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Vakar prasidėjo Pabaltijo 
valstybių peticijos vajus 

Vilnius. Rugpjūčio 23. (LIC) 
— Lietuvos Sąjūdis šiandien 
pradėjo pasaul iniu mas tu , 
pisimenant Hit lerio-Stalino 
pakto 51-ją sukaktį, peticijos 
vajų. 

Peticijos vajaus tikslas yra, 
kad Pabaltijo valstybės būtų 
įjungtos į tų valstybių sąrašą, 
kurios dalyvauja Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo konfe
rencijos (CSCE) viršūnių su
važiavime Paryžiuje ir kad būtų 
Pabaltijo klausimas įrašytas į 
konferencijos darbų tvarką 
lapkričio mėnesį. 

Sovietai paskut iniu metu 
blokavo Pabaltijo respublikas 
nuo dalyvavimo Helsinkio 
procese žmogaus teisių kon
ferencijoje birželio mėnesį 
Kopenhagoje, kurios norėjo 
turėti stebėtojo statusą. Nė 
viena valstybė viešai nepasi
priešino Sovietams. Su šia 
peticija yra reikalaujama ne 
vien tik kad Sovietų Sąjunga, 
bet kad ir kitos valstybės, 
pasirašiusios Helsinkio Baigia

mąjį aktą, pasisakytų už Pabal
tijo nepriklausomybe. 

Iki rugsėjo 28 d. 
Peticijos organizatoriai nori 

peticija įteikti tų valstybių 
užsienio reikalų ministeriams, 
kurie susirinks posėdžiui Nevv 
Yorke spalio mėnesį. Paskutinė 
peticijų data yra rugsėjo 28 
diena, kai tą dieną buvo 
pasirašytas antrasis protokolas 
prie Hitlerio-Stalino pakto, ku
riuo Lietuva buvo pervedama iš 
nacių sferos į Sovietų įtakos 
sferą. 

Peticijos tekstas yra paruoštas 
įvairiomis kalbomis, įskaitant 
anglų, rusų, vokiečių, lenkų ir 
pabaltiečių kalbas . Tekste 
reikalaujama, kad Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybės 
klausimas būtų Helsinkio pro
cese ir kad jis būtų diskutuo
jamas konferencijos metu Pary
žiuje. Jame pažymima, jog kol 
nebus Pabaltijo problema iš
spręsta, nebus galima sukurti 
vieningos Europos valstybių, 
pagristų teise. 

Jelcino dėmesys 
Rusijos žemės ūkiui 

Derliaus nuėmimas — didžiausias rūpestis 

Maskva. — Sovietų spauda 
rašo, jog Boris Jelcinas, Rusijos 
Respublikos prezidentas, įspėjo 
gyventojus, kad ūkių derlius 
gali būti nenuimtas ir ta i 
kitiems metams sudarys dar 
blogesnę ekonominę padėtį. J is 
pasiūlė naują planą, kad 
žmonės stengtųsi laiku nuimti 
derlių iš laukų, įvesti kuponų 
naudojimą. Tas planas turėtų 
paskatinti darbininkus sąžinin
giau dirbti, žmonės rodytų dau
giau iniciatyvos ir meilės tam 
darbui. Tuo būdu, sako. būtų 
sumažintas ir tinginių skaičius. 

Šis iniciatyvos planas, kurį 
Jelcinas išdėstė Rusijos pi 
liečiams, leistų ūkiams parduoti 
javų perviršių laisvai be jokių 
suvaržymų ir pagal kuponus 
galėtų pirktis kasdien jiems 
reikalingų prekių, kurios paža
damos dabar, bet niekada ne
gaunamos. Tai būtų labiausiai 
praktiškas pasiūlymas, kokio 
sovietai nėra turėję. Tuo pačiu 
būtų vėl atimama bent dalis 
centrinės vyriausybės monopo
lio viską turėti savo žinioje. 

„Derlius-90" 
Neseniai centrinė Sovietų vy

riausybė, neturėdama drąsos 
drastiškam ekonominiam refor
mų planui vykdyti , įspėjo 
piliečius, jog maisto gaminiai 
patenka į juodąją rinką ir jo 
trūkumas gali sukelti naujus 
neramumus socialinėje srityje. 
Prez. Gorbačiovas kreipėsi į 
užsienį pagalbos savo ekono
minei programai, kurią jis 
vadina perestroika. Italijos 
premjerui G. Andreotti jis 
pasakė, jog per dvejus atei
nančius metus, kada bus sun
kiausia, sovietams labai bus 
reikalinga parama. 

Atsiliepdamas j šį planą, Gor
bačiovas pasakė, kad ir jis pla
nuoja visą seriją rezoliucijų ir 
taisyklių, o taip pat įsteigti 
specialų komitetą, kuris pri
žiūrėtų, kad būtų baigtas 
valstybinis monopolis. Jelcinas 
nenustoja kritikavęs Gorba
čiovo žemės ūkio politikos. Jis 
mano. kad jo planas padidins 
žemės ūkio darbininkų inicia
tyvą, nes bonų programa bus 

vykdoma šalia pagrindinio atly
ginimo. Kuponai yra pavadinti 
„Derlius-90". Kas bus atlikta 
virš nustatytos normos, tas liks 
darbininkų žinioje. Paskutiniu 
metu valstybiniai ūkiai neišpil-
dydavo valstybės nustatytų nor
mų. 

Tariasi su Jelcinu 
Jelcinas sako, kad reikia 

pradėti nuo ūkių ir sustabdyti 
jų smukimą ir tai yra tik viena 
stagnacijos dalis ekonomijoje, 
kurią naujoji Rusijos vadovybė 
dabar nori sutvarkyti, nesi
laikydama Kremliaus nurody
mų. ..Naujas ir platus žvilgsnis 
čia būtinai reikalingas. Nė 
viena tauta istorijoje neturėjo 
tokios gilios ir ilgos krizės, kaip 
kad Rusijos žmonės, kurie 
kentėjo savo žemėje", kalbėjo 
Jelcinas, primindamas Stalino 
erą, kuris sunaikino žemės ūk}, 
įvesdamas kolektyvizaciją. Visa 
tai turi būti atstatyta be jokių 
įstatymų, nes tai glūdi pačioje 
žmogaus prigimtyje ir tai labai 
greitai, kol visai dar nesugriu
vo ekonomija. 

Po šių pareiškimų, Gorbačio 
vas daugeliu atveju sutiko su 
Jelcino pasiūlymais. 

— Karachi aerouoste nusi
leido Sovietų Tupolev 154 
lėktuvas, kurj privertė skristi į 
Pakistaną H Sibiro kalinių, 
ginkluotų automatiniais gink
lais, kurie buvo pervežami į kita 
kalėjimą. Jie pasiprašė politinio 
prieglobsčio. Skrido kartu ir 29 
keleiviai. Niekas nebuvo sužeis
t a s . Pak is tano vyriausybė 
nesako, ar bus patenkintas jų 
prašymas, o gal bus sugrąžinti 
į Sovietų Sąjungą. 

— Senato daugumos vadas 
George Mitchell praneša, jog po 
ilgų pasitarimų jau susitarta dėl 
„švaraus aplinkos oro" įstatymo 
su prez. Busho pareigūnais ir 
priimtas mažiau išlaidingesnis 
projektas 

— Toronte, kaip praneša JTA 
žinių agentūra, buvo išniekinta 
sinagoga. Ant jos sienų buvo 
išdažyti neonacių šūkiai ir jų 
simboliai. Ypač tai buvo ryškiai 
atlikta Hamiltone. 

JAV prezidentas George Bush praneša, kad pasirašė įsakymą pašaukti prezidento namuose, kur jis atostogauja. Gynybos sekretorius Diek 
atsargoje esančius amerikiečius j aktyvią karinę tarnybą ir kad Amerikos Cheney, kairėje, ir Jungtinio štabo viršininkas generolas Collin 
ambasada Kuvvaite nebus uždaryta. Su juo kartu matyti Kennebur.kporte, Powell,Jr. 

JAV šaukia savo atsarginius 
Ir atsisakė uždaryti savo ambasadą 

Washingtonas. Rugpjūčio 22 
— JAV paskelbė, kad preziden
tas G. Bushas pasirašė įsakymą 
pašaukti 40.000 atsarginių į 
aktyvią karinę tarnybą. Taip 
pat prezidentas pranešė, jog bus 
ignoruojamas Irako įsakymas 
uždaryti Amerikos ambasadą 
Kuvvaite. 

Tačiau nutarimas neuždaryti 
ambasados Kuvvaite, pastato į 
pavojų maždaug 2,500 ameri
kiečių ir taip pat Amerikos 
diplomatus, kurie gali būt i 
pagrobti ir išvežti į Iraką. Todėl 
120 jų šeimų narių yra evakuo
jami, jei Irakas jiem netrukdys, 
kaip kad yra pažadėjęs. Pa
klaustas, o kas bus daroma, jei 
Irakas bandys užimti ambasadą 
penktadieni, prezidentas atsakė 
spaudos konferencijoje: ..Pa
laukime ir stebėkime". 

Kennebunkporte savo namuo

se prez. Bushas pasakė, jog JAV 
diplomatai tebedaro pastangas 
Jungtinių Tautų Saugumo tary 
boję. kad būtų leista panaudoti 
karine blokadą Irako laivams. 
Tačiau ir be to nutarimo, kaip 
sake jis, Amerika turi pilną 
teisę sulaikyti Ir»ko visus 
laivus. Prezidentą- pastebėjo, 
kad tai nėra kovs tarp Ameri
kos ir Irako bet yra Irako kova 
su visu pasauliu. 22 kraštai at
sistojo petys į petį su amerikie
čiais. Tačiau Bushas oripažino. 
kad yra tam tikras nuomonių 
n e s u t a r i m a s su sovietais 
Maskva, kuri turi senus ekono
minius ir politinius ryšius su 
Iranu, ragina anrurikiečius 
palaukti ir leisti ve kti diplo
matijai. 

Irako prezidentą- pareika 
lavo, kad visi užsienio diplo
matai išvažiuotų iš kuvvaito j 

Bagdade esančias savo amba 
sadas. Jis sako. kad nuo penkta
dienio nebebus jiems pripažįs
tamos diplomatines teisės, jei jie 
pasiliks Kuvvaite. 

Sovietai t reniruoja i r ak ieč ius 

PagaHau Valstybės sekreto
rius J Bakeris paskambino 
Sovietu Sąjungos Užs ienio 
reikalu ministeriui E. Ševard
nadzei ir kalbėjosi tais klau
simais. Dabar esą daugiau opti
mizmo, kad Saugumo taryba 
galės padaryti nutarimą. 

Bet Jordanas, nebegalėdamas 
apsiginti nuo didelio antplūdžio 
pabėgėlių, paskelbė uždarąs 
savo sienas, nes milžiniškas jų 
skaičius apsunkina Jordano 
ekonomiją. Nemaloni žinia, kad 
sovietų karininkai ir toliau 
treniruoja Irako kareivius. 

Irakas nusavino Kuwaito pinigus 

M a n a m a , Bahra in . — 
Reuterio žinios pranešė, jog 
Irakas paėmė savo žinion 
maždaug tarp trijų ir keturių 
bilijonų vertės aukso luitų, 
užsienio pinigų ir kitų vertybių 
iš Kuvvaito finansinių bei ko
mercinių institucijų ir išvežė į 
Bagdadą. Tą patvirtina arabų 
bankininkai Londone ir Persų 
įlankos srityse. 

Šis turto nusavinimas žymiai 
padidino Irano finansinius re
zervus. Irakas niekada nėra 
pranešęs savo aukso ir užsienio 
valiutos atsargų, bet br i tų 
finansininkai sako, kad jų 
galėjo būti apie 6,5 bilijono 
dolerių prieš pradedant invazi
ją į Kuvvaitą. Invazijos metu 
buvo paimta daug privačios 
Kuvvaito žmonių nuosavybės, 
nesiskaitant su priemonėmis. 
Be to daugelis vietinių žmonių 
ir užsieniečių iš bankų savo 
pinigus pervedė į užsienio 
bankus ir tai daugelyje arabų 
kraštų padidino infliaciją. Daug 
arabų savo pinigus pervedė i 
Šveicarijos bankus ir į ki tus 
Vakarų finansinius centrus. 

Daug «uimtųjų kalėjime 
Centriniai arabų bankai visa

me reg ione turė jo š i m t u s 
milijonų kapitalo pervesti į 
Vakarų bankus pagal žmonių 

pare ika lav imą. P -kutiniu 
metu prasidėjo žmon; . bėgimas 
iš Kuvvaito ir Ir-- o, ypač 
užsieniečių. Vien tik .nptiečių 
Irake yra beveik bilijonas, 
kurie negali išvykti r išimti 
savo sutaupų. Visan regionp 
pakilo kainos. Iki nol esą 
nužudyta 700 Kuvvai: žmonių, 
20 asmenų iš vale nčiosios 
Sabaho šeimos yra p 4robti ir 
išvežti į Iraką ir iaugelis 
Kuvvaito vyresniųjų n nedžerių 
iš bankų, prekybos insi tucijų ir 
įmonių yra suimti ir ; talpinti 
kalėjimuose. 

Kuvvaito t u r t a s „už^ Jdytas" 
Pačią pirmąją ima/ s dieną, 

kaip skelbia Londono inkinin 
kai, iš Kuvvaito centr • o banko 
buvo išvežta 2.5 miliv 4 uncijų 
aukso, kurio verte bil dol. 
Bankas taip pat tun šimtus 
milijonų Kuvvaito din ų, ame 
rikiečių dolerių, šv* carų ir 
prancūzų frankų ir ar lų ster 
lingu svarų. Visa tai ; ateko į 
Irako rankas. 

Kuvvaito tur tas -isame 
pasaulyje, kurio man< a esant 
maždaug 100 bilij' n iolerių, 
buvo užšaldytas, o \ • raulinė 
bankų sistema tun Jg sun 
kūmų. 

Saudi Arabijoje w ausybė 
bando veikti taip. 1 ' nieko 

nebūtų įvykę. Yra užsieniečių, 
kurie išvyksta ir palieka svar
bias pozicijas n e u ž i m t a s . 
Didžiausias lėktuvų judėjimas 
yra Dhahran lėktuvų bazėje. 
Kasdien vis atvyksta naujos 
Amerikos pajėgos ir užima s t ra 
tegiškai svarbias pozicijas prie 
Kuvvaito sienos. 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500-1-2-3 
TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Nr. 165 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Saudi Arabijoje kovos lek 
tuvai dažnai priskrenda prie 
Irako okupuotos Kuvvaito vals
tybės sienos, virš kurio skraido 
MIG Irako lėktuvai. Jei įvyktų 
mažas aps iska ič iav imas iš 
Saudi pusės, tai tuoj galėtų 
prasidėti nepaskelbtas karas, 
sako užsienio žurnalistai. 

— Anglijos mm. pirm. Mar-
garet Thatcher paragino Jungti
nes Tautas balsuoti už karo 
jėgos panaudojimą prieš Irako 
t a n k l a i v i u s Vidur io Rytų 
regione. 

— Irako Užsienio reikalų mi-
nisteris Tarą Aziz lankėsi Jor
dane ir Ammane spaudos konfe
rencijoje pasako .Jog jo kraštas 
painformavo Amerikos diploma
tus, kad Irakas yra pasiruošęs 
pradėti derybas". Bet tuo pačiu 
metu išsireiškė, jei ..ameri
kiečiai mano. kad čia yra 
tik atostogos kaip Panamoje ir 
Grenadoje, tai klysta. Čia bus 
kruvina kova ir Amerika pra
laimės". 

— Saud i s pareigūnai kalba, 
kad pritaria Irako diktatoriaus 
paša l in imui ; t a d a galėtų 
susitarti su naujais vadais ir 
atstatyti Kuvvaito suverenumą 

— Iš Kuvvaito jau sugebėjo 
pabėgti daugiau kaip 200.000 
naujų politinių pabėgėlių, kurie 
ir Saudi Arabijai sudaro rūpes
čių su jų aprūpinimu. 

— Vak. Vokietijos laikraštis 
..Der Spiegei" rašo, jog Rytų 
Vokietijos komunistų vadai 
padėjo Irakui pastatyti cheminį 
ginklų fabriką netoli Bagdado, 
kurį dabar vokiečiai norėtų 
subombarduoti. 

— B r a z i l i j o s vyriausybė 
negalės sumokėti savo skolos 
laiku užsienio bankams, pra
nešėjų ekonomikos ministens. 
Brazilija yra trečioji pasaulyje 
valstybė daugiausia išsiskoli 
nusi užsieniui, net 108 bilijonus 
dol. 

-- Palestinos išlaisvinimo or
ganizacijos vadovybė pareiškė, 
kad Irako okupacija Kuvvaite 
yra neteisėta ir kad visos arabų 
karinės pajėgos turėtu garan
tuoti saugumą Irakui, Kuvvaitui 
ir Saudi Arabijai. 

— Irano Užsienio reikalų mi 
nistens Ali Velejati pareiškė, 

jog Irako invazija yra neteisėta, 
nežiūrint, kad Irakas pasiūlė 
oficialiai baigti 8 metu karą. 
Irakas privalo pasitraukti iš 
Kuvvaito, sako Iranas. 

— Irako prez. Husseinas 
pas iū lė Amer ika i pradėti 
pokalbius del krizės Vidurio 
Rytu Per-u įlankoje Bet Baltie 
ji rūmai pasakė, kad pirmiau 
I rakas turi pas i t r auk t i iš 
Kuvvaito ir pale is t i visus 
užsieniečius, n apie atitraukimą 
karinių jėgų šiuo metu negali 
būti jokios kalbos. 

Valdemaras Katkus , Lietuvos 
Respublikos Užsienio reikalu vice 
mimsteris, dalyvavo pasitarimuose 
su Rusijos delegacija 

— J e m e n a s p r a n e š ė , jog 
sutinka su Jungtinių T a u t ų 
priimtomis sankci jomis p r i e š 
Irnką. 

Lietuvos delegacijai 
vadovauja 

Vytautas Landsbergis 
Vilnius. Rugpjūčio 21. (LIC) 

— Lietuvos Respublikos delega 
cijai de ryboms su Sovietų 
Są junga , p a g a l Laikinojo 
pagrindinio įstatymo 86 ir 87 
straipsniais suteiktomis prero 
gatyvomis, vadovauja Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. 

I delegaciją stebėtojų teisėmis 
kviečiami Estijos ir Latvijos 
respublikų atstovai. Paliekama 
galimybė pakviesti į delegaciją 
kitus reikalingus asmenis, taip 
pat iš lietuvių išeivijos, patvir 
t inan t Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiojoje Taryboje. 

Delegacija yra įgaliota pasira 
sy t i p ro tokolą dėl derybų 
pradžios ir sąlygų, kurios bus 
rat i f ikuotos Aukščiausiojoje 
Taryboje ir vesti tarpvalsty
bines derybas su TSRS delegaci 
ja, laikantis Aukščiausiosios Ta
rybos 1990 m rugpjūčio 7 d. 
aprobuotų derybų pagrindinių 
nuostatų bei tikslų. 

Gydytojų 
suvažiavimas 

K i j e v a s . — U k r a i n i e č i ų 
savaitrašt is praneša, jog prieš 
savaite įvyko Kijeve ukrainie
čių gydytojų iš Argentinos, Aus 
tralijos, Austrijos, Brazilijos, 
Bulgarijos, Kanados, Čekoslo
vakijos, Anglijos, Prancūzijos, 

Vokietijos, Italijos. Lenkijos. 
A m e r i k o s , Jugos lav i jos ir 
Ukrainos suvažiavimas. Tai 
s u o r g a n i z a v o u k r a i n i e č i ų 
medikų sąjunga. Ši pirmoji 
tok ia u k r a i n i e č i ų d a k t a r ų 
konferencija buvo pradėta K i 
jevo Teatro auditorijoje. Išleis 
tas bendras pareiškimas, kad 
visi u k r a i n i e č i a i d a k t a r a i 
priklauso vienai ukrainiečių 
t a u t a i . Sąjungos pirm. dr 
Achilles Chreptovvsky ypač 
pabrėžė momento svarba, kai 
U k r a i n a p a s k e l b ė savo 
suverenumo deklaraciją. J ie 
a p t a r ė U k r a i n o s padėtį ir 
n u t a r ė padė t i a t s t a t y t i 
medicinos sunkią būklę. Po eiles 
posėdžių, seminarų ir jsiparei 
gojimų, šis 600 gydytojų šuva 
žiavimas buvo baigtas koncertu, 
kuriame dalyvavo keli ukrai 
mečių chorai iš užsienio su 
Metropoli tan operos solistu 
Paul Pliška ir vietiniais chorais, 
kurie atliko religinės ir pašau 
linės muzikos kūrinius 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 24 d.: Baltramie 
jus, Alicija. Kandida. Jaunutis. 
Michalina. Rasuole, Viešvilas, 
Ugnė. 

Rugpjūčio 25 d.: Liudvikas. 
Patricija. Didre. Liucile. Man 
gailas. 

ORAS UHICAGOJE 

Saule teka 6:07, leidžiasi 7:39. 
Temperatūra dieną 86 1., 

naktį 68 I. 



DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. rugpjūčio mėn. 24 d. 

/PORTO APŽVALGA 

POKALBIS SU 
ARTŪRU POVILIŪNU 

Artūras Poviliūnas, su kuriuo 
jau trumpai susipažinome, tur i 
daug pareigų, darbų ir titulų: jis 
yra Lietuvos Tautinio Olimpi
nio komiteto prezidentas, IV 
PLS žaidynių organizacinio 
komiteto pirmininko pavaduo
tojas ir Aukščiausios Tarybos 
vicepremjero K. Motiekos pava
duotojas. J i s ir jo žmona 
architektė Laimutė kelioms 
savaitėms atvyko į JAV lyg ir 
atsotogoms, tačiau darbų ir 
įsipareigojimų gal net per daug. 
Tarp jų rado laiko „Draugo" 
sporto skyriaus skaitytojams at
sakyti į keletą klausimų. 

— Sakykite, koks bendras 
Chicagos vaizdas? 

— Tiesiog lėkte l ek iame 
kiekvieną dieną. Jau tiek daug 
matėme ir esame nustebinti: 
Chicaga labai graži ir įdomi. 
Visa laiką filmuojame ir Lie
tuva mūsų televizijoje turės pro
gos pasidžiaugti Chicagos vaiz
dais. 

— Ar turėjote kokius pasi
tarimus su vietos sporto dar 
buotoja is ar klubais? 

— Taip. Pirmiausia turėjau 
pasikalbėjimus su lietuvių radi 
jo programomis: „Margučiu". 
„Žeme L" ir A. ir P. Šlutų vado
vaujama. Turė jau oficialų 
priėmimą „Baltia" restorane su 
ŠALFASS Centro valdybos 
vyrais ir poniomis; priėmimą ir 
pranešimą „Lituanicos" futbolo 
klube. Laukiame grįžtant Valdo 
Adamkaus — turėsime posėdį su 
ŠALFAS s-gos Centro valdyba 
ir išvykos į Lietuvą organiza
ciniu komitetu. 

— Koks tolimesnis J ū s ų 
kelionės maršrutas? 

— Vyksime į Washingtoną 
kur numatytas priėmimas pas 
St. Lozoraitį, pasikalbėjimas 
Amerikos Balse ir posėdis su 
Rytų apygardos sporto dar
buotojais pas E. Vodopalienę. Iš 
ten, trumpai sustoję Atlantic Ci
ty, vyksime į New Yorką, kur 
turėsime pasitarimus su Pranu 
Gvildžiu ir ki tais „At le tų" 
klubo sporto darbuotojais. 

— Ar l iks laiko New Yorko 
apžiūrėjimui? 

— Deja, tik viena diena. Mat 
išvykstant mums į JAV, pasku
tinę dieną buvo gauta telegra
ma iš Tarptautinio Olimpinio 
komiteto prez. Ch. Samaranch, 
kuris rugpjūčio 30 d. kviečia 
mane kartu su Latvijos, Estijos 
ir Sovietų Sąjungos olimpinių 
komi te tų p r e z i d e n t a i s į 
Louzaną. 

— Tai jau gal yra vilčių, kad 
Lietuva galės dalyvauti 1992 
m. olimpiadoje Barcelonoje? 

— S u n k u p a s a k y t i , bet 
reikalai krypsta geron pusėn. 
Juk pirmą kartą lankant is 
Louzanoje, Samaranch nesitei
kė su mumis kalbėtis. 

— O kaip bendrai su Lietu
vos sportu pasikeitus politi
nei situacijai? J a u skaitėme. 
kad sportinė struktūra kei
čiasi iš pagrindų. Ar tiesa? 

— Tikra tiesa. Nebeturime 
Lietuvos valstybinio Kūno kul 
tūros ir sporto komiteto su jo 
didžiuliu ir galingu aparatu 
Įsteigtas Kūno Kultūros ir spor 
to departamentas, kurio direk 
torium paskirtas A Raslanas. 
Jo .štabas ir galia bus žymiai 
mažesne. Kiekvienos sporto 
šakos veiklą ir ugdymą tvarkys 
tų šakų federacijos ir jų vado
vybes Panaikinome sporto 
internatus, kurių uždavinys 
buvo ugdyti olimpinius čempio 
nus sovietiško stiliaus pagrin 

dais. Visos sporto mokyklos per
organizuojamos, daugiau dėme
sio kreipiant mokslui su fiziniu 
lavinimu ir auklėjimu visiems 
vienodai. Didžiosios sporto or
ganizacijos turės persiorgani
zuo t i . N ė r a abejonės, k a d 
olimpinių čempionų turėsime 
mažiau, bet sportas atsistos an t 
sveikų pagrindų. 

Pasiruošusi šį sekmadienį Marquet te Par< • aikštėje pradėti rudens pirmenybių ratą šaunioji „Li
tuanicos" futbolo klubo vyrų komanda , vadovai ir t rener i s . 

A r t ū r a s Povil iūnas, LTO komite to 
p i r m i n i n k a s 

— Kaip Lietuva reagavo j 
sportininkus, kurie dalyvavo 
„Geros val ios" žaidynėse So
vietų Sąjungos rinktinės su
dėtyje? 

— Nepasitenkinimas buvo ne
mažas. Buvo net balsų, reika
laujančių neduoti Lietuvos vals
tybės piliečio pažymėjimo. Ta
čiau olimpinis komitetas ir 
olimpinė chartija, kaip ir bend
ra i demokrat iniai principai, 
teikia teisę kiekvienam pačiam 
apsispręsti , todėl jokių sankci
jų mes nenumatome. Tai jų sąži
nės reikalas.. . 

- Pagal iau IV PLS žaidy
nės , arba tautinė ol impiada 
— visi nori žinoti, ar jos tik

rai įvyks? 
— Niekas šiomis dienomis tik

ro a t s akymo duot i nega l i . 
Tačiau mano nuomonė ir galvo
j imas sako. kad jos tikrai įvyks! 
Dvi priežastys: a) visa Lietuva 
rodo didžiulį susidomėjimą, 
Aukščiausioji Taryba ir valdžia 
pažadėjo paramą ir jau patvir
t ino datą (liepos 27-rugpjūčio 4 
d.), ir organizacini komitetą į 
kurį teina 4 ministrai, Kauno 
bei Vilniaus miestų merai . 
Kūno kultūros ir sporto depar
tamento direktorius, aš pats ir 
dar keletas. Toks komitetas 
j u k ge resnės ga ran t i j o s 
nereikia, b^ derybos su Maskva 
ne t rukus turi prasidėti. Jos bus 
sunkios ir. tikriausiai, labai il
gos. Jų metu, be abejo, bus 
ramybe ir žaidynes galės ramiai 
įvykti. 

— Paminėjote derybas. Ka
da gi jos prasidės? Ar turite 
atstovaujanti vienetą? Ar tie
sa, kad jau yra nesutarimų? 

— Kol kas sudaryta komisija, 
kuri turi su Maskva išsiaiškinti, 
kaip bus sėdama prie derybų 
stalo. Kai šis klausima? bus 
išaiškintas, tada bus sudarytas 
atstovaujantis vienetas. Nesu
ta r imų dėl to jokių nėra Ta ko
misija jokiu būdu nesutiks, kad 
vienoje pusėje stalo būtų So 
vietų Sąjunga, o kitoje — Lie
tuvos tarybinė sovietų respubli 
ka. Derybos ir moratoriumas 
prasidės, kai vienoje pusėje atsi
sės Sovietų Sąjunga, o kitoje — 
LIETUVOS RESPUBLIKA. 

Padėkojome ir palinkėjome 
geriausios sėkmės Lietuvai, jos 
Olimpiniam komitetui. Artūrui 
ir Laimai. 

V.G. 

Futbolas Chicagoje 

PASKUTINIS TURNYRAS 

Per beveik du mėnesius vasa
ros pertraukos, kurios metu 
„Lituanicos" komanda ne tin
giniavo ar merdėjo, bet treni
ravosi ir rungtyniavo Michigan, 
Wisconsin ir Illinois turnyruose 
— piknikuose, ir iš jų grįžo ne 
tuščiomis, bet su nugalėtojų tro
fėjais. Ir praėjusį sekmadienį, 
rugpjūčio 19 d., kai komandai 
gal būtų buvę pravartu prieš 
pirmenybių rungtynes pailsėti, 
ji dar dalyvavo lenkų „Light-
n i n g " klubo suruoštame 4 
komandų Pol ish National 
Alliance Camp, Yorkville, IL, 
turnyre. Turnyras pavyzdingai 
suorganizauotas, graži ir patogi 
aplinkuma, puikus dalyvių priė
mimas, sako, palikęs gerą 
įspūdį. Dalyvavimas tokiame 
turnyre ne nuovargis, bet tikra 
atgaiva. Tik gaila, kad keletas 
mūsų komandos žaidėjų laikro
džiai vėlavo... ir pirmose 
rungtynėse teko ne tik koman
dos vadovui, bet ir pačiam 
, .Li tuanicos" prezidentui 
pasidėti kelnes ir pamiklinti ko
jas. „Lituanica" sužaidė trejas 
40 minučių rungtynes: prieš 
,,Royal Wawel" 1:1, prieš 
,,Lightning" 2:2 ir prieš ,,Wis-
la" 3:1. Nors komandai šį kartą 
teko pasitenkinti antrąją vieta, 
bet gautas trofėjus atrodo iš
kilmingiau už visas t r i s pra
ėjusiuose turnyruose laimėtas 
pirmąsias vietas kartu sudėjus. 

Rungtyr.:u pradžia 3 vai. po 
pietų.Rezervų rungtynės 1 vai. 
p.p. 

Sį kartą rungtynės vyks 
toliau į Vakarus nuo tribūnos 
esančioje aikštėje. Mėgstan
t iems patogumus žiūrovams, 
reikėtų atsinešti savo kėdutes. 

Pavasario rate „L" pralaimė
jo prieš , ,Green -Whi t e " 
rezul ta tu 2:0. N o r s visą 
rungtynių laiką turėjo žymią 
lauko persvarą, bet negalėjo 
surast i jos vartų. Tikėkimės, 
kad istor.ja nepasikartos. 

Tarp dešimties major divizijos 
komandų, kurios šiais metais, 
sprendžiant iš rungtynių rezul

tatų, atrodo beveik vienodo 
pajėgumo, „Lituanica" su 10 
taškų ir 12:8 įvarčių santykiu, 
pavasario ratą baigė 3-4 vieto
je. Kaip jai seksis rudens rate, 
sunku pramatyti. Tik viena rei
kia įsidėmėti, kad pirmenybių 
rungtynės — ne piknikas. Jei 
visi „Lituanicos" žaidėjai būtų 
įsisavinę atvykusių iš Lietuvos 
„European work ethic", kaip 
rašė „Soccer Illinois" komandos 
žaidimo klasė būtų išskirtina. 
Kiekvienu atveju, šių metų ma
jor divizijos pirmenybių rungty
nės vertos futbolo mėgėjų dėme
sio ir entuziastingos paramos. 

J . J . 

Golfas 

KVALIFIKACINIS TURNYRAS 
Chicagos L ie tuv ių Golfo 

klubas praėjusį savaitgalį — 
rugpjūčio 11 ir 12 d. Silver 
Lake golfo laukuose, Orland 

Mar ius V i r ž i n t a s . J o n a s 
Zabukas, Modestas Atkočiūnas, 
Leonas Jurait is, Faustas An
tanaitis, Algis Žvinakis ir Ar-

Parke, privedė 36 skylių kvali- vidas Čepulionis. 

PIRMENYBĖS -
PIKNIKAS 

N E 

Turnyrai — piknikai pagaliau 
pasibaigė ir žiūrovų pasiilgta. 
„L i tuan icos" komanda šį 
sekmadienį, rugpjūčio 26 d., 
sugrįš į savo bazę - Marąuette 
Parką, kuriame žais pirmąsias 
rudens rato pirmenybių rung
tynes prieš stiprią vokiečių 
, ,Green-Whi te" komandą. 

fikacinį turnyrą, ruošiantis me
tinėms ŠALFASS pirmeny
bėms.Trys komandos kvalifi-
kavosiirjos dalyvavo ŠALFASS 
XXV-se golfo pirmenybėse rug
pjūčio 31 - rugsėjo 2 d. vyk
siančiose Stevensville, Kana
doje. 

Kvalifikaciniame turnyre da
lyvavo daugiau negu 50 golfi-
ninku Gaila, kad pats turnyras 
tęsėsi tik iki 18 skylių (vietoj 
numatytų 36), nes sekmadieni 
visą dieną lijo. Nežiūrint to, en
tuziazmo netrūko ir daugelis 
džiaugėsi savo pasiektais rezul
tatais. 

Vyru A komandai kvalifika
vo: Petras S t u k a s , Tomas 
Vitkus. Mark Petrošius. Tomas 
Lapas. Rytas Kleiza, Arūnas 
Dagy*. Julius Ringus. Jonas 
Astrauskas ir Raimundas Pana-
ras. 

Vyrų B komandai kvalifikavo: 
Arvidas Karas, Vytas Vaikus, 

Moterų komandai kvalifi
kavo: Aldona Vaitkienė. Lilė 
Izokaitienė, Gertrūda Zabu-
kienė, Rita Karienė, Aldona 
Urbienė, Irena Kleizienė ir 
Roma Stverak. 

Visi laukiame pirmenybių. 
Mūsų komandoms, dalyvau
siančioms pirmenybėse, linkime 
grįžti iš jų su laimėtojų trofėjais. 

Chicagos Golfo k lubas 

IV PLS ŽAIDYNIŲ LEIDINYS 
1991 m. liepos 27 - rugpjūčio bos pirmininko V. Landsbergio. 

4 d. Lietuvoje vyks Pasaulio lie- J E . Kardinolo V. Sladkevi-
tuvių IV sporto žaidynės, į čiaus. Organizacinio komiteto 
kurias, tikimės, atvyks nemažai pirmininko, Lietuvos Respubli-
lietuvių sportininkų bei turistų kos vicepremjero R. Ozolo bei 
iš įvairių kraštų kitų oficialių asmenų sveiki-

Žaidynių organizacinis komi- nimus žaidynių dalyviams, 
tetas rengia spaudai oficialų supažindinti su žaidynių istori-
leidinį „Pasaulio lietuvių IV ja bei su Lietuvos miestais, ku-
sporto žaidynės", kuriame nu- riuose vyks žaidynės. Dalis 
matyta išspausdinti Lietuvos leidimo skiriama reklamai. 
Respublikos Aukščiausios Tary- Leidinys bus platinamas Lietu

voje bei t a u t i e č i ų t a rpe 
__ užsienyje, įteikiamas žaidynių 

dalyviams ir svečiams. Forma
tas 84 v 108/16. Planuojamas 
tiražas \ 5 tūkst. egz. 

Jeigu būtumėte susidomėję 
reklama š iame leidinyje, 
prašytume iki rugsėjo 1 dienos 
patekti savo pageidavimus. Fir 
mos reklamai gali būti skirta 
visas puslapis, pusė arba ket 
virtadalis pus lap io ploto. 
ApmoK. jimas pagal susitarimą, 
arba auka. ar 25 dol. 

A. Poviliūnas 
LTOK prezidentas 
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OR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGOALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

507 S. Gllbart. LaGrange. IL. 
Tai. (708) 352-4487 

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

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimam: kabinete: 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434, W. 71 Straat. Chicago 
Tai. (i-312) 434-5849 (veikia 24 vai ) 

Pirm . antr , ketv penkt nuo 12 iki 6 v v 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarsią 

LAUKO TENISO 
TURNYRAS 

Rugpjūčio 11-13 dienomis, 
Warren Michigan įvyko Šiaurės 
Amerikos Pabaltiečių lauko 
teniso pirmenybes. Šio turnyro 
šūkis buvo ..Laisvė Pabaltijui". 
Pirmenybėse dalyvavo 20 teni
sininkų. Sekmadienio lietus, 
atidėjo finalą iki pirmadienio. 
Vyrų A klasėje laimėjo estas 
Teet Ratsep. įveikdamas Detroi
to „Kovo" Stepą Solį 6-3 , 6-4. 
Vyru dvejetą laimėjo Stepas 
Solis ir John Dapkis , 
nugalėdami Teet Ratsep ir Don 
Selenj 8-6. Vyrų B klasėje, 
estas Tony Haines nugalėjo 
Antaną Paškų 6 - 1 . 6-3. Turny
rui vadovavo dr. Algis Baraus
kas. 

BEISBOLAS 
LIETUVOJE 

Lie tuvos Beisbolo Aso
ciacija į s ikūrė 1989 metų 
vasario 3 d. Taigi, vos tik 
..užgimė", bet jau veikia visais 
frontais. Jau egzistuoja net 9 
komandos . Dvi iš jų net 
dalyvavo Sąjungos pirmeny
bėse. Vilniaus ..Žalgiris" iško
vojo septintą vietą, o Kauno 
..Auda" — devintą. Dar kol 
kas žaidžiama žalioje vejoje, 
tačiau kitais metais gal bus 
įrengta du stadionai. 

Kiekvienu atveju jie tikisi ir 
laukia, kad IV PLS žaidynėse iš 
JAV ar Kanados atvyks nors 
viena komanda. Deja, ŠALFAS 
sąjunga neturi beisbolo koman
dos (ir nei vieno apmokamo 
sportininko.) 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Speoalvbe vidaus ir krauio i'gos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5S40 S. Pulaskl Road 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt antr , ketv ir penkt 

Reikalu' esant atvaž'uoiu <r j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave Hickory Hills IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitar ->a 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-82*7 

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

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

Pirm . antr ketv ir penkt 
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 -r Krauiagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

J055 S. Robarts Rd.. Hickory Hllls. IL 
1 mylia | vakarus nuo Hariem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optcmetnstas (Kalba lietuviškai > 

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

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

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

Tai. (708) 448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D 
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo speoaistas 
Sherman ligonine Eigin. iL 

Tel. (708) 837-0005 
Skambinti galima 24 vai 

T. RAMA, M.D. 
Specalype — Chi'urgija 
2454 Wast 71 st Straat 

rei (1-312) 434-1818: Raz. (708) 852-0889 
Vai p^"" ant- Ketv k penkt 

3 'ki 7 v v Tik susitarus 

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

GVDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 :k; 8 vai vak 
išskyus treč šešt 12 >K; 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEi CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava . Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 
Tai. (1-312) 565-2960 ve^a 24 vai | 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Straat 

Kabinato tai. (1-312) 737-1168: 
RazM. (708)385-4811 

OR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 585-0348: 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42SS W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6 9 antr 12-6 Penkt 10-12 i 6 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SpECiALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71 st. St.. Chicago. I I I . 

Tai.: (1-312)436-0100 
11800 Southvrast Hlgtmay 
Palos Halghts. III. 80463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

DROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

Vai antr i -4v p p ir ketv 2-5 v p p 
Žešt pagal susitarimą 

Kabinato tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIZINAS, M.D.. S.C 
Specaiybe — Vidaus 'igu gydytoias 

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

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

ARAS 2LIOBA. M .D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar 

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogdan Ava. . Sulta 310. 

Naparvllla IL 80583 
Tai. 1 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab tai. (1 312) 588-3188: 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Straot 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Ko galime pasimokyti 

IŠ SEKTANTŲ 
Jei sektantai dar nėra rimta 

grėsmė lietuviams Amerikoje, 
rel igijos išsi i lgusioje, a ts i 
kuriančioje Rytų Europoje, imti
nai ir Lietuvoje, jie jau rūpestin
gai darbuojasi, ieškodami kon
vertitų. Jie jų ieško įvairius sun
kumus pergyvenančių žmonių 
tarpe, ir ne tik katalikų, bet ir 
senosioms protestantų konfesi
joms priklausančiųjų tarpe. 

JAV ir Meksikoje esančių Al
tą ir Baja. California. vyskupai 
savo apaštališkajame paragini
me tuo k laus imu išryškino 
konkrečiai, kas turima galvoje, 
kalbant apie sektantus. Pirmu
čiausia . šioji problema ne-
sietina su ekumenizmu vadi
namųjų „istorinių bažnyčių" 
tarpe, būtent pagrindinės krikš
čionybės šakos — Romos katali
kų, pravoslavų ir įvairiose pro
testantų konfesijos . atsiradu-
dios 16-me ir 17-me amžiuje. 
Vadinamosios sektos, buvo 
įsteigtos tik praėjusio šimtmečio 
metu ir greitai išaugo. Šios 
sektos aktyviai puola vadina 
mąsias istorines bažnyčias, kon-
centruodamos savo „apaštalavi
mą" ne į Dievo iš viso nepažįs
tančius, bet į ki tus krikščionis, 
ypač katal ikus , bet neaplei-
džiant ir istorinių protestantų 
bažnyčių tikinčiųjų. 

Sektos skiria daug lėšų ir 
energijos bet kokiais būdais pa
didinti savo narių skaičių, nesi
varžydamos panaudoti net ir di
delį psichologinį ar net ekono
minį spaudimą. O jos turi daug 
blogybių: jos neįvertina moder
naus gyvenimo tikrų vertybių, 
visas modernaus gyvenimo ap 
raškąs braukdamos tuo pačiu 
neimamu teptuku, nepastebėda
mos, kad jcs pačios yra tos pa-
Shs modernios kultūros išdava. 
Jos Istorinius ir biblinius faktus 
iškraipo kaip kuriuo atveju 
jiems parankiausia, dažnai net 
sau prieštaraudamos. Jos links
ta į religinį legalizmą ir neturi 
ateities vizijos, nes tiki, kad 
pasaulis ne t rukus pasibaigs. 

Puldamos Bažnyčią, jos cituo
ja pask i rus istorinius pavyz
džius ir padaro išvadą, kad ..vi
si kunigai blogi". ..visi popiežiai 
blogi", ar „visi katalikai eis į 
pragarą". 

Sektantai įvairiomis apgavys
tėmis įsiveržia į žmogaus na
mus, o paskui jam nebesiseka 
mandagiai jų išprašyti. Pavyz
džiui, ateina dvi moterys, prisi-
statančios sesuo tokia ir sesuo 
tokia. Katal ikas mano, kad jos 
vienuolės, nežinodamas, kad 
sektoje visos moterys vadinasi 
seserimis. Kai pasiūlo pasišne
kėti apie Dievą, šeimininkas pa
galvoja, gerai, jos pakalbės, aš 
pakalbėsiu. O iš tikrųjų sektan
tai tik patys nori kalbėti; jiems 
visai neįdomu klausytis, jie tik 
ieško konvertitų. 

Psichologinis spaudimas daž
niausiai pasireiškia grasinimu, 
kad eisi į pragarą, jei nepriim-
si jų tikėjimo, bet būna ir ekono
minis spaudimas — naujaku
riams jie pažada išrūpinti dar
bą ir žalią kortele: neretai pa
naudojamas ir emocinis spaudi
mas - dvasinį smūgį pergyve
nantį asmenį — nepagydoma li
ga serganti, ar išsiskyrimą ar 
artimo žmogaus mirt} pergyve
nusį, ar darbo netekusį — jie 
pasiima į savo tarpą ir globoja, 
tuo metu spausdami priimti jų 
tikėjimą. 

Įvairaus spaudimo naudo 
jimas. stengiantis padaryti kon
vertitus, yra neteisinga, sako 
vienas kunigas, dirbantis para
pijoje, kur sektantai yra didelė 
problema. Nors praeityje tiek 
katalikai, tiek ir kitos istorinės 
bažnyčios tą metodą vartojo, 
mes išmokome, kad tai nėra 
geras priėjimas, norint žmogui 
padėti išvystyti tikrą tikėjimą, 
kuris tvers per visas gyvenimo 
audras Bet nežiūrint to, kad 
daug kas sektose yra bloga, yra 
dalvku. kuriu turėtumėme naši-

SENATE LAIMĖTA - KAS TOLIAU? Kol nevėlu, 
atitaisyti. 

klaidą re ik tų 

mokyti, sako tas kunigas, ypač 
kas liečia naujų narių priėmimą 
į savo parapijas. Šiltumas ir 
vaišingumas, kurį sektantai 
parodo nepažįstamiems į savo 
bažnyčią atsilankiusiems, yra 
didelis kontrastas šaltumui, 
kurį naujakurys gali pajusti tū
loje didžiulėje katalikų parapi
joje. 

Tą pailiustruoja štai istorija 
vienos katalikės, kuri perėjo 
į sektą. Amerikietė studentė 
Es the r Lucero. universitete 
Naujoje Meksikoje studijuoda
ma 1960 dekados pabaigoje ir 
1970 dekados pradžioje, dažnai 
buvo kalbinama sektantų, o tas 
laikotarpis buvo ir Bažnyčioje 
didelių pasikeitimų ir neaišku
mų laikotarpis. Nors ekumeni
nės pamaldos buvo dažnas reiš
kinys, ne jos ją paveikė, o asme
niški pokalbiai su sektantais, 
kuriuose buvo pabrėžiamos 
visos katalikybės klaidos. Be to, 
jaunoji studentė tuose pokal
biuose pamatė, kad ji visai 
nepažįsta Šv. Rašto — ir dėl to 
j ie sugebėjo ją paveikti. 

Paskui ji išvyko į Quito. Ecua-
dorą. studijuoti vienerius me
tus . Ten esant su ja susidrauga
vo vienas sektantas pastorius ir 
jo žmona. Jie jai atvėrė savo 
namų duris ir savas širdis, kai 
ji labiausiai ilgėjosi namų. Ten 
esant, kelionėje į Peru ji turėjo 
visiškai priešingą patyrimą iš 
katalikų. Nuvykusi į Peru ji 
liko visai be pinigų, nes niekas 
nenorėjo jai pakeisti ekvadoriš-
kų į peruvietiškus. Išsigandusi, 
nebežinodama, ką toliau daryti. 
j i nuėjo į katedrą ir karštai 
meldėsi. Jos maldas ir ašaras 
pe r t r aukė ir parapietis. ir 
kunigas — abu bardami, kad ji 
n e t i n k a m a i apsirėdžiusi 
katedroj. Jau tada ji buvo labai 
nusivylusi Katalikų Bažnyčia, 
nes keliaudama po Lotynų 
Ameriką anais laikais ji matė 
daug neįmanomo skurdo ir 
neįtikėtino turto, o Bažnyčia 
tuomet dar palaikė turtingųjų 
pusę. Šis parapiečio ir kunigo 
nejautrumas, jai esant didelėje 
bėdoje, ją pastūmėjo per 
briauną, ir grįždama ji jau 
ryžosi eiti ten, kur ji matė. 
patyrė tikrą krikščionybę — pas 
sektantus. 

Ji vėliau sugrįžo į kataliku 
Bažnyčią, bet ją paskatino per
sigalvoti užsilikęs katalikybės 
liturginio turtingumo ilgesys ir 
j Seattle persikėlus, susipaži
nimas su katalikais, kurie mo
kėjo būti vaišingi, rodyti nauja
kuriui, svetimšaliui krikščio
nišką meilę, šiltumą,katalikų, 
kurie nebijojo Šv. Rašto, o juo 
gyveno ir be to dar laikėsi viso 
turtingojo katalikybės tradicijų 
kraičio. 

Šiandieninėje katalikų Bažny
čioje, jei ne vienoje parapijoje, 
tai kitoje, katalikas gali ir 
privalo gilinti savo tikėjimą per 
įvairius kursus suaugusiems 
ne tik katalikiškos praktikos, 
dogmos dalykuose, bet ir Šv. 
Rašto pažinime. Visas katalikų 
Bažnyčios mokslas ir remiasi jos 
pačios išsaugotu ir per tūks
tančius metų autoritetingai in
terpretuojamu Sv. Raštu. Šian
dieninėje katalikų Bažnyčioje 
katalikas, kuris ne tik sekma
dieniais pašildo bažnyčios suo
lą, bet gilinasi tikėjime, žino. 
kad krikščionybė nėra tikra, ne
įgyvendinus tikėjimu gautų ma
lonių: darant gerus darbus, my
lint artimą, svetimšalį, našlę, 
našlaitį taip,kaip Kristus mylė
jo, ne kritikuojant bėdoje, o pri-
glaudžiant. 

Kaip pagonys ir žydai buvo 
patraukti i pirmąsias krikščio
nių bendruomenes ne psicholo
giniu ar ekonominiu spaudimu, 
bet matymu, „kaip jie myli vie
nas kitą", tas pat ir šiandien pa 
traukia žmones ir yra veiksmin
giausia evangelizavimo priemo
nė. 

a. j . z. 

Prieš vasaros atostogas JAV 
Senatas priėmė humanitarinės 
pagalbos Lietuvai įstatymą. Tai 
pirmasis žingsnis iš Amerikos 
įždo. į kurį milijonus sudeda 
Amerikos lietuviai. Lietuvai 
gauti 10 milijonų dolerių. An
tras žingsnis — tai tą patį 
įstatymą pravesti ir Atstovų 
rūmuose. Pagrindą antrajam 
žingsniui padėjo kongresmanas 
Christopher H. Smith (R-NJ>. 
pateikdamas HR 5262 rezo
liuciją. 

Angelė Nelsienė. viso to pro
jekto sumanytoja ir vykdytoja, 
pasikalbėjime „Lietuvių Dienų" 
žurnale (1990 birželis*, susu
muodama savo keliamas idėjas 
ir mintis, sako: ..Intensyvios 
dienos Washingtone mane įtiki
no, kad galėtume daug pasiekti, 
jei daugiau tartumes. bendrai 
planuotume, informuotumės. 
vieni kitų darbus remtume". 

J U O Z A S KOJELIS 

skelbtų nepriklausomybę, o so
vietai uždėtų ekonomines sank
cijas. Netrukus taip ir įvyko, bet 
joks veiksnys į įspėjimą dėmesio 
nebuvo atkreipęs Pavėluotai 
šoko r inkt i aukas, organizuoti 
„karštas linijas", steigti fondus 
ir fondelius, bet politinei akci
jai planų nebuvo Planų buvo 
periferijoje, Amerikos vakaruo
se, ir jų vykdyti į VVashingtoną 
nuvyko Angelė Nelsienė. Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės 
tarybos prezidiumo bei Vakarų 
apygardos ir Baltų Laisvės 
lygos pirmininke 

Gal to nereikėjo 

Dešimt milijonu dolerių pa
galbos Lietuvai į s ta tymas 
praėjo dviem pavidalais: Arm-

Senatorius Daniel P. Moynihan su 
Angele Nelsienė tariasi dėl humani 

Pr ieka i š ta i ir pageidavimai 

Savo pasikalbėjime ..Lietuvių 
Dienose" 10 milijonų huma
nitarinės pagalbos Lietuvai 
autorė centrinių organizacijų 
vadovybėms daro atsargiai su
formuluotus pageidavimus. Ji 
kar tu su visuomene pasigenda 
„autoritetingų institucijų, ku 
rios aptartų siektinus tikslus ir 
visuomenės veikla pastūmėtų 
koordinuota linkme". Neturime 
forumo, kuriame geranoriškai 
mūsų gyvybiškai svarbius klau
simus išsiaiškintume ir pa
darytume procedūrinius vykdy
mui sprendimus". ..Draugo" 
VIII.3 vedamojo au to r i aus , 
rašiusio ta pačia tema. priekaiš
t a i s ie lvar t ingai a i t r ū s : 
..Pažiūrėjus į mūsų vadovų 
viešą elgesį, vaikiškus skelbi
mus, apgaulingas kalbas, te
galima tik apgailėti, kad išeivija 
jau nebeturi kas jai vadovauja, 
neturi ir vienetų, kurie vado
vautų ir nurodymus duotų". 

Nelsienė tą teigimą papildo 
taip: „Liūdna, kad organizacijų 
vadovybėse atsiradę žmonės ta
riasi esą ir patys išmintingiausi. 
O ir Amerikos prezidentas tu r i 
bent kelis patarėjų kolektyvus". 
J i tą tuščią ..išminties" de
monstravimą remia dviem neto
limos praeities faktais: prieš 
pora metų privačia iniciatyva 
paruoštą ..politinės veiklos 
išeivijoje programą" veiksniai 
net nesvarstę atmetė, nors „prie 

strong-Moynihan vardu buvo tarines pagalbos Lietuvai įstatymo, 
prijungtas prie ginklavimosi 
biudžeto, o vien Moynihan soriumi VVilliam S. Broomfield 
(S2757) vardu — kaip atskiras 
įstatymas („free standing bill"). 
Kad įstatymas įgytų galios, turi 
būti priimtas ir Atstovų rū
muose. Angelė Nelsienė tuo 
reikalu tarėsi su keliais kong-
r e s m a n a i s , ir liepos 12 
kongresmanas Christopher H. 
Smith (R-NJ) kartu su kongres-
manais Hali, Hyde, Cox. Don-
nelly, Levvis, Mi'.ler. Dornan ir 
Ros-Lehtinen pateikė įstatymo 

(R-MI). Iš kitur tą pačią dieną 
sužinota, kad rezoliucijai duotas 
HR 5481 numeris. 

Kodėl tai padaryta, sunku su
prasti. Palyginęs Congressional 
Record (Aug. 4) senatoriaus 
Moynihan ir kongresmano 
Smith VII. 12 „Dear Colleague" 
laiške pateiktus motyvus su 
..Drauge" paskelbtaisiais Dur-
bin motyvais, nieko naujo ne
pastebėjau. Nors ir neturiu Dur 

projektą HR 5262. identišką bin projekto teksto, tačiau labai 
Senate priimtajam. Iš origina- abejoju, kad daug skirtųsi nuo 
liųjų kosponsoriu vienas buvo ad Smith projekto. Iš tikro įnešta 
hoc komiteto Pabalt ĮJO kraštams nereikalingų komplikacijų. Vie-
įr L 'kra inai kopirmininkas 
(Donnelly) ir trys i Smith. H yde 
ir Dornan) reikšmingos Užsie
nio reikalų komisijos nariai. 
Netrukus HR 5262 rėmėjų skai
čius paaugo iki 30 Tarp naujųjų 
rėmėjų — keturi Užsienio reika
lų komisijos nariai (Ackerman. 
Feighan. Gilman, Torricellil 
ir didelis lietusių bičiulis Frank 
Annunzio, demokratas iš Il
linois. 

Atrodė, kad pastangos dėl 10 
milijonų doler ų humanitarinės 
pagalbos bus sutelkusios ben
dram darbui bent Lietuvių 
Bendruomene darbų rėmėjus. 
Bet kažkodėl i IR 5262 rezoliuci
jos rėmimas k rį laiką „karštų
jų linijų" bi.vo sustabdytas. 
Pasklido gamai , kad kai kam 
nepatikęs kongresmanas Smith. 
kaip išsiryškinęs kovotojas prieš 
negimusių kūrikių skerdyklas. 

jos paruošimo buvo prisidėję Tačiau vėliau -iškas sunorma-
keliasdešimt asmenų", ir ,,š.m. 
sausio mėnesį Los Angeles po
litinėse studijose buvo tarsi 
praplėšta ateities uždanga": 
viena studijų i švada s iū lė 
pasiruošti atvejui, jei Lietuva 

Įėjo. Tik VIIL7 „Draugas" 
netikėtai paskelbė, kad naują 
10 milijonų p galbos įstatymo 
projektą VIILJ Kongresui 
pasiūlęs kongvsmanas Richard 
J. Durbin 'DDL) su cospon 

ni prašys tų pačių kongresmanų 
remti HR 5262. kiti - HR 5481. 
Jau dabar Kongreso įstaigose 
yra nusiskundimų dėl lietuvių 
susiskaldymo. Anksčiau dir
bančiuosius stabdyti buvo linkę 
VTiko žmonės, dabar juoda katė. 
atrodo, perbėgo ir tarp LB 
institucijų. 

Racionaliai Lietuvos labui 
sprendžiant klausimą. HR 5481 
iniciatoriai turėtų paveikti 
kongresmaną Durbin. kad suei
tų į ryšį su kongresmanų Smith 
ir bendrai dirbtų dėl humani
tarinės pagalbos įstatymo Atsto
vų rūmuose pravedimo. Klysta, 
kas mano. kad kongresmanas 
Smith dėl dalyvavimo prieš 
abortus nukreiptoje Kongrese 
akcijoje neturi re ikiamo 
autoriteto. Iš tikro jis yra in
t e l e k t u a l u s ir į takingas 
Kongreso narys. Liepos 27 d. jo 
pasiūlytas priedas prie užsienio 
paramai skirtų lesu įstatymo 
laimėjo Atstovu rūmų balsų 
daugumą. 

Jei rivalizacija ir toliau bus 
vedama, nukentės pats huma
nitarinės pagalbos įstatymas. 

Konkre tūs uždavin ia i 

Angelė Nelsienė minėto pasi
kalbėjimo eigoje kelia vieną po 
kito tikslus, kuriuos išeivijos 
lietuviai Lietuvos laisves labui 
turėtų svarstyti. Pagal ją. nega 
lint iš karto gauti pilno nepri
klausomybės pripažinimo, reik
tų prie tikslo eiti laipsniškai: 
pirmiausia išgauti Lietuvos par
lamento ir vyriausybes pri
pažinimą. Tai būtų de facto 
pripažinimas. Jam įtvirtinti dėti 
pastangas, kad prezidentas 
Bush į Baltuosius rūmus oficia
liai pakviestų prezidentą Lands
bergį. Visuomenės akcija ta 
linkme turėtų turėti Lietuvos 
atstovo Washingtone Stasio Lo
zoraičio p r i t a r imą . Laba i 
naudinga, kad prez Bush kar
toja okupacijos nepripažinimo 
formulę, tačiau turėtume veikti, 
kad jis tą formulę praplėstų — 
padarytų oficialų pareiškimą, 
jog Pabaltijo valstybės yra 
neišspręsta tarptautine pro
blema ir kad sovietinė konstitu
cija Lietuvai negalioja. 

Būdama Washingtone ir veik 
dama del humanitarines pagal 
bos Lietuvai įstatymo. Angelė 
Nelsienė pokalbiuose su se
natoriais pradėjo zonduoti ir kai 
kuriuos kitus klausimus: Ame
rikos nuolatines misijos į Vilnių 
pasiuntimą, apklausinėjimų 
Kongrese Pabaltijo valstybių 
klausimu suorganizavimą, lėšų 
Lietuvai iš SEED 2 programos 
paskyrimą. 

Savo pasikalbėjime ji dar 
kelia Lietuvai Vakarų Europo
je turėti savo centrinę atstovybę 
ar informacijos centrą , o 
Lietuvos užsienio r e i k a l ų 
ministerijoje — specia lų 
departamentą veiklai su užsie
nio lietuviais derinti. 

Daugumą tokių minčių 
Angelė Nelsienė praėjusių metų 
pabaigoje kėlė vad. „Amerikos 
lietuvių kongreso" simpoziume, 
bet idėjiškai sterilūs „vyriausie
ji" jas visas be diskusijų atmetė. 
Todėl „Lietuvių Dienu" pasi
kalbėjime ji pasigenda forumo, 
„kuriame geranoriškai mūsų 
gyvybinius k laus imus išsi
aiškintume ir padarytume pro
cedūrinius vykdymui spren
dimus. Dabar yra atvejų, kad į 
vienos organizacijos toli pastū
mėtą projektą staiga įsiterpia 
kita, ir taip reikalai nekartą 
sumaišomi". 

P i r m a pr ipažinkime p a t y s 

Visi geros valios lietuviai. 
Lietuvoje ir išeivijoje, pasigen
da ryž t ingesnės A mer ik o s 
talkos besilaisvinančiai Lietu

vai. Vieni norėtų pilno pripaži
n imo su p a s i k e i t i m u am
basadoriais, kiti — pradžioje tik 
de facto Lietuvos parlamento ir 
vyriausybes pripažinimo. Ame 
r ika sujudino visą pasaulį, 
leidžia milijardus dolerių ir 
šimtų ar tūkstančių žmonių 
gyvybių stato į pavojų del kelis 
kar tus už Lietuvą žmonėmis ir 
plotu mažesnes Kuvait valsty
bės, tik... kelis tūkstančius 
kar tų turtingesnes gamtos tur
tais. Mums ir dėl miniatiūriškos 
pagalbos Lietuvai reikia sun
kiai kovoti. 

Vieniems — Bush Lietuvą 
pardavė, kitiems — išdavė. 
Turbūt nei išdavė, nei pardavė, 
tik paprasčiausiai dėl Lietuvos 
nenori turėti su Sovietų Sąjun
ga viešo konflikto. Dr. Juozo 
Kazkko ir kitų patikimų šalti
nių teigimu, prezidentas Bush 
Lietuvos reikalu į Gorbačiovą 
privačiai daro siiprų spaudimą. 

Vilniaus radijas pranešė, kad 
rugpiūčio 21 d. derybų su 
Sovietų Sąjungos išvakarėse 
Lietuvos parlamentas slaptame 
posėdyje svarstys tur imas Lie
tuvos pozicijas Sovietų Sąjungo
je ir laisvajame pasaulyje. Tai 
rodo. kaip rūpestingai Aukšč. 
Tarybos pirmininko Landsber
gio vadovaujamas Lietuvos par
lamentas deryboms su Maskva 
ruoš ias i . Išeivi ja iki šiol 
neturėjo nė vienos konferencijos 
apsvarstyti klausimą, kodėl ne 
viena valstybė formaliai (de jure 
a r de factoi nep r ipaž ino 
Lietuvos nepr ik lausomybes 
a t s t a t y m o . Daugelis mūsų 
„vyriausių ir nepakeičiamų" 
vadų yra nepajėgus tokių klau
simų svarstyti. Daug lengviau 
pasitenkinti „vaikiškais skelbi 
mais" ir „apgaulingais pareiški 
mais" . Juozas Vitenas. daugelį 
metų išdirbęs Vliko valdyboje, 
teigia, kad kovo 11d . Lietuvai 
paskelbus nepriklausomybes at
statymo aktą. ..VLIKO pavadi 
nimas nebeatitinka jo pobū
d ž i o " . Logiškai galvojant. 
Lietuvos laisvinimui per metų 
metus surinkti ir dar neišleisti 
pinigai turėtų būti pervesti 
nepriklausomos Lietuvos atsto
vo Washingtone dispozicijon. 
Žinoma, jei mes patys pri 
pažįstame tai, ko reikalaujame 
iš prezidento Bush 

Mes taip esame savo aistrų 
apakant i . kad savo pražūties 
keliu eidami daugiau kenčiame, 
negu kentėtume išganymo kely. 
Tikėjimas taip griežtai nedrau 
džia džiaugtis protingomis gyve
nimo linksmybėmis, kaip drau
džia šykštumas. 

H More 

DUOBE 
R o m a n a s 

ANDRIUS N O R I M A S 

nuotaikos. Po ilgokos tylos Vytas nutaria juos pra
kalbinti. Lyg norėdamas įsitikinti, kad tai tikrai gyvi 
žmonės. 

— Dikas tuojau sugrįš. Jis išėjo krautuvėn. 
Nuo jo nepaspruko abiejų svečių trumpas akių 

susižaibavimas. lyg pasisakymas pasitenkinimo 

tenorą! 
— Prie ko čia tai, Ara?.. 
Čarlis t ik vaidina nepatenkintą, o jo plati šipata 

rodo pasitenkinimą pavadinus jį geru dainininku ir 
tenoru. 

Labai malonu! Aš niekad nesu asmeniškai 

gyvenar 
— Kodėl ne0 Sėskitės kur patogu. 
Vytas renka nuo stalo kortas, nes prie svečių nėra 

ko dėlioti. Smalsumas nugali — parūpo sužinoti kiek 
daugiau kas čia tokie. 

— Su kuogi turiu garbės turėti reikalą? 
Šį posakį jis laiko didelio mandagumo ir pagarbos 

parodymu. Į duotą klausimą svečias lyg susigriebia. 
....,, _.D __ _ O!.. Mano vardas Čarlis! Čarlis Van Agus. O čia 

sąžines žmogaus išvaizdą, ypač šį įspūdj didina jc vaiko p ^ g i e Morini. Mudu neseniai vedę, tai. vadinasi, ji taip 
spalvos oda. Džiovininko Įspūdis patvirtinamas dar šio p a t j a u g a l i v a d i n t i s p o n i a Van Agus. Bet ji, manau, 

^8 ir toliau naudos savo mergautinę arba scenos pavardę 
Vytas atspėjo moters itališką kilmę. Lieka tuo 

įuna pBtenkintas. Paduodamas ranką Čarliui pats prisistato: 
;3i> O " " ** — J : o; v;t« Rart Ar su kokiu 

35 
Vytas apžvelgia įeinančius svečius. Vyras vidutinio 

ūgio, labai kaulėtas, menko sudėjimo perkarelis I 'idelė 
galva, rodos, dar didesnė nuo tankios plaukų k* . įrės. 
Plaukų sruogos drimba ant marškinių apykakle - r ant 
ausų. Veidas vietomis lengvai rauplių išvarp ntas. 
Kiek atsikišęs apatinis žandikaulis senokai nešk stas. 
Mažos, neramiai po kambario daiktus bėgiojančia - akys 
sudaro nelabai malonią, tarsi liguisto ar neramios 

šypsenom.s. Aha, ta ! jiems gera ir maloni žinia! pažinęs tikrų dainininkų, profesionalų! Ar ponas Van 
Tai Armesgal imeč,a jopalaukt i?Jukj isc .a Agus dabar kur nors dainuojate? 

- l a i . . . r t r m t ^ K _ ^ fmnh l a D a i s u n k u pakliūti j operos 

ngia 
arto 
arno 
soje. 

atvykėlio dažnu krumuliu . atsikrenkštinv 
ruošiantis tarti ilgą prakalbą. 

Svečio draugė žemaūge, riebiaodė. dar 
moteris. Tamsūs šešėliai paakiuose rodo pra< 
greičiausia tebegyvenamą vargą. Tų šešėlių nep 
nuslėpti nė gausios kosmetiškos priemonės. Iš 
Vytas atpažįsta tą įgimta i talams žymę: varno 
juodumo plaukai net mėlynuoja elektros šv 
Juodos akys, tarytum sagos, blyškiame veide -pindi 
metalo blizgesiu. Tik ryškiai balti dantys pro balzganas 
lūpas pagyvina kone pieno spalvos odą. 

Iš karto ši porelė net gąsdina Vytą savo kone 
vaiduokliška išvaizda. J a m pasivaidena nupudruoti 
numirėlių veidai laidotuvių įstaigose. Paprasti. be okių 
puošmenų drabužiai dar didina šį įspūd). Jų judesiai 
lėti, suvaržyti. Tylėjimas dairantis nesudaro rr ™os 

— Heilo... Aš vadinuosi Vito Bart 
reikalu pas Diką atėjote? 

— Taip sau. pro šalį ėjome... Nutarėme aplankyti... 
— Čarlis nenoriai aiškina. Trukteli petim. 

Vytui nepatogu visą laiką juos kamantinėti, bet 
neranda kalbai temos. Prisimena apie moters scenini 
vardą. 

— Kokioj scenoj jūsų žmona dalyvauja? 
— Ji yra dainininkė. Dainuoja naktiniame kaba 

reto „Lido". Žinote, kur netoli prieplaukos... 
Pirmą kartą įsiterpia viešnia. Rėžiančiu balsu 

žeidžia klausą. 
Mano vyras taip pat dainininkas Turi puikų 

etatus!.. 
— O!... Tai esate operos dainininkas!? 
— Taip, esu! 
Susidariusioje po to ilgesnėje tyloje Vytas stebisi, 

kad operos solistas toks apskuręs Čarlis jaučiasi lyg 
per daug pasakęs, o Ara Morini supranta, kad Vytas 
nedaug išmano apie dainavimo meną. 

— Labai sunku pakliūti į operą! — Ji atsidūsta ir 
neramiai priduria, — gal mes nelaukime Diko? Jums 
mes irgi sutrukdėme.. . 

— O, ne! Aš nieko r imto neveikiau.. . Dar 
lukterėkite... 

Lyg patvir t inimui gatvėje pasigirsta neaiškios 
žmonių kalbos, šurmulys. Vytas atpažįsta buką. žemą 
tonų Diko bosą. Kas tai? Juk tai moterų balsai' Gal 
kelių moterų? Nespėja Vytas pasidalinti su savo 
svečiais jspūdžiu apie triukšmą, kai trobeles durys at 
silapoja. Jose du smalsūs dažytų, auskarotų, 
palaidaplaukių, it laumių, nepudruoti merginų veidai 
Žibančios akys, apnuogintos krūtines, aptempti dra 
bužiai išryškiną visus atsikimšimus, o svarbiausia 
kažkoks nachališkumo ir }žlumo štampas įrodo tą 
aiškų, tik patylomis ir su panieka ištariamos profesijos 
pavadinimą Abi merginos laiko po prekių maišą, o 
viena jų laisvoje rankoje ir gitarą 

(Bus daugiau* 
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Europos Lietuviškų studijų savaites Šveicarijoje moterų pokalbis. Iš kairės: 
Aušrine Povilioniene, Laima Andreikitnė ir dr Gaškienė. 

Nuotr. R. Kubiliūtės 

LIETUVOS MOTERYS 
ATGIMIMO LAIKO 

RAIDOJE 
RAMUNĖ KUBILIUTE 

Turistinio Seattle, Washing-
tono valstijoje, patrauklumas 
negali apvilti. Miestas yra šva
resnis ir tvarkingesnis net ir 
neturtingųjų gyvenamojoj daly, 
nei daugumoj kitų Amerikos 
miestų, o daugiau pasiturinčios 
vidurinės klasės gyvenamuose 
plotuose, išsidriekusiuose pagal 
fiordus, įlankas ir ežerus žymu 
skandinaviško gyvenimo būdas. 
Tai vienas iš vaizdingiausių 
šiaurės Amerikos miestų su 
daugybe vandens ir snieguotom 
kalnų viršūnėm tolumoj net ir 
vasaros metu. Atkalnės nubars
tytos vilom prie ilgų jūros rugsėjo pabaigos. Šis gerai or 
krantų su eglių, pušų ir beržų ganizuotas skandinavų etnogra 

37-ojoji Europos Lietuviškųjų 
studijų savaitė vyko Einsideln, 
Šveicarijoje rugpiūčio 5-12 d. 
Savaitėje buvo gvildenamos 
įvairios politinės, kultūrinės ir 
filosofinės temos, ypač liečiant 
dabartinius įvykius Lietuvoje. 
Viena dalyvė iš Belgijos, psicho
logė Gaškienė, nutarė, kad būtų 
įdomu turėti atskirą pokalbį 
apie Lietuvos moterų role da
bartiniuose įvykiuose Lietuvo
je. Vieno posėdžio salėje susi
rinko nemažai studijų savaitės 
dalyvių 'vyriškos ir moteriškos 
giminės) pasiklausyti dviejų 
dalyvių iš Lietuvos pasisakymų. 

Aušrinė Pavilionienė yra 
19-20 amžiaus išeivijos literatū
ros specialistė, apgynusi diser
tacija apie William Faulkner. Ji 
paėmė pavyzdžių iš Bernard 
Shavv ir kitų rašytojų veikalų 
apie moteriškas moteris ir 
vyriškas-moteris. Kalbėjo apie 
moterų pastangas bei nuolaidas, 
apie moteris kaip vargo skruz
dės. Kadangi kalbėjo apie vyrus, 
kaip be kaltės kaltuosius, susi
darė vaizdas, kadji galvoja apie 
visų gyvenimą Lietuvoje kaip 
nelengvą. 

Laima Andreikienė yra eko
nomistė matematikė, parašiusi 
20 mokslinių straipsnių ir 
atlikusi mokslinį stažą Anglijo
je. Ji kalbėjo apie savo, kaip 
parlamento nares gyvenimą. 14 
iš 140 deputatų yra moterys. 
Jos reprezentuoja įvairias pro
fesijas: aktorė, solistė, poetė, 
gydytoja ir pan. Prieš rinkimus 
teko susitikti 42 sykius su 
rinkėjais ir ne kartą apginti 
save kaip moterį kandidatę. 
Šiuo metu deputatai praleidžia 
tris dienas savaitėje Aukščiau
sios tarybos posėdžiuose, dvi 
dienas korrvtttų susirinkimuo
se, dvi dienas su rinkėjais. 
Šeimyniniam gyvenimui lieka 
mažai laiko, reikia supratly-
vaus vyro ir pagalbos iš šeimos 
vaikų priežiūrai . Studijų 
savaitėje suėjo 5 mėnesiai nuo 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo. Sunku tikėti, kiek 
jau pasiekta, kiek sunkaus dar 
bo dar liko. 

Po Aušrinės Pavilionienės ir 
Laimos Andreikienės pasisaky
mų ir dr. Gaškienės komentarų, 
į pokalbį energingai įsijungė ir 

kongr. Johr. Miller y r a 
pasižymėję hetuvių rėmėjai 
Kongrese. Nors veiklumas, 
turbūt čia tipingas visai ben
druomenei, be: trejetas malonių 
moterų y ra dažniausiai t a 
prasme minimos, tai Ina Bray 
(Ber tu ly tė) Bendruomenės 
p i rmininkė , Irena Johnson 
(Blekytė) ir Zita Petkienė. 

Tarp žymesnių tos veiklos 
reiškinių yra pabaltiečių etno
grafinė ir tautodailės paroda 
Nordic Heritage Museum 
pata lpose , kuri prasidėjo 
birželio vidun;e ir tęsis iki 

kiti dalyviai. Kiek salėje buvo 
dalyvių, atrodo, t iek buvo ir 
nuomonių. Iškilo įvairūs klausi
mai, kodėl Lietuvoje 9 0 ^ moky
tojų yra moterys, kodėl vyrai 
vyrauja profesinėse pakopose. 
Viena mokytoja iš Lietuvos 
kaimo kalbėjo apie savo rolę. 
kaip išsiskyrusią motiną su 
dviem vaikais, kur ia i tenka 
daug ko atsisakyti jų labui ir 
kuriai kaip mokytojai tenka 
globoti ir paguosti kitų tėvų 
vaikus, kuriems labai t rūksta 
dėmesio. K i t a da lyvė save 
pristatė kaip įmonės dalininkė 
(iš tikrųjų šeimos šeimininkė), 
kuri tvarko įmonės finansus, 
užsienių reikalus, koresponden
cijas ir pan. Keli dalyviai aršiai 
pasisakė, kad Lietuvos moterys 
neturėtų dirbti sunkių fizinių 
darbų kelių s t a t y m e . Kiti 
pasisakė, kad, j e i ga l ima, 
motinos Lietuvoje turė tų likti 
namie ir auklėti vaikus iki 
mokyklinio amžiaus, o neskubė
ti atgal prie darbo, kaip buvo 
okupantų verčiama, paliekant 
vaikų auklėjimą svetimiems 
lopšeliuose. 

Ar pokalbis pasiekė organi
zatorės ir dalyviu tikslu.,, sunku 
pasakyti. Dalyvavo gal truputį 
daugiau asmenų negu buvo nu
matyta, ir todėl nebuvo įma
noma tikrai turėti ,.apvalaus 
stalo" diskusijas. Tačiau mintis 
buvo įdomi, ir studijų savaitėje 
tai sudarė vieną iš kelių progų 
moterims viešai pasireikšti , 
nors gal ne visiems tai krito į 
akį 

Reikėtų paminėti, kad studijų 
savaite padėjo organizuoti Švei
carijos lietuvės ir savaitėje 
dalyvavo įvairių kraš tų Lietu
vių Bendruomenių pirmininkes. 
Tėvynės valandėlėje deklamavo 
Dalila Mackialienė. dainavo 
Sigute Trimakaitė, akompanuo
j an t Audronei K i s i e l iū t e i . 
Pianinu tą vakarą taip pat 
skambino Gražina Landsbergie
nė Tačiau savaitėje paskaiti
n inkai visi b u v o vyra i . 
Vienintele išimtis — tai Laima 
Andre ik ienė , k u r i a i vieną 
popietę buvo sudaryta proga 
įsiterpti į programą ir pada
ryti pranešimą apie Lietuvos 
ekonomiją. 

gausia augmeni ja pr imena 
Baltijos pakrantes. Nors klima
tas čia švelnesnis negu aplink 
Baltiją, bet vanduo jūroj šaltas 
ir maudytis nevilioja. Tai dėl vy
raujančio vasaros metu šiaurės 
vėjo išilgai jūros kranto, kuris 
nustumia paviršiaus vandenį 
to l iau į a tv i r ą jū rą , o jo 
papildymui atkyla vanduo iš 
gilumos. Todėl ša l t a s , bet 
žuvingas. Neatsi t ikt inai čia 
daug norvegų — kur žuvys, ten 
ir jie. 

Nors visa tai malonu matyti, 
tačiau pravažiuojančiam lietu
viui įdomiausia yra kelių šimtų 
lietuviška bendruomenė, stebi
nanti savo nepaprastu veiklu
mu, toli prašokančiu vidurkinį 
aktyvumą daugely vietų, kur 
lietuvių telkiniai y ra daug 
kartų gausesni. Propaganda 
yra tos veiklos pagrindinis 
bruožas. 

Vietinė spauda, televizija ir 
radijo nepra le idž ia progos 
minėti Lietuvą ir lietuvius ne
retai išsamiais straipsniais ir 
geroka laiko doze televizijos ir 
radio programose, o į kiekvieną 
neigiamą išsitarimą yra sku
biai, gausiai ir griežtai reaguo
jama. Tas, žinoma, ne atsi
t iktinai . Bendruomenė ir jos 
vadovybė , a t rodo , be san t i 
neįprastai eksraversiška, suge
banti užmegzti ir išlaikyti glau
džius ryšius su informacijos, 
politiniais ir intelektualiniais 
sluoksniais. Neveltui Washing-
tono senatorius Slade Gorton ir 
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finis muziejus yra gausiai 
lankomas ir, turbūt vienintelis 
toks Amerikoj. Pabaltiečių 
paroda užima du didelius kam
bar ius i r dalį koridorių, 
maždaug 5% viso muziejaus 
ploto. Lietuviškų eksponatų 
daugiausiai, o estų mažiausiai, 
bet nėra griežtai išskirti. Pirmo 
kambario puse užima latviai ir 
pusę lietuviai, nors vienas 
stalas skirtas ir estams, o an
tram kambary telpa visų trijų 
tautų tautiniai drabužiai ir 
didelis įvairumas kitokių etno
grafinių dalyku Parodos kvie
timas atėjo iš muziejaus vado
vybės. Jie pasi.aikė teisę patys 
parodą sutvarkyti. Trūksta kai 
kur gerų paaiškinimų. 

Kažkieno ypatingu rūpesčiu 
A. Tamošaitienės ir A. Ve-
selkienės audiniai, kilimai ir 
tautiniai drabužiai, tap pat 
Marčiulionienės keramika bei 
keletas kitų yra gerai atžymėti. 
Kiti silpniau, o kai kuriems 
trūksta bet kokių paaiškinimų. 

Nežiūrint to nepritekliaus, 
paroda šiuo peutiškai kritišku 
metu yra stambus propa
gandinis įnašas. Lietuviškas 
skyrius yra įvairus savo liau
diškom skulptūrom i r net 
velniais, instrumentais, vestu
vių pavaizdavimu ir kitokiais — 
viską sunku išvardyti — ir išsi
skir ia spalvingumu. Buvo 
didelis darbas visa tai surinkti 
ir atrinkti. 

E. J a u n i s 
Mississippi 
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Laiškas 
KODĖL J I E TYLI? 

Pastaruoju metu ne vienas 
nusiskundžia, kad išeivijai 
t rūksta vadovybės. Tuo klausi
mu pasisako ir A.D. straipsny 
„Praeitis sustojo — dabartis 
nežinoma", (Draugas, rugpjūčio 
3 d.). J i s teigia, kad „išeivija jau 
nebeturi, kas jai vadovauja, 
neturi ir vienetų, kurie vado
vautų ir nurodymus duotų". 

Man rodos, kad tokios padė
ties svarbiausia priežastis yra 
išeivijos išsisklaidymas tiek pa
čioje Amerikoje, tiek kituose 
kraštuose. 

Gera buvo turėti vadovybę 
organizacijoms Lietuvoje nepri- . 
klausomybės ar net okupacijų 
laikais, kai vadovaujantys as
menys buvo susitelkę Kaune ar 
Vilniuje, kur jie posėdžio po dar
bo galėjo per kelias minutes pės
čiomis susirinkti. Taip pat gera 
buvo veikti Amerikos Lietuvių 
Tarybai po karo, kai jos nariai 
gyveno Chicagoje. Bet kaip 
posėdį dabar gali sušaukti Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba, kai jos nariai yra išsis
klaidę po Ameriką ir Kanadą? 
Arba kaip posėdin turi susi
r inkti Vliko valdyba, kurios 
b ū s t i n ė yra Washingtone, 
pirmininkas gyvena Floridoje, o 
nariai — Chicagoje, Clevelande, 
Bostone, Philadelphijoj, Bal-
timorėje? Dėl tokio išsiblaš
kymo, aišku, neįmanoma ap
svarstyti jokių skubių klau
simų, kuriems reikia susirink
ti kasdien ar kas savaitę, o ne 
kartą per mėnesį ar pusmetį. 

Šią padėtį būtų galima 
pagerinti sudarant organizacijų 
vadovybes vienoje vietovėje. 
Tačiau tai nebus tokios valdy
bos, kuriose išeivija norėtų 
matyti vadovaujančius asmenis, 
nes jie taip pat yra išsisklaidė 
nuo Floridos iki Montrealio ir 
nuo New Yorko iki Los Angeles. 
Taigi idealią vadovybę sudaryti 
esamomis sąlygomis yra neįma
noma. Padėtis kitaip atrodytų, 
jei būtų galima pasamdyti tin
kamus žmones, kurie specialiai 
t am dirbtų, kaip tai daro tur
tingos organizacijos. Bet mums 
tenka pasitenkinti tuo, ką pajė
giame. 

Tačiau šią padėtį būtų galima 
pagerinti ir kitu būdu. Reikšti 
išeivijos nusistatymą ar duoti 
jai nurodymų gali ne tiktai or
ganizacijų vadovybės, bet ir at
skiri asmenys. Tiesiog reikia 
stebėtis, kad mūsų spaudoje 
beveik nepasisako svarbiais 
klausimais buvę žymūs mūsų 
veikėjai.. Jų dar yra ne tik iš 
nepriklausomybės bei okupacijų 
laikų, bet ir iškilusių išeivijoj 
per pastaruosius 40 metų. Kodėl 
j ie tyli? Jų nuomonė padėtų ir 
visai išeivijai sudaryti savo 
nusis ta tymus ir tuo pačiu 
galėtų būti direktyvomis svar
biais Lietuvos bei išeivijos 
klausimais. 

J u o z a s Vitėnas 

CLASSIFIED GUIDE 

REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS | PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (statgą. prašome 
paminėti, kad esate arbarorr te būti 
Rimo Stankaus Klijentais Nuosa
vybes Įkainavimas n e m o k a m a i . 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

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

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

i letuviams žinomas ir patikimas vardas 

FOR SALE 

„ATTENTION: GOVERNMENT 
SEIZED VEHICLES from $100. 
Fords. Mercedes, Corvettes, 
Chevys. Surplus Buyers Guide. (1) 
602-838-8885, Ext. A-7765." 

Parduodama* Vilniui* visai naujas 
1990 m. Moskvich auto. $4 ,500 . Puiki 
dovana. Kreiptis vakarais: 

t a i . 818 -703 -8675 . 

HELP VVANTED 

„ATTENTION: POSTAL JOBS! 
Start $11.41/hour! For application 
info call (1) 602-838-8885, Ext. 
M-7765, 6 am — 10 pm, 7 d a y s " 

REAL ESTATE 

• mis KOMPIUTERIŲ 
Dagaiba gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste •' priemiesčiuose Sąži
ninga, patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEL^BACE REALTORS 

INCOME 7VUT — INSURANCE 
6529 S KEDZlE 

778-2233 

LB M I S 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Š ima i t i s ,Rea tor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave . 
Tel. 436-7878 

For sale by o«mer 
68 * Pulaskl; 5V5 rm bnek raised ranch. 
3 bedrms , kitehen dmette with custm. 
cabinets; all kitehen appl 1 bath: c/air. full 
fimshed basement; 2 car garage CaJI 
weekdays after 6 p.m. 312-582-6041. 

Ontu% KMIEOK REALTORS 

£ \ 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYBR 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. )i 
p ro fes iona l ia i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Žavus 2 a- namas Lemonte. Dengta ve
randa su vitražiniais langais ir ąžuolinėmis 
durimis, kuriose yra ovalinis langas Erd
vus. 4 mieg., 2 vonios, ištisas rūsys. 
$131,900. 

Lemonte „Custom Tudor" namas; 1 ak
ro, medž. apaugęs sklypas: 4 mieg.. skliau
tų lubos, langai stoge; ąžuoio apdaila, kiet-
medžio grindys: europietiška virtuvė, daug 
Įvairių priedų $315,500. 

OLSICK & CO., REALTORS* 
1180 State Street 
Lemont. Illinois 60439 O r M f -
(708) 257-7100 <Zl 

„ATTENTION: GOVERNMENT 
HOMES FROM $1 (U-repair)! De-
linquent tax property. Reposses-
sions. Call (1) 602-838-8885, Ext. 
GH-7765" 

FOR RENT 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
Marquette Pk. apyl. su šiluma. 
Tai. 708-499-5725. 

Check orTall the names 
on your girt list by giving 
U.S. Savings Bonds, the 
girt that gnnvs. Bonds are 
backed by the U.S. 
Government, pav com-
petitivc interest rates. and 
have tax advantagev 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 378-5996 

- 3 0 % pig iau mokėsit už 
ir ugnies draudimą pas 

1 0 % — 2 0 % 
automobil io 
mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

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

Turiu Cnicngos miesto leidimą. Dirou ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Kūno akis praplėšia gyvu
liukams pati gamta, žmonėms 
— sielos kovos. Ir tik sielos 
kančių dygiais spygliais išklotas 
kelias nuveda žmogų pro pasau
lio klaikų labirintą prie saulėto 
idealų aukuro. 

G. Petkevičaitė-Bitė 

OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont. Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

Business IDCįJA CTANUJI #« Residence 
(708)257-7100 IITCIS/t 0IMraiVU9 (708)257-5446 

TORGSYN TORGSYN 
5542 Geary Blvd., San Francisco, CA 94121 

Telefonai: 
415-752-5546 
415752-6721 
415-752-5721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKES! 

TV. VCR'S 
TELEFONAI 

CAMCORDERS 
Voltažas 127 220 

RADIJAI IR VCR 
RADIJO ĮRENGIMAI 

Tinkanns Sov. Sąjungai 
KOMPIUTERIAI 

Su rusiiku raidynu 

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
LŪPŲ DAŽAI 
SUVENYRAI 

AManca Communicat ions, tnc. 
408 South Oak Parfc Avanua, Oak Park . I L 6 0 3 0 2 

t a i . nr. S4S- I9S0 

ttnlmuto% ktlnot JAVb*»* 
Priimam už%*kymua tatttonu M <ri*q JAV mliti*. ir M kitų krmštų 

RaMaaaJa— tutomo&iiut Į—aaaa So* Sająįpį 
P*rv«rfa*r>» pdntfu* Pi»vM<m*l U i*-*»iię,. 

Mūsų parduotuve aiunlia VUK>RJU 

rūaiu radiju* ir elektroniniu* pne 
tarnu* i Sov. Sąjungą «u apmokėtu 
arba neapmokėtu muitu 

Valandos: 
pirm.-trecd. 11-o 
ketvirtd-seatd. 11-7 

TIK PER ANGŲ JĄ GREIČIAU IR TAUPIAU! 
Pasinaudokite patarnavimu mūsų išplėstu ir įvairiapu

sišku ekonominiu bendradarbiavimu su LIETUVA. 

VAISTAI. Galime pasiųsti visus moderniškiausius vais
tus, gaminamus VAKARŲ EUROPOJE. 

Medžiagos. Siunčiame angliškas ir kitokias medžiagas, 
gatavus rūbus, sportinius kostiumus, sportinius batus, eta, 
elektronines prekes. 

Siunčiame iš Anglijos arba nuperkame Sovietų Sąjungos 
ir kitų kraštų gamybos automobilius: Lada nuo $7200, Sa
mara nuo $9000. 

PALIKIMAI pervedami Į Lietuvą arba kitus kraštus kli-
jento pageidaujama valiuta 

Visos finansinės ir banko operacijos atliekamos aukš
čiausiu kursu Specialus rublio kursas 

Priimamos įvairių terminų investacijos 

BALTIC STORES & CO., (Z. Juras) 
11 London Lsns, Bromley, 
Kent, BR1 4HB, England. 

Tsl. 081 460 2592. 



komunizmo grėsme visam pa 
šau l iu i ir bo l šev ik in ius 
žiaurumus. Rase ir beletristi 
kos. bet nebesuspėjo išleisti 
knygos. Buvo narys kelių karo 
veteranų postų ir lietuvių skau 

TAURŲ PATRIOTĄ PRISIMENANT 
ANDRIUS MIRONAS 

Prieš 5 metus mirė dar jaunas. Green Berets dalinyje, atlikinė 
vos 55 m. amžiaus, lietuvis pa- jo specialios paskirties uždavi 
triotas ir šio krašto prityręs nius, gelbėdamas pavojun ar 
karys dipl. inž. Raimundas apsupiman pau^usius karius, tų organizacijoje turėjo pasiekęs 
Vytautas Mišauskas. palikęs Kartą nuleista- parašiutu su 22 skautininko laipsnį. 

ki ta is kariais patyrė per kelio- Visą savo gyvenimą a.a. Rai-
lika dienų įvairius pavojus ir mundas gyveno puoselėdamas 
išmoko išlaikyt; gyvybę nepa- vilt į pama ty t i laisvą nuo 
lankiaus iose sąlygose, net sovietų priespaudos demokra 
gaudydamas ii valgydamas gy- tinę Lietuvą. Deja. paskuti 

DRAUGAS, penktadienis. 1990 m. rugpjūčio mėn. 24 d. 

neaprašomame liūdesy tėvelius 
Zigmą ir Teofilę Mišauskus. nuo 
seniau apsigyvenusius Union 
Pier. MI, ir žmoną Sofiją 
Mišauskienę-Čižauskaitę. Taip 

Ginte Damušytė ruošia dėžes insulino „Gyvybės Lietuvai" siuntiniui 

PAVYZDYS - LIETUVA 
KAZYS B A R O N A S 

M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

..Lietuviška galvosena" — tai 
naujas madingas posakis Sov. 
Sąjungoje — rašo rugpjūčio 
mėn. 13 d. Miuncheno dienraš
tyje ..Sueddeutsche Zeitung"" 

įspėjo Jelciną nuo sutarčių 
sudarymo su Pabaltijo valsty
bėm, kadangi jomis mažinama 
Maskvos jtaka. Tačiau didelės 
įtakos Jelcinui tas įspėjmas ne-

bendradarbe Kotryna Kahlvveit. padarė. Juk Lietuvos pavyzdžiu 
Sis šūkis jungiamas su įvairiais 
nutarimais respublikose, kurie 
gerokai erzina M. Gorbačiovą. 
Kiekvienas naujas suvereniteto 
paskelbimas, tarprespublikinės 
s u t a r t y s , s t i p r i a i g r i a u n a 
Maskvą, žemindamos jos auto
ritetą. 

,,Suvereniteto skelbimai tapo 
įprastine kasdienybe" — rašo 
toliau K. Kahlvveit (-tytė. 
mene?» ..kadangi valdžia per 
duodama iš komunistinių rankų 
į piliečių". 

Lietuviai buvo pirmi, paskel
bę nepriklausomybės aktą ir 
sulaikę viso pasaulio kvapą. Ju 
pavyzdžiu pasekė kitos tautos, 
pietinės respublikos, nueidamos 
dar .oliau už Pabaltijo valstybę. 
Tok.u pavyzdžiu yra Ukraina, 
kur. liepos mėn. 16 d. nutarė 
s te ig t i savo g i n k l u o t ą s i a s 
pajėgas ir artimiausiu metu tap 
ti neutralia valstybe Armėnija 
nuėjo dar toliau, jau dabar 
turėdama per 40 tūkst. gmk-
lu<>įu vyrų — K.B.1. 

Maskva dar nepripažįsta tu 
visų nutarimu, prižadėdama 
juos nagrinėti bei siūlydama 
naują, l iberal inę sąjungine 
sutartį. Tačiau gyventojų spau 
džiami respublikiniai parlamen 
tai negali ir nenori ilgiau laukti. 
Be to. katastrofiška ūkine pa
dėtis, iki šiol Maskvos neišpres-
tos tautybių nesantaikos prafe 
lemos, verčia pačias respublikas 
daryti galutinius sprendi mus. 
nematant jokios pagalbos is 
centrinių organu. 

Penkios respublikos — Kirgi 
zija. Uzbekistanas. Tadžikis
tanas. Turkmėnija ir Kazach
stanas nutarė įsteigti politinį ir 
ūkinį boką. Politikai jame įžiūri 
pamatus vidurio Azijos parla
mentui ir ūkinei sąjungai, kuri 
turės daug panašumo i europine 
bendruomenę. Joje numatomas 
glaudus bendradarbiavimas ne 
tik finansuose, sveikatos ar 
gamtos taršos srityse, bet taip 
pat pasikeitimas žaliava, kova 
prieš kriminalinius nusikalti
mus :r narkomanini Sov Sąjun
goje narkomanai i metus išlei
džia apie 10 milijardu dol . JAV 
- 300 milijardu - K.R.'. 

Re jokiu abejonių, šis bendra 
darbiavimas tu r i ir tautui] 
atspalvį — dar karta parodv 
damas, kad pietuose Maskva 
neturi daug draugu. Re to. 
Pabaltijo valstybes. Ukraina ir 
Rusija pradėjo prekybiniu^ 
p a s i t a r i m u s . Sunki dal ia 
Maskvai, kadangi ekonomine 
blokada, panaudota prieš Lutu 
va. ateityje ne turės jokios 
reikšmes. Ed. Ševardnadze 

Kuo tyresne kančia, tuo didės 
ne pažanga ir laimėjimas Ir 
taip — vienos Jėzaus aukos ūžte 
ko kenčianti pasauli išganyti. 

M (ianrfhi 

nuėjo Rusijos respublika, pa
skelbdama savo autonomiją, 
įžūlus tas R. Jelcinas, ragin
damas pasaulį kreditą duoti ne 
Sov. Sąjungai, bet Rusijai. Jo 
motyvas? Girdi, centro vyriau
sybė prarado savo autoritetą ir 
galią, nėra politinės vyriausy
bės, nėra ir antrašo pagalbos 
siuntimui. 

jau Apvaizdos skirta, kad kiek
vienas žmogus anksčiau ar 
vėliau turi mirti. Ret kai miršta 
vienintelis tėvų sūnus, pasiekęs 
gyvenime geros padėt ies , 
atlikęs didvyriškų žygių ir jau 
sukūręs savo šeimą, nors dar be 
įpėdinių, tai likusieji gyvieji pa
junta gilią skriaudą, nusi
minimą ir nepakeliamą skaus
mą visam likusiam gyvenimui. 

Velionis Raimundas buvo 
gimęs nepriklausomoje Lietuvo
je. Kaune, 1930 m. rugpjūčio 31 
d. Būdamas 14 metų berniukas 
su tėvais išvyko Vokietijon 1944 
m. rudenį, baigęs dar Kaune 
pradžios mokyklą. Vengdami 
ant ros sovietų okupacijos 
Mišauskai pergyveno baisiausią 
Berlyno bombardavimą (1945. 
II.3.) ir po to persikėlė Bavari
jon, į Eichstaetto stovyklą. Čia 
Raimundas išėjo 6 k las ių 
mokslą, o gimnaziją pabaigė jau 
Scheinfeldo stovykloje 1947 m. 
Su tėvais 1949 m. lapkričio 27 
d. atvyko į Philadelphiją. 

Kilus Korėjos karui jaunas 
patriotas 1950 m. rugpjūčio 1 d. 
stojo savanoriu dar nepilnų 20 
m. amžiaus į JAV kariuomenę. 
Buvo užsidegęs ir visą karo 

vates ir kitus maistui netin- niuosius gyvenimo metus emė 
kančius gyvius Po ilgotūnojimo sirguliuoti ir turėjo atsigulti 
apsupime iš tos vietos gyvi Chicagoje veteranų ligoninėn. 

Taip pat, negalima pamiršti 
kad ir vidurio Azijos penkių tarnybą bei savo gyvenimą sva-
r e s p u b l i k ų blokas n u t a r ė j 0 j 0 apie Lietuvos valstybes 
užmegzti tiesioginius ryšius su 
Pabaltijo valstybėmis. Taigi, 
tarptautinio bendradarbiavimo 
t inklas darosi vis tampresnis. 
Maskvos rūpestis gali tapti 

išsilaisvinimą iš sovietinio 
jungo ir vaizdavosi save nusi
leidžiančiu Lietuvoje parašiutu 
su kitais kariais, padėdamas 
išlaisvinti tėvyne. Todėl pa 

realybe, nes bejos sutikimo bus sirinko pavojingiausią karinę 
išdraskyta sąjunga" - baigia pareigą, stojo į parašiutininkų 
savo straipsnį lietuvių kilmes apmokymą, kuri baigęs buvo 

išliko tik 11 kanų. 

Tėvai suprato sūnaus pasu y 
žimą, nors kaip vieninteliam 
šeimos vaikui jam nebuvo priva
l o m a kar ine t a rnyba . Po 
Korėjos karo Raimundas liko 
tarnaut i kariuomenėje liktiniu 
puskarininkiu, dėstė taikos 
metu jauniems kariams para
šiutininkų taktiką. Išleidžiant 
karius į atsarga. Raimundas su 
k i t a i s pensijon e inanč ia i s 
kariais buvo pagerbtas specia
liu paradu 1972 metais. Karo 
tarnybą baiuv vyr. puskari
ninkio laipsniu Išėjęs atsargon 
tęsė dar kariuomenėje pradėtus 
mokslus mokydamasis inžineri
jas Navy Pier kolegijoje ir Ur 
banos universitete. Po to dirbo 
kaip piešėjas-planuotojas ir kon
sultantas įvairiose įmonėse Chi
cagoje. Ruvo paruošęs spaudai 
knygą apie Amerikos kariuome
nę ir jos kariavimo patyrimus 
bei būdus, tačiau karine vyres
nybe raudonu rašalu išbrauki-
nėjusi neleistinų žinių apra
šymus galiausiai sukonfiskavo 
visą rankrašti 

Velionis visada save laikė pir 
miausia lietuviu ir priklausė 
lietuviškoms organizacijoms. 
Apsigyvenęs Stone Park apy
linkėse, kur gyveno iki mirties, 
rašė spaudai (. .Draugui" ir 
..Laisvajai Lie tuvai") apie 

Čia išlaikė sunkią operaciją ir 
stengėsi laimėti kovą prieš įsi 
metusią ligą. Tačiau piktybinis 
auglys kovą laimėjo... Vis dėlto, 
nors ligos iškamuotas, su žmona 
ir tėvais dar atšventė savo 
amžiaus 55-tą sukaktį 1985 m. 
rugpjūčio 31 d., o jau rugsėjo 
pradžioje turėjo atsigulti Hines 
karo veteranų ligoninėn. Žmo
nos ir tėvų a p l a n k y t a s 
1985.IX. 11 d. amžinai užmerkė 
akis. 

Palaidotas Šv. Kazimiero ka 
pinese Chicagoje. Lygiai po 
metų tėvų rūpesčiu buvo pasta 
ty tas meniškas paminklas , 
kuriame jo paties prašymu buvo 
iškaltas sakinys: ..Pasakyki 
gimtai šaliai, kad aš ją myie 
jau!" Šie žodžiai tiksliai atitinka 
visą a.a. Raimundo mąstyseną 
ir jo gyvenimą šiame pasaulyje. 
Po tuo pačiu paminklu numato 
ma amžina poilsio vieta jo 
žmonai, tėvams ir uošvei. 

Gaila, labai gaila, kad mirties 
dalgis per anksti nuskynė šio 
tauraus lietuvio gyvybės siūlą. 
tačiau jo tieksimai jau pildosi 
tėvyne Lietuva jau laisvėja. 
•ars jis pats ilsėsis ramybėje toli 
nuo mylimos šalies. Penkmečio 
nuo mirties proga su tėveliais, 
žmona, draugais ir mano paguo
dos žodžiai gal pasieks Tave. 
taurus lietuvi. Raimundai. Use 
kis ramiai svečioj*- šalyje. 

dienraščio bendradarbe. tuoj nusiųstas į Korėjos frontą 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Melrose Park, IL 

PASISEKĘS PIKNIKAS 

Nors Melrose Parko lietuviu 
kolonija tautiečių skaičiumi pa
lengva mažėja, bet liekančiųjų 
l ietuviška veikla dar gana 
stipriai reiškiasi. Nebeminint, 
kiek netolimoje praeityje buvo 
įdėta pastangų besikreipiant 
laiškais ir peticijomis į šio 
krašto valdžios viršūnes, kiek 
bendruomenes atstovų ryžtingai 
dalyvavo VVashingtone demon
s t raci jose dėl Lie tuvos 
Respublikos pripažinimo ir 
pagalbos jai. bet dar tuo veikla 
nepasibaigė. Netolimoje praei 
tyje pas dr. K ir M. Jablonskius 
buvo paminėta birželio trėmi 
mai. ta pačia proga pakalbėta 
aktualiausiomis temomis, kaip 
vertingiau pagelbėti kenčian 
čiai. Lietuvai. Tai jau buvo gana 
plačiai aprašyta anksčiau vieno 
iš ten dalyvavusių. 

O rugpjūčio 11d. dar pačiame 
vasaros gražume vadovaujančiu 
sluoksniu buvo surengtas ben 
dras LR ir vietos lietuvių klubo 
nariu piknikas. Nors ne vienas 
iš narių buvo išvažinėje svetur 
poilsiauti, bet i jaukia Zitos ir 
Algio Sinkevičių sodybą su
plaukė gana gražus būrelis 
mėgėjų kartu praleisti gražia 
šeš tad ien io popiete Ruvo 
malonu matyti ir net septynis 
svečius iš Lietuvos, kurie turėjo 
progos pabendrauti didesniame 
savo tautiečių susibūrime. Tad 
nuotaika buvo pakili. 

Kadangi visas pikniko pelnas 
buvo numatytas skirti ..Lithua 
nian Hotline" ir ..Lithuanian 
Mercy Lift". atsilankiusieji 
gana vertingų laimėjimu fantu 
nepagailėjo. 0 tų laimėjimų 
visokiu. ..Laimes ra tas" sukosi 
be sustojimo. Ir laimes ieškotojų 

netrūko, visi apie tą ratą sukosi. 
Tarp visko reikia pastebėti, 

kad pikniko rengėjų pastango
mis buvo pasirūpinta ištrošku
sius pagirdyti, o energingu 
bendruomenes šeimininkių pas
tangomis alkanus pasotinti. 
Skanūs patiekalai darė gerą 
nuotaiką. Juos pagaminti tos 
šeimininkes tikrai mokėjo. 
Neabejoju, kad už. tai visi joms 
buvo dėkingi. Ir taip ta graži 
popiete greit praslinko, visi 
neskubėdami išsiskirstė i na
mus Manau, kad piknikas pa
sisekė labai gerai ir buvo pel
ningas. 

Rašant apie Melrose Parko 
apyl inkes l ietuvių veiklą . 
negalima nepaminėti energin
gu, nenuilstamai besidarbuo-
lančiu lietuviškoje dirvoje Zitos 
ir Algio Sinkevičių, kurie ir šį 
kartą savo sodyboje mielai 
sutiko piknikaujančius pri
glausti. Algiui tenka ne tik 
apvhnkes bendruomenės, bet ir 
Melrose Parko lietuvių klubo 
pirmininko pareigos. Daug 
laiko ir energijos jis skiria 
lietuvybės puoselėjimo darbui. 
Re to. jis įstengia redaguoti 
vienkartinį metuose aktualiu 
įvykiu apžvalgos biuleteni ..Pra 
dalge". Jis tikrai skoningai ir 
meniškai ji paruošia kiekvienų 
metų pabaigoje. Zita taip pat 
veikli Lietuvos Dukterų draugi
jos apylinkės skyriaus pirmi 
ninke. skirianti daug laiko lab 
daros darbams. Taigi jų veikla 
Melrose Parko lietuviškosios 
v i suomenes y r a š i l t a i 
vertinama. 

Negausiai, bet savo darbais ir 
dosnumu pralenkiančiai net ir 
didesnes kolonijas Melrose 
Parko l ietuviškajai še imai 
linkėtina pasisekimo ir ge
riausios kloties. 

-J-

Los oro bendrovės pareigūnas A I)abrowka tariasi su sandelio viršininku 
ir „Gyvybe- Lietuvai" talkininkėms R. Razgaitiene h <; Oamušyte dėl m 
sulino siunt.mo į Lietuva. 

KAD LIKTUM TU, GYVA! 

LIETUVIŲ MUZIKOS FESTIVALIS 
Rengia is 1991 m . g e g u ž ė s m ė n . 18-26 d . Ch i cago , IL. 
Rengia AV ir Kanados Lietuvių Bendruomenės. 

RENGINIŲ KALENDORIUS 

Gegužes 18 d . , šeštadieni. Premijų šventė Jaunimo centre 

Gegužes 19 d . , sekmadieni . Ponchieli opera I LITUANI Morton 
audito^ - Bendras Čikagos lietuvių ir Lietuvos Respublikos operos 
pastatymas, dalyvaujant Lietuvos Respublikos operos solistams. 
orkes! ri- r baletui 

Gegužes 2 2 d . , trečiadieni. Religinis koncertas. 50 metų nuo 
t rem ia . Sibirą paminėjimui. Koncertas rengiamas Švč Mergeles 
Marijos mimo šventovėje. Marquette Parke Dalvauja menininkai 
iš Lietuves ir vietiniai meno vienetai 

Gegužes 24 d . , penktadieni , antras operos I L ITUANI pastaty
mas M "on auditorijoje. 

Gegužes 2 5 d . , šeštadieni, iš ryto. Damų šventes chorų ir šokė|ų 
repetn Illinois universiteto paviljone 

Gegužes 25 d . , šeštadieni, vakare. Jaunimo linksmavakans --

šokia' nimo centre. 

Geguže* 26 d . , sekmadieni, 10 30 v r iškilmingos šv Mišios Švč 
Merge- Marijos Gimimo šventovėje. Marquette Parke 

2 C P P D a i n ų Š v e n t ė lllmois universiteto paviljone 

700 v. užbaigtuvių pokylis. Condesa del Mar restorane. 
12200 So. Cicero Ave . Alsip. IL. 

7 Of v. pasi l inksminimas jaunimui. Condesa del Mar 

Šventes oimtyje vyks įvairios dailės, tautodailės parodos Jaunimo 
centro C idionio galerijoje. Pasaulio Lietuvių Centre Meno qalen-
|0 )e •' r ^eko Lietuvių Kultūros muzie|U|e 

Lithuanian Muslc Fastival 
3001 We*t 59th St. 
Chicago, IL 60629 
Tai. (312) 471 3900 

Lietuvių Muzikos 
Festivalio komitetas 

Remember... 

/fop<\ 

Rock of 
AVTHOMU0 - l » . L» 

Ages _ * 

• Visos Kapines visos rei>gi|OS 
• Vienintelė Rock ot Ages paminklų 
prekyba sioieapyi'nkeie Amjma (ja'antija 

ONLYROCKOF AGES 
DEALERS HAVE 

ROCKOFAGES MEMORIALS. 
Rock oi Ages" paminklai vra 

ĮUT• i—Ti ir tvirčiausi Kiečiausias 
granitas, įĮcriamiri atliktas dar
bas, amžina garantija Atvykite ir 
pamatVMto' 

Laikini antkapiai 
Antkapiai 
Antkapių Įrašai 
Mauzoliejai 
Dvigubi paminklai 
Pagal užsakymą 
Paminklai/antkapiai 
Paminklų valymas 
Bronzines atminimo lentos 

Antkapiai " Paminklai * Mauzo
liejai ' Paminklų (rašai * Pa
minklai pastatomi bet kuriose 
kapinėse 

A P T A R N A U J A M E V I S Ų 
R E L I G I J Ų K A P I N E S 

Plrmad.-Penktd. 8:30-4:30 
Sestd 10:00-4:00 
Sekmd. 11:30-3:30 

ST. MARY & EVERGREE> 
MOM M E \ T CO. 

9 1 0 0 S. KEDZ1E AVIU EVERGREEV P A R K . I L. 

(312) 233-3015 or (708) 122-7 1 16 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E 1 K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
1 1028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette I uneral Home 
2533 VVfst 71st Street 
C hkago. I l l inois t>t)h2l» 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Robeits Ro.id 
Palos H.IK. lllmois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50lh Aveniu-

( icero, Illinois Mkŝ O 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144b South 50Hl Aveniu' 

C icero, Illinois MVî O 
708-652-1003 

Visus laidotuvių ruimus galite pasiekti 
skambindami 1-<312)-476-2345 

ANIHONY B PILKUS 
DONALO A. PFTKUS 

DON AID M. PFTKUS 
I AVVRFNCF C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 50 A v e . , C i c e r o . I l l i n o i s 

PATARNAUJA CMCAGOJE BEI PRlEMlEStUOSE 
T e l . (708) 6 5 2 - 5 2 4 5 

file:///1arquette


DRAUGAS, penktadienis. 1990 m. rugpjūčio mėn 24 d. 

x Kun. J o n a s Boruta, dirbąs 
prie Vilniaus katedros, ir kun. 
Stasys Kazėnas. Kupiškio kle
bonas, yra atvykę } Chicagą ir 
apsistoję pas lietuvius jėzuitus. 
Lydimi kun. Antano Saulaičio, 
lankėsi „Draugo" redakcijoje, 
administracijoje ir spaustuvėje, 
stebėdami išeivijos lietuvių 
spaudos darbus. Kun. J. Borutos 
teta dr. Petrutė Starkienė su 
vyru dr. Juozu Starkum šiuo 
metu iš Kalifornijos yra atvykę 
į Michianą, tai galės lengvai 
sutikti savo brolio sūnų. 

x Iš Lie tuvos general inio 
konsulo Vy tau to Čekanaus
ko gavome žinią ir laišką, ku
ris šiandien įteikiamas Vokieti
jos generaliniam konsului Wal-
ter Koenig Los Angeles, kad Vo
kietija viešai paskelbtų panai
kinanti Ribbentropo-Molotovo 
pakto padarinius, kuriais buvo 
okupuotos Pabaltijo valstybės 
Lietuva, Estija ir Latvija. Jas 
okupavo Sovietų Sąjunga, lyg 
nusipirkusi iš naciškos Vokieti
jos, ir iki šiol reiškia pretenzi
jas į šias valstybes. 

x Veronikos Povilionienės, 
autentiškiausios mūsų liaudies 
dainų atlikėjos, rečitalis yra 
šiandien, penktadienį, Jaunimo 
centro kavinėje 7:30 v. vak. 
Daug kartų ji šios rūšies tarp
tautiniuose renginiuose yra 
atstovavusi Lietuvai. Dabar 
proga ir čikagiečiams Veroniką 
išgirsti. Vakaronę rengia Jauni 
mo centro moterų klubas. 

x Visi s tuden ta i ateit inin
kai yra raginami dalyvauti 
Ateitininku studijų dienose, 
kurios bus rugpjūčio 31 d. — 
rugsėjo 3 d. Dainavoje. 

x Birutė J a sa i t i enė , Chica-
go, 111., veikli lietuvių organi 
zacijų darbuotoja, ..Draugo" ar
tima bendradarbe, dr. P. V. Vy
gantas, Dalias, Tx., Maria Vilu-
tis, Beverly Shores, Ind., V. M. 
Šernas, Watsonville, Cal., B. 
Karaska, Delran, N.J., dr. Bro-
nis J. Kasias, Wyoming, Pa., 
grąžindami laimėjimu šakneles, 
kiekvienas paaukojo po 20 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x Grąžino laimėjimų šakne
les su 12 dol. auka: kun. J Rik-
teraitis, S. Paegle, Algimantas 
Bublys, Lucille Samon, Irena Si
monaitis, Giedre Mickus, V. Ig-
naitis, P. Heiningas. Stephanie 
Kvietys, Teresė Merkevičius. 
Kęstutis Sonta. Visiems dėko
jame 

x I e š k o m a Florence Nau-
mana i t ė -Kas ty t i s , anksčiau 
gyv Belgijoje. Ieško draugė 
Emilya Ju rgė l a , 7903 Wood-
h a v e n Blvd., Glendale , N.Y. 
11385, tel. 718-441-4794. 

(sk.> 

x Moter is iš Lie tuvos ieško 
bet kokio darbo Tel . 312-925-
-2873. 

(sk.> 

x V e r o n i k a Povi l ion ienė , 
dainininkė ir tautosakos puose
lėtoja iš Lietuvos, sekmadieni, 
rugpjūčio 26 d. 12:30 vai. p.p. po 
šv. Mišių. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, atliks dainos 
ir žodio rečitalį. 

(sk.> 

x Kun. J o n a s Kuz inskas , 
Svč. M. Marijos Gimimo parapi
jos klebonas, prieš išvykdamas 
su kard. Joseph Bernardin į Lie
tuvą, aplanke ..Draugą" ir pa
informavo apie savo kelionę ir 
ateitį. 

x Balfo gegužinėje, kuri bus 
rugpjūčio 26 d., sekmadienį, 
Jaunimo centre, veiks kavinė 
nuo 10 vai. ryt° Gr. Meiluvien-
ės, Brighton Parko primininkės, 
tvarkoma. Gros Ramanausko 
orkestras. Dalyvaukite ir pa
r e m k i t e r a ika l ingą ša lpos 
darbą. 

x Teisėjas Anton V a l u k a s 
dalyvaus su šeima Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus 
gegužinėj sekmadienį, rugpjūčio 
26 d., New Buffalo, Mich. 

x Kun. A n t a n a s Saula i t i s , 
SJ, koncelebruos su dviem ku
niga is šv. Miš ias Bever ly 
Sbores, Ind., Šv. Onos bažnyčio
je šį sekmadienį, rugpjūčio 26 d., 
12 vai. dienos. Šventė yra ren
giama Lietuvių klubo. Bus 
maldos diena ir pasiaukojimas 
Švč. Jėzaus Širdžiai, prašant 
Lietuvai tikros nepriklausomy
bės. Po pamaldų 1 vai. Stankū
nų Pines restorano sode bus ge
gužinė. 

x O n a ir J o n a s G r a d i n s k a i 
užsisakė bilietus į „Draugo" 
renginių komiteto rengiamą va
karienę, kuri bus rugsėjo 23 d., 
sekmadienį, Martinique resto
rano pokylių salėje. Stalai yra 
po dešimt žmonių ir dar galima 
užsisakyti pas renginių komi
teto narius arba „Draugo" ad
ministracijoje darbo metu. 

x Dail. Mar ia Ambrozai t ie-
nė, Chesteron, Ind., grąžindama 
laimėjimų šakneles, paaukojo ir 
50 dol. dienraščio stiprinimui. 
Nuoširdus ačiū. 

A Grąžino laimėjimų šakne-
.«?» su i2 dol. auka: Ed. Daniliū-
nas, R. :> S. Nemunaitis, Juozas 
j : \ s a i u s . Maria Kavac. Apoio 
nia Wedrycka, C. Surdokas, Ste
fanija Domeika. St. Stuškys, 
Marija Mockus, Ludmila Stul-
pin, A. Sinkevičius, P. A. Aušiū-
ra, J. Alekna. Lidija Strazdas, 
Pr. Karalius. Visiems tariame 
ačiū. 

x Marųue t t e P a r k o litua
nis t inės mokyklos mokinių 
registraci ja įvyks pirmadieni 
ir antradienį, rugpjūčio 27-28 d.. 
12-2 v. p.p. mokyklos patalpose. 
207 kambaryje. Registruojami 
vaikai nuo darželio iki 8 sk. ir 
į l ie tuviškai besimokančių 
klasę. 

(sk.) 

x Už pr ieš metus Amžiny
b ė n p a š a u k t ą a.a. k u n . J o n ą 
Borevičių, S.J., Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje bus laikomos šv Mi 
šios šj sekmadieni, rugpjūčio 26 
d.,9 vai. ryto lietuviu pamaldų 
metu. Praneša Šv. Kryžiaus Lie 
tuvių parapiečių komitetas. 

(sk.) 

MIŠRIOJE ŠEIMOJE 
I š moky to jų studijų sava i t ė s (5) 

J U O Z A S MASILIONIS 

Pagaliau atėjo, ko mes laukė- nerius mokslo metus. 

Šveicarijos Einsiedelne Lietuviškų studijų dienose. Iš kaires: dr Danutė Bieliauskiene, prof. Vyt. 
Landsbergis, dr. R. Friedrich — Šveicarijos žmogau; teis. kom. pirm. ir N. Prielaida — LB pirm 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Lietuvos kel iauninkų dė
mesiui . Kas nori patvirtinti 
ar pakeisti Aerofloto ar kitų U 
nijų skrydžius j Lietuvą, ar gau 
ti patarnavimus New Yorko ae 
rodromuose. į skai tant bilic 
tus i kitus miestus — lėktuvais, 
traukiniais ar autobusais -
skambinkite į New Yorko ke 
l ionm agen tū rą „ V Y T I S " 
718-769-3300. 

<sk» 

X Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E MAX RKALTORS. Rimas 
S tankus , tel. (312> 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

x Baltijos r e s to rane g e r a s 
l i e tuv iškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Uždą 
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
be r t s Rd., tel. 708-158-1400. 

(?0o 

x Romas Pūkštys . TRANS-
P A K firmos s a v i n i n k a s , 
praneša, kad vel vyksta j Lietu 
vą ir sąžiningai tarpininkaus 
pervedant PINIGUS, tvarkant 
PALIKIMUS, perkant AUTO
MOBILIUS. Atsiskaitvnuis iki 
rugsėjo 15 d. TRANSPAK. 
2638 W. 69 St., Chicago. IL 
60629. tel. 312-436-7772. 

(sk» 

SE MINARAS 
WASHINGTONE -

„DARBAS L I E T U V A I " 

Rugsėjo 17-30 dienomis Wa-
shingtone JAV Lietuvių Bend
ruomenė organizuoja seminarą 
,,Darbas Lietuvai'". Jame yra 
kviečiami dalyvauti LB darbuo
tojai, politinėje veikloje besireiš
kiančių lietuviškų organizacijų 
atstovai ir aplamai politine 
veikla besidomintieji. 

Seminaro tikslai yra patiks
linti informacijas apie padėtį 
Lietuvoje ir JAV politiką Lietu
vos atžvilgiu; informuoti Kong
resą ir kitas valdžios įstaigas 
apie dabartinius ir pramatomus 
mūsų rūpesčius: sustiprinti ry
šius su mūsų rėmėjais Kongre
se bei siekti didesnės paramos 
Lietuvai; tobulinti mūsų politi
nio darbo efektyvumą; suorga
nizuoti politinių ryšiu tinklą; iš
klausyti ir pasiinformuoti apie 
nepriklausomų politinių akty
vistų grupių veiklą; suformuluo
t i ir pradėti vykdyti naujas ini
ciatyvas bei programas Lietuvos 
labui. 

Detali seminaro programa bus 
paskelbta artimoje ateityje. Vie
na diena bus skirta kontaktams 
su vaizbos institucijoms (penkta
dienį, rugsėjo 28 d) . Jau dabar 
numatytas pusryčių susitikimas 
su Atstovų rūmu ,,Baltic Free-
dom Caucus" nariais ir kitais 
atstovais bei senatoriais. Numa 
tytos informacinės ir diskusinės 
sesijos Baltuosiuose rūmuose ir 
Valstybės departamente. Sie-

x A m e r i k o s Lietuvių Tau
tinės s-gos, Chicagos skyriaus 
gegužinė įvyks š.m. rugpjūčio 26 
d. 1 v. p.p. Lemonte, Ateitininkų 
namų puikiame ąžuolyne. Vi
suomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti, pasivaišinti ir pra
leisti malonią sekmadienio po
piete. 

(sk) 

x D Ė V Ė T I D R A B U Ž I A I , 
ba ta i , m a i s t a s ir kt. daiktai ; 
VAISTAI — receptinai. nere
ceptinei. Kiekia i ne r i bo j ami . 
MUITO N Ė R A ! Iš kitų miestų 
savo daiktus siųskite mums paš
tu arba UPS. Aukštos kokybės 
rūkytos mėsos gaminiai. AU
TOMOBILIUS parduodame pi
giai T R A N S P A K . 2638 W. 69 
St., ChicaRO, IL 60629, tel . 
312-436-7772. 

(sk) 

x I šnuomojamas m o d e r n u s 
2 miegamųjų b u t a s Marųuette 
Parke arti bažnyčios Skalbyk 
la vietoje Tel . 312-925-9571. 

(sk> 

x Alb inas Kurku l i s , akcijų 
brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
R e n s h a w , Inc . , pa tarnauja 
akcijų, bonu. fondų bei ki tų 
vertybių pirkime ir pardavi
me Susidomėję skambinkite 
312-977-7916. 

(sk) 

k iama detalių paai;K.inimų iš 
valdžios pareigūnų apie įvairius 
įs tatymus, liečiančius Lietuvą 
(humanitarinės pagalbos, Hel
sinkio proceso, kon^rr. Durbin 
papildymo, Seed II irktA Likęs 
laikas bus skiriama- įvairiems 
seminarams apie pol'.'.nę veiklą 
ir išeivijos susiorpanizavimą 
efektyviam politiniam darbui 
Lietuvai. Taip pat rumatomas 
priėmimas Lietuvos atstovybė
je bei iškilmingas banketas. 

JAV LB krašto valdybos vi
suomenines veiklos koordinaci
nis komitetas sudarė seminaro 
rengimo komisiją: Re^na Naru-
šienė — pirmininkė nariai Ri
mantas Dirvonis, Ar ydas Barz-
dukas. Asta Banion; te. Audro
ne Pakštienė, Vyta.tas Voler-
tas , Aušra Zerr. 

Prašome kiekviena LB apylin
kę atsiųsti bent vie-ą atstovą, 
kuris yra atsakingai už apylin
kės politinę veikla ir, reikalui 
esant , šio atstovo išlaidas pa
dengti iš apylinkes iždo. Taip 
pat tikimės susilaukti atstovų iš 
k i tu Lietuvos reu ilu besisielo
jančių organizacijų ir jų skyrių 
(Altos, Lietuvos Vyčių, Jaunimo 
organizacijų ir t.t.) Norime, kad 
šis seminaras būtu visų lietuvių 
Amerikoje darbo ir susiorgani-
zavimo Lietuvos interesams su
sitelkimas. 

Norintieji seminare dalyvauti 
registruojasi JAV Lietuvių 
Bendruomenes būstinėje Chi
cagoje. 2713 Vv'est Tlst Stree, IL. 
60629, tel. 312436-0197, fax 
312-436-6909 
Seminaras vyks r-heridan Na
t ional viešbutyje Arlington, 
Virginia<prie Naboaal Airport). 
Kambario kaina 72 dol. nakčiai 
(nuo vieno iki keturių asmenų 
kambaryje >. Kambariai rezer
vuojami skambinant tiesiogi
niai viešbučiui tel. 1-703-521-
1900. Svarbu užsisakyti lėktuvo 
bilietus kuo greičiau, nes nuo 

rugpjūčio 29 d. bilietų kainos 
labai pabrangs. Norintieji pasi
naudoti grupine bilietų kaina 
(grouprates) skrendant United 
a r American Airlines, prašomi 
skambinti 1-800-222-2499'kal
bėti su Veronica) kuo anksčiau, 
bet ne vėliau rugsėjo 12 d. Se
minaras bus vedamas lietuviu 
ir anglų kalbomis pagal reika
lą. 

D. K. 
„PENSININKUI" 5-RI 

METAI 

Lietuvių patarie sako: „Mažas 
kupstas didelį vežimą verčia". 
Buvusi L. B. krašto valdybos 
socialinių reikalų tarybos pir 
mininkes D. Valentinaites ini
ciatyva buvo redaguojamas biu
letenis, kuris informavo sociali
niais reikalais ieškančių pagal
bos ar patarimo asmenis Pasi
taikė taip, kad biuletenis prasi
dėjo be jokių prašymų aukoti 
tam tikslui pinigų, pirmuosius 
žingsnius pradėjęs tik vienu 
puslapiu — vyresniųjų lietuvių 
centro įvykių ir patarnavimo ži
niomis. 

Šiandien „Pensininkas", reda
guojamas sumanaus ir darbš
taus redaktoriaus Karolio Mil-
kovaičio. kuris šias pareigas ei
na nuo 1985 metų. yra patrauk
lus, naudingas, idomus, 36 pus
lapių mėnesinis žurnalas ne tik 
vyresniesiems, bet ir vidurinio 
ar jaunesnio amžiaus skaityto
jui. 

Yra nepaprastai malonu, kai 
žmogus švenčia bet kokią savo 
sukaktį, o dar maloniau ir taip 
pat svarbiau šiuo atveju ..Pen
sininkas" švenčiantis 5 metų 
sukaktį. Todėl yra svarbu atsi
grįžti atgal ir prisiminti visus 
įvykius, atvedusius iki šios die 
nos. „Pensininko'" tikslas buvo 
ir yra suart int i vyresniojo am
žiaus lietuvius, bandydamas įsi
gilinti ; vyresniojo amžiaus He

me: šilta, graži rugpjūčio 9 die
na. Tačiau naktys tebėra šaltos, 
ir atsivežtieji vėsintuvai tebėra 
neišimti iš dėžių, be tarnybos. 

Dienos pirmininku pakviečia
mas jaunas mokytojas Antanas 
Rašymas iš Toronto, kuris vieto
je prelegentų „pristatymo" prieš 
paskaitas ir „ats tatymo" ar pa
dėkos po paskaitos tardavo po 
poetišką žodį. 

Pirmoji paskaita ar pirmasis 
pranešimas — „kolektyvinis": 
Arūnas ir Rūta Udriai papasa
koja apie neakivaizdinę mokyk
lą. J i įsteigta maždaug prieš 10 
metų J . Kavaliūno, tuometinio 
Švietimo tarybos pirm. Ilgą 
laiką jai vadovavo Vida Bučmie-
nė, gyv. Clevelande, dabar ke
linti metai administruoja Arū
nas Udrys, gyvenąs Jacksone. 
Prieš šį pranešimą J . Kava
liūnas įteikė Dariui Udriui šios 
dvylikametės mokyklos baigimo 
atestatą. Dirba keletas mokyto
jų, kurie pasiima po vieną ar ke
letą mokinių. įsiregistruodamas 
vaikas atsiunčia savo nuotrauką 
ir įkalbėtoje juostelėje „prisista
to". Iš to mokytojas tur i savo 
mokinio vaizdą ir išgirsta jo kal
bą, iš kurios paaiškėja ir jo išsi
lavinimas. Neakivaizdinėje mo
kykloje mokinys t u r i dirbti 
kiekvieną dieną, kitaip atsilie
ka. Mokyklą lankė daug moki
nių, bet 12 metų kurso atestatus 
gavo tik du. Šiam antrajam — 
Dariui Udriui — prieš šį prane
šimą atestatą įteikė Jonas Ka
valiūnas. 

Daugelis teiraujasi žinių apie 
Vasario 16 gimnaziją Vokietijo
je. Darius Udrys, Kazys Mote-
kaitis. Rita Račkauskaitė, Rima 
Idzelytė ir Audra Baleišytė, bu
vę tos gimnazijos mokiniai, pa
pasakojo apie tos gimnazijos gy
venimą: mokytojus, pamokas, 
laisvalaikį, organizacinį veiki
mą. Susidarė vaizdas, kad visi 
yra patenkinti ten praleidę vie
tų vių socialines problemas ir rū
pesčius, per spausdintą žodį su
teikti sveikatos patarimus ir pa
galbą sau ir savo artimui — 
žmogui. 

Penkerių metų sukakties pro
ga sveikiname „Pensininko" re
daktorių Karolį Milkovaitį. ad
ministratorę Eleną Sirutienę, 
linkime jiems ištvermės ir svei
katos jų nelengvame spaudos 
darbe. Tegul ..Pensininkas" gy
vuoja dar daug metų ir būna 
šviesus pragiedrulis gyvenimo 
saulėleidyje. 

Spauda lietuvių išeivijos gyve
nime yra patvariausias tautinio 
bendravimo informacijos šalti
nis ir žmogaus laisvalaikio ma
loniausia pramoga. Tegul „ma
žas kupstas" „Pensininkas" 
atlieka didelį ir prasmingą dar
bą išeivijos vyresniųjų lietuvių 
c e n t r e L Smie l iausk ienė 

Jaunu. Lietuvos su savo gydytoju St Joseph ligoninėje ir sveikatos priežiūros centre pa 
sitiknm -*rfio - cukraligės įsigalėjimą ir gavo nurodymus, kaip ja reikia gydyti. Is kaires; 
dr. Ho* ..• .vilder. jaunuosius atlydėjęs dr Vladimir Petrenko. Saule Mickevičiūtė. Tomas Bam 
bala* 1- *lesvte ir Edvinas Geriksas. ligonines gydytojas dr Joseph Krafl 

Nuotr. St- Joseph Hospital 

Antrąją paskaitą „Idealus mo
kytojas" skaitė Juozas Masilio-
nis. Pirmiausia svarstė klausi
mą, kas yra profesija ir kas pa
šaukimas. Kiekviena profesija, 
ir mokytojo, reikalauja profesi
nio pasiruošimo ir to darbo mei
lės, ką vadiname pašaukimu. 
Įsigijęs mokslą, profesinį pasi
ruošimą, mokytojas tur i ir to
liau domėtis savo sritimi, tobu
lintis. O tobulinimuisi priemo
nių yra: darbo konferencijos, 
svarstybos, studijų savaitės. 
Kiekvienam mokytojui reikia 
laikytis šio pedagoginio perspė
jimo: „Nedrįsk eiti į klasę napa-
siruošęs pamokai". Mokytojas 
turi pažinti dėstymo metodus, 
bet ir pats pamažu tur i kurti 
savo metodą. Toliau kalbėjo 
apie mokytojo apsirengimą, lai
ką eiti į klasę ir išjos išeiti, mo
kinių išleidimą iš klasės, rašo
mųjų rašymą, ką imtis į klasę, 
ką palikti mokytojų kambaryje, 
sėdėti ar stovėti klasėje. Plačiau 
kalbėjo apie dalyko dėstymą ir 
mokinių vertinimą, patardamas 
būti teisingam, vengti favoritiz-
mo. Pabaigai svarstė drausmės 
reikšmę, nusikaltimą ir baus
mę. Idealus mokytojas įvairiose 
mokyklinėse situacijose tu r i 
rasti geriausią sprendimą. 

Trečią dienos paskaitą — po 
kalbį turėjo Marytė Utz iš Chi
cagos. Tema — „Kaip išlaikyti 
lietuviškumą mišrioje šeimoje". 
Pasisakė kalbėsianti iš savo 
pačios praktikos. J i yra ištekė
jusi už nelietuvio, bet labai gero 
žmogaus. Vyras dirbo ir mokė
si, o baigus mokslą, jam tenka 
dažnai keliauti . J i , baigusi 
mokslus, nedirbo, o buvo su vai
kais. Tai didelis pliusas. Reikia 
vaikui sudaryti tinkamą aplin
ką kalbai ar kalboms išmokti. 
Vaikas tur i jausti, kad ta kalba, 
kuria jis kalba, kurios mokosi, 
yra reikalinga. Jų šeimoje vai
kai su motina kalbėjo lietuviš
kai, su tėvu angliškai, nes žino
jo, kad jis lietuviškai nemoka. 
Lit. mokykla jai daug yra da
vusi. Gautas vertybes ji norinti 
perduoti ir savo vaikams. Dau
gelis tėvų nori turimas vertybes 
perduoti savo vaikams, bet pa
sijunta t am nepasiruošę. Reikia 
jaunoms šeimoms bendrauti, 
ruošti studijų dienas ar savaites. 
Lietuviškoji šeimos pusė visą 
laiką su vaikais turi kalbėti lie
tuviškai. Turi padėti seneliai. 
Reikia įsigyti lietuviškų video 
juostų, leisti jas per TV, lietuviš
kų pasakų, pritaikytų mūsų gy
venimui. Deja, yra šeimų, kur 
abu tėvai lietuviai, o tarp savęs 
ir su vaikais kalba angliškai. 
Yra didelis smūgis matyti ir 
girdėti tokius vaizdus: tėvas ar 
motina atveža vaiką į lituanis
tinę mokyklą, o palikdami atsi
sveikina, atvažiavę pasisveiki
na... angliškai. Tokia šeima 
neįdiegs ir neišlaikys lietuviš
kumo šeimoje ir jo neperduos sa
vo vaikams, nors ji nėra „miš
ri" Labai daug padeda kelionės 
į Lietuvą ir joje pabuvimas. Lie
tuviškoji mišrios šeimos pusė 
turi tvirtai įsisąmoninti, kad lie
tuvių kalba yra didelė dovana, 
vertybė ir kad ją reikia visais 
įmanomais būdais perduoti savo 
vaikams. Pirmaisiais savo gyve
nimo metais vaikas procentaliai 
išmoksta daugiau, negu per visą 
savo gyvenimą. Jei tuo laiku 
nepadėsi pagrindo, paskui bus 
jau vėlu. 

Paskai ta buvo gyvas susido
mėjimas, buvo daug paklausi
mų. 

Vakarą praleidome prie laužo. 
..anoj pusėj ežerėlio"... 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago. IL 60624 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak. 
š>stad 9 v.r. iki 1 vai d. 
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