. 

(sk.) 

x Ligos d raud imas atvyku 
šiems iš Lietuvos ir kitu kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
I. Insurance Ag* n. v. 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago. IL 
60609. T»l 1 812 523-9191. 

(sk.) 

x St. Petersburgo Lietuvos 
Dukterų dr-jos skyrius iš savo 
iždo paskyrė 3,000 dol. Lietuvos 
šalpai: 1,500 dol., „Lithuanian 
Mercy Lift" ir 1,500 dol. „Cari
t a s " šalpos organizacijai 
Lietuvoje. 

(sk) 

x Galite nupirkti bil ietus iš 
Lietuvos atvykstantiems savo 
svečiams. Skrydis — tiesiai iš 
Rygos į Chicagą, aplenkiant 
Maskvą. Kreiptis: Amer ican 
Trave l Service Bureau , 9727 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60643, tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x Ne pirmą kar tą l ankan
tys Lietuvą ar turintys iškvie
t imus nenori keliauti su turis
tine grupe. Jums G. T. Interna
tional gali sudaryti puikų indi
vidualų maršrutą, parūpinant 
nakvynę su maistu, arba vien 
ke l ionę . Svarbiaus ia — 
aplenksite Maskvą, keliaujant 
į Vilnių per Rygą/Kopenhagą 
arba per Berlyną. Kreiptis: G. 
T. Internat ional , 9525 South 
79th Avenue, Hickory Hills, 
I L 60457-2259; t e l . (708) 
430-7272. 

(sk) 

x „Lietuva Parcel Service" 
siunčia apmokėtu ir neap
mokėtu muitu siuntinius į 
Lietuvą. Siunčiame elektroni
kos dalykus, siuvimo mašinas, 
vaistus, dėvėtus rūbus ir mais
to produktus. Parduodame įvai
rią aparatūrą tinkamą naudoti 
Lietuvoje. Darbo vai.: 11 v.r . -5 
v.v., šeštd. i r sekmd. užda
ry t a . Kreiptis: J . Juodva lk i e -
nė , 4108 S. Archer, Chicago, 
IL 60632. tel. 312-254-2817. 

(sk) 

x Optical S t u d i o , 2620 W. 
71 St., Chicago, I L 60629, tel . 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
Kaminsk ienę . D a r b o 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 . i r a n t r d . 
uždary ta . 

(sk) 

įvykusį Seklyčioje, lietuvių vi
suomenė buvo painformuota tik 
telefonai., bet pilnai pripildė 
Seklyčios patalpas. G. Šerkšnys 
savo pranešimą daugiau ribojo 
apie moratoriumo priėmimą ir 
nuotaikas, vyravusias Aukš
č iaus io je ta ryboje bei vi
suomenėje. Aiškino morato
r iumo žodinę reikšmę, kaip su
prato Aukščiausioji taryba ir 
kodėl buvo toks Kremliaus rei
kalavimas priimtas. 

Prieš sąjunginį komunistų 
partijos suvažiavimą Kremlius 
net du kar tus kvietė ministerę 
pirm. K. Prunskienę ir prezi
diumo pirm. V. Landsbergį pasi
t a r t i dėl Lietuvos laikysenos ir 
esamos padėties. Paskutiniame 
pasikalbėjime Kremlius reika
lavo , kad p a d a r y t a m e pa
reiškime būtų įrašyti žodžiai 
„moratoriumas ir 1990 m. kovo 
11 d.". Aukščiausiojoje tarybo
je buvo p a s i ū l y t a net 14 
variantų, bet priimta pirm. V. 
Landsbergio pasiūlyta formulė. 
Pr i imtame pareiškime buvo 
užakcentuota, kad pasitarimus 
ves Lietuvos Respublikos (be 
T.S.) delegacija su Sovietų 
Sąjunga. Jei ši formulė praeis, 
tai Sovietų S-ga bus pripažinusi 
Lietuvos Respublikos nepri 
k l a u s o m y b ę . S u p r a n t a m a . 
Kremlius bandys aiškinti sa-

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
RE M AX KEALTORS, Rimas 
Stankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

x Įamžinki te s a v o gyve
nimo p rasmingas a k i m i r k a s ! 
Felicija Banytė, prityrusi foto
grafė, profesionalė. Vestuvinės 
fotografijos, portretai ir kt. (Tel. 
708-325-0408. 

(sk) 
x Dėmesio v i d e o a p a r a t ų 

savininkai! Norėdami t ikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoįe naudojamos PAL 
sistemos į a m e r i k i e t i š k ą j ą 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
į INTERVIDEO. Su moder 
niausią ..digital" apara tūra , už 
prieinama kainą galime per
rašyti jūsų vaizdajuostes į 1^4" 
U-Matic. Beta, VHS. 8 mm. 8 
mm „high band" Stereo Hi-Fi 
formatus Taip pat perrašome 
16 mm kino filmus į video 
įuostas. Mūsų adresas: INTER-
video, 3533 S. A r c h e r Ave., 
Chicago. IL 60609, te l . (312) 
927-9091. Sav. P e t r a s B e r n o 
tas . 

(sk.) 

x P a r d u o d a m e L ie tuvo je 
a u t o m o b i l i u s : T a u r i j a — 
$2,500, Lada 2106 - $3.300, 
Lada 2107 - $3.700, Lada 2108 
- $3,300, Lada 2109 - $3,700. 
Maskvičius 2141 - $3,700, Vol
ga 24-10 - $6,500, Audi 5000 
S - $5.500 iki $7,500, Ford 
Taurus - $5.500 iki $8.500, 
Lincoln Mark Seven — $6,500 
iki $12.000. Lincoln Continen
tal - $5.000 iki $15.000. Taip 
pat keičiame aukštu santykiu 
pinigus, tvarkome pal ikimus. 
Skambinti: 708-839-5557, tei
rau t i s A r ū n o . 

(sk) 

x „ L a i š k a i L i e t u v i a m s " 
r u o š i a ekskurs i ją į Portugali
ją (aplankys Fatimą), Ispaniją ir 
Maroką š.m. rugsėjo 27 d. Infor
macijai kreiptis: A m e r i c a n 
T r a v e l Serv ice B u r e a u , 9727 
S. VVestern Ave., Chicago, IL 
60643, tel . 312-238-9787. 

(sk.) 

x A l g i r d a s B r a z a u s k a s , 
Lietuvos Respublikos ministro 
pirmininko pavaduotojas ir dr. 
Raimundas Rajackas, ekonomi
jos profesorius, Fullbright moks
lininkas, Lietuvos Mokslų Aka
demijos viceprezidentas, atvyks
t a į Chicagą. Liepos 21 d., šeš
tadienį, 7 v.v. Pasaulio Lietuvių 
centre, 511 E. 127 St.. Lemont, 
įvyks s p a u d o s konferencija ir 
šių svečių priėmimas bei vaišės. 
Reze rvac i j a s p r i ima: ,.Hot-
l i n e " 708-257-6777 a r b a 
312-778-2100. A u k a 25 dol. 
a s m e n i u i . Rengėjai : Lithua
n i an Hotline. Pelnas skiriamas 
„Lithuanian Mercv Lift". 

(sk> 

vaip ir patį moratoriumą gali 
apversti aukštyn kojom. 

Lietuvos Aukšč. taryboje už 
moratoriumo priėmimą pasi
sakė 69 deputatai, 35 deputatai 
pabalsavo prieš, 2 susilaikė ir 2 
nedalyvavo posėdyje. Morato
riumas įsigalios abiejų šalių 
delegacijoms pasirašius ati
tinkamą protokolą (dar toks pro
tokolas tebėra nepasirašytas). 
Sudaromos atitinkamos delega
cijos vesti deryboms, o sutartus 
k l a u s i m u s turės t v i r t i n t i 
Aukščiausioji taryba. 

Priėmus moratoriumo for
mulę, Kremlius nuėmė blokadą, 
kurios įvedimą oficialiai niekad 
nebuvo pranešęs, o Lietuva 
sužinodavo tik iš užsuktų aly
vai, dujoms ir kitoms žaliavoms 
čiaupų ar transporto sustab
dymo. 

Moratoriumo priėmimą Lietu
vos visuomenė priėmė heroiškai 
be didesnių protestų ar de
monstracijų, nes matė, kad trijų 
mėnesių ekonominė blokada 
baigė sugriauti Lietuvos ūkį, 
kuris ir taip, kaip ir Sovietų 
ūkis, vos vegetavo. 

Deputato G. Šerkšnio kalboje 
jautėsi pastangos pateisinti 
Aukščiausios tarybos nutarimą 
dėl moratoriumo priėmimo, 
kaip vienintelį ėjimą išvengti 
ekonominio žlugimo. Lietuvos 
ūkiui blokados padaryti nuosto-
liai skaičiuojami š imta i s 
milijonų rublių. 

Po pranešimo buvo daug pa
klausimų, į kuriuos stengėsi 
da lyk i ška i paa i šk in t i . G. 
Šerkšnys dėkojo išeivijos lie-

IŠ ARTI IR TOLI 
J . A . V A L S T Y B Ė S E 

— J u o z a s B r a z a u s k a s , 
Adolph Donins , Aur i s Ja ra -
šūnas . Kęst A. Mikėnas ir 
J a c k McCauley „Los Angeles 
Times" dienraštyje liepos 13 d. 
paskelbė la i škus Lietuvos 
klausimu. Keturi pirmieji pa
g r į s t a i ir a rgumen tuo ta i 
kr i t ikuoja d ienraš t į už jo 
palankų vertinimą Gorbačiovą, 
p r i eva r t au jan t į Lietuvą. 
Penktasis palankiai vertina 
Gorbačiovą, o Lietuvai linki 
kančių ir aukų. 

K A N A D A 

— Kanadoje lankės i Lietu
v o s min i s te rė p i r m i n i n k ė 
Kazimiera P runsk ienė . Ota
voje buvo pristatyta Kanados 
par lamente , turėjo pasikal
bėjimą su užs. reikalų ininistru 
J . Clark, kar tu su j a taip pat 
buvo atvykę prekybos ministras 
A. Sinevičius, R. Purtulis ir kt., 
kurie bandė užmegzti ryšius su 
įvairiomis Kanados bendro
vėmis. Atvykusi į Torontą, 
lankėsi pas miesto merą, ir 
Ontario parlamente. Čia taip 
pat susipažino su daugybe Onta-
r io prekybos bendrovių. 
Lie tuvių namuose padarė 
pranešimą apie dabartinę pa
dėtį Lietuvoje ir atsakė į klau
simus. Čia ji buvo labai šiltai 
priimta. Buvo pilna salė iš visų 
apylinkės kampų. 

— Kanados J u o d o kaspino 
organizaci ja surengė dideles 
demonstracijas prie Toronto 
miesto rotušės Lietuvo*- labui. 
Dalyvavo per kelis tūkstančius 
žmonių. Dalyvavo estai, latviai, 
lenkai ir ukrainiečiai. Buvo 
pasakyta daug kalbų, priimta 
rezoliucija ir surinkta tūks
tančiai parašų, kurie buvo 
pasiųsti į Užsienio reikalų 
ministeriją Otavoje. 

— Andr ius Valevičius, stu
dijavęs Vokietijoje ir Mont-
realyje, šiomis dienomis gavo 
filosofijos daktaro laipsnį. J i s 
yra vedęs iš Chicagos Almą 
Jak imav ič iū t ę i r d a b a r 
susilaukė antros dukrelės. 

x N e b e r e i k i a l a u k t i 13 
mėnes ių Aerofloto bilietų. Už 
labai prieinamas kainas galite 
nupirkt i bilietus savo artimie
siems SAS oro linija iš Rygos 
per Kopenhagą į New Yorką, 
Čikagą ar Los Angeles; arba 
Lufthansa oro linija iš Vilniaus 
per Berlyną į New Yorką. Čika
gą, Los Angeles, San Francisco 
ar Vašingtoną. Kreiptis: G. T. 
I n t e r n a t i o n a l , 9525 South 
79th Avenue , Hickory Hills, 
I L 6 0 4 5 7 - 2 2 5 9 ; t e l . (708) 
430-7272. 

(sk) 

x I e š k o m a m o t e r i s (ar 
vyras) prie ligonio tarp 4 ir 
8 vai. p.p. Skambinti tel. 
708-425-1595. Neats i l iepus 
palikti savo pavardę ir telefoną. 

(sk) 

x Už a.a. Vyto Bu tkaus sie-
lą, v iener ių metų mi r t i es 
sukaktyje šv. Mišios bus auko
jamos rugpjūčio 4 d., šeštadienį, 
10 v. ryto Tėvų Jėzu i tų 
koplyčioje. Po Mišių — pamink
lo šventinimas. Nuoširdžiai 
kviečiame gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti. Liūdinti 
žmona Ramutė ir s ū n ū s . 

(sk) 

x Visuomenės sus i t ik imas 
su iš Lietuvos atvykusiu Lietu
vos Respublikos Aukščiausios 
Tarybos ministrės pirmininkės 
pavaduotoju Algirdu Brazausku 
įvyks liepos 23 d., p i rmadie 
nį 7 v.v. Lietuvių Tautiniuose 
namuose, 6422 S. Kedzie Ave. 
Kviečia ALT'o Chicagos sky
riaus valdyba. 

(sk) 

— Toronto lietuvių namuo
se yra įsisteigęs Liet. krizės cen
t r a s , k u r t e ik i ama įva i r i 
informacija svetimtaučiams ir 
lietuviams. 

tuviams už pastangas išlaikyti 
lietuvybę, kultūrą ir paramą 
savo k ra š tu i Lietuvai . Be 
išeivijos moralinės, politinės ir 
ekonominės paramos Lietuva 
nebūtų tokia, kokia šiandien 
yra ir pirmauja kitų pavergtų 
tautų tarpe. 

Pranešimui vadovavo pats 
JAV LB krašto valdybos pirm. 
dr. A. Razma ir padėkojo prele
gentui už padėties nušvietimą ir 
padrąsinimą išeivijos veiklai. 

(aj) 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd , Lockport. IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
še$tad 9 v r iki 1 vai d 

x Pageidaujantys susigrą
žinti praras tą nuosavybę Lie
tuvoje, (namą, sklypą ar kt. tur
tą) t e i r auk i t ė s pas Liną, 
708-839-5561. D a r b o va i . : 
p i rmadienį-penktadienį 1 v. 
p .p . -5 v. p .p . 

(sk) 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th Sbeet 
Chicago, IL 60629 

TeL (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 


