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Kardinolas baigė savo 
vizitą Lietuvoje 

Pažadėjo padėti Lietuvos Bažnyčiai, 
kuri neprašė pinigų 

Vilnius. — Kardinolas Bernar
d i n a s baigė savo dešimties 
dienų kelionę Lietuvoje ir per 
Maskvą išvažiuodamas trečia
dienį į Ameriką, pasakė, jog 
„mūsų buvimas čia paliko didelį 
moralinį įspūdį žmonėms", rašo 
„Chicago Tribūne'* reporteris 
Michael Hirsley. J i s sako, jog 
t a s įspūdis buvo išreikštas j am 
visų septynių Lietuvos vyskupų 
ir žodžiuose ir entuziastiškame 
vienas po kito priėmime, kai 
Chicagos dvasiškiai vizitavo 
Lietuvos bažnyčias. 

Kard. Bernardinas vadovavo 
Amerikos Vyskupų konferenci
jos delegacijai, kurios t ikslas 
buvo vietoje susipažinti, kokia 
y r a Lietuvos katalikų padėtis, 
o j a m tai buvo svarbu dar ir 
todėl, kad Washingtone šį ru
denį atidaroma įstaiga, kad 
padėtų Rytų Europos ir Sovietų 
ka ta l ikams atsigauti iš komu
nizmo priespaudos. Kardinolas 
pa t s pasir.nko Lietuvą tokiai 
istorinei kelionei. „Tikslas yra 
padėt i Bažnyčiai, kuri buvo 
penkis dešimtmečius pogrindy
j e " , pasakė kardinolas. Ypač 
pirmenybė turi būti teikiama 
jaunimui . Jis matąs, kad yra 
daug vilties Lietuvos kata
likuose. Jam buvo sakyta, jog 
abiejose seminarijose y ra 250 
studentų klierikų, norinčių tap 
t i kunigais; jis matęs s ta tant 
naujas bažnyčias ir atnaujinant 
sugrąžintąsias. 

N e p a p r a s t i į spūdž ia i 

Bernardinas sakėsi iš Lie
tuvos išsivežęs nepaprastus 
įspūdžius. Jis sakėsi labiausiai 
atsiminsiąs veidus tų žmonių ir 
jų išgyvenimą, kai matė juose 
liūdesio ir kar tu džiaugsmo 
ašaras. Kiekvienoje bažnyčioje, 
kurią jis vizitavo, vaikučiai jam 
klojo rožes, tikintieji giedojo 
giesmes ir siekė pbučiuoti kar
dinolo žiedą. O vienoje kleboni
joje, kai jis valgė pietus, minia 
susirinko ties langais ir dainavo 
t a s laisvės dainas, kurios buvo 
uždraustos komunistų. 

Ir kai jis vizitavo Kaišiado-
r i u s . t a i šios vyskupijos 
vyskupas Juozas Matulait is 
priminė vieną seną pasakymą, 
jog vienas šiltas žodis ištvers per 
t r is šaltas žiemas. „Jūsų vizitas 
šildys mus daugelį žiemų". 
Žmonės taip pat sveikino Mariją 
ir Antaną Rudžius, kurie daly
vavo kelionėje. 

Mari jampolėje 
„Chicago Sun-Times" repor

teris Daniel Lehmann, rašyda
mas apie šią šešių dienų pas
toracinę kelionę Lietuvoje, taip 
pat pažymi, jog kardinolas jam 
sakęs, kad yra sujaudintas Lie
tuvos žmonių nuoš i rdumu. 
Lietuvos vyskupai kardinolui 
pasakojo, jog religinė laisvė 
atėjo greičiau negu jie tikėjosi. 
Bet jis jiems priminęs, kad pa
vojus tebėra suvereniteto dery
bos už kraš to laisvę ir už 
tikėjimo išreiškimą. 

Antradienį kard. Bernardinas 
dar aplankė Marijampolę ir čia 
Šv. Mykolo Archangelo bažny
čioje atlaikė šv. Mišias ir vėliau 
dar laimino lietuvius Alytuje, 
Pivašiūnuose ir Kaišiadoryse. 
Grįžtant autobusu į Vilnių, 
kardinolas savo pasikalbėjime 
su lydinčiais žurnalistais, pa
reiškė: „Mūsų buvimas čia 
suteikė didelę paramą žmo
nėms, o ka r tu ne tik šio krašto 
Bažnyčiai, bet ir visai visuo
menei". 

n „Čiurlionio 
konkursas 

Vilnius. - Lietuvos Konser
vatorijos fortepiono katedros 
vedėja profesorė Veronika Vitai 

T r ū k s t a kunigų 

Rusijos Federalinės respublikos ministeris pirmininkas I. Silajevas, kairėje, ir Lietuvos 
Respublikos ministere pirmininke K. Prunskienė pasirašo vyriausybių susitarimą del prekybinių 
ir ekonominių ryšių 1991 metais. 

Amerikietis mokė Kremliaus 
štabą 

Kard. Bernardinas dažnai 
priminė, kad Bažnyčia padės 
Lietuvai, kuri buvo pavergta 
1940 m Vatikanas, Amerika ir 
kiti kraštai nepripažino Sovietų 
okupacijos. „Yra labai svarbu 
lietuviams žinoti, kad jie turi 
draugų, kurie solidarizuojasi su 
jais, kai jie siekia nepriklau
somybės", kalbėjo kardinolas. 
Religiniuose reikaluose Baž
nyčia tu r i dar daug ką atlikti, 
sakė Bernardinas, nes dar nėra 
pritaikinti ir Antrojo Vatikano 
sinodo n u t a r i m a i , pavyz
džiui pasauliečių vadovavimo 
klausimai ir maldų praktika. 
Nors seminar i jose daugėja 
kandidatų, tačiau šiuo metu yra 
didelis kunigų trūkumas, pa
sakė kardinolas. 

Lietuvos vyskupai pažadėjo 
jam išdėstyti savo norus ir viską 
surašyti ko reikia. „Ne pini
guose yra reikalas", sakė kar
dinolas Bernardinas", kai jam 
Lietuvos vyskupai išdėstė. Lie
tuvos vyskupai nori religinės li
teratūros popieriaus ir pata
rimų, kaip mokyti tikėjimo tie
sų ir kaip tam tikslui panaudo
ti televiziją. Dabar kardinolas 
sakėsi supratęs šioje kelionėje 
po Lietuvą, kodėl lietuviai 
amerikiečiai nori išlaikyti savo 
tautinę kalbą, kultūrą ir savo 
tradicijas ir visa tai perduoti 
savo vaikams. „Tas troškimas 
lietuviuose glūdi daug giliau, 
negu daugelyje kitų tautybių", 
kalbėjo kard. Bernardinas spau
dos atstovams. 

Maskva. — Reuterio žinių 
agentūra skelbia, jog Kremlius 
dar labiau priartėjo prie Baltųjų 
rūmų dvasios, kai prez. Busho 
štabo viršininkas dirbo su aukš
taisiais prez. Gorbačiovo pata
rėjais , k a i p t u r ė t ų bū t i 
tvarkomi raštai, dokumentai ir 
visa prezidento įstaigos pro
cedūra. Kremlius nori pašalinti 
įsisenėjusią biurokratinę sis
temą. 

Baltųjų rūmų štabo viršinin
ko John H.Sununu misij? čia 
nebuvo skelbiama. Sovietų ir 
amerikiečių oficialūs pareigū
nai aiškino, jog šis vizitatorius 
diskutuoja ne esminius klausi
mus, bet t ik procedūrinius, kaip 
jie turi būti tvarkomi ir kaip jie 
turi pasiekti tą stalą, kuriame 
sustoja rublis. 

Neįt ikėt inas b e n d r a v i m a s 
Sununu dirbo prie uždarų 

durų ir nedarė viešų komenta
rų. Jo patarimai buvę tik grynai 
privatūs, kaip aiškino JAV 
ambasados pareigūnas Maskvo
je. Tačiau savaime aišku buvo. 
jog nebuvo išvengta tokių 
svarbių problemų, kaip armėnų 
taut inio judėjimo partizanų, 
klausimas, kurie nori prisi
jungti prie Armėnijos arba ir 
Kirgizijos neramumai kartu su 
sovietų ekonomijos atstatymo 
planu 

Gyvas ir greitas-Įn problemų 
s p r e n d i m a s brvo S u n u n u 
uždavinys, kai'- turėtų daryti 
įvairiose situacijose Sevietų 
kasdieninio gyvenimo vairuo
tojai. Prieš kurį !aiką į Wa-
s h i n g t o n ą buvo atvažiavę 
Kremliaus aukštieji pareigūnai 
ir susipažino, kaip dirba Baltųjų 
rūmų štabas. Šį kartą pats Bal
tųjų rūmų virsim kas stebėjo 
Kremliaus prezidt į to įstaigos 
darbą ir davė sav. patarimus. 

Fondų atstovai Lietuvoje 
Malonų įspūdį L ituvoje sve

čiams paliko susit i - ams su kar-

Išvaromi žurnalistai 
Paryž ius . — Reuterio žinių 

agentūra praneša, jog prancūzų 
televizijos reporteriams įsakyta 

Vilnius. (ELTA) — Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje lankėsi 
dviejų įtakingų fondų — Rocke-
feller Brother Fund ir Pew 
Charitable Trust atstovai. Juos 
lydėjo iš JAV Juozas Kazickas. 

Svečiai pabrėžė, kad ši jų 
kelionė būvu susipažinimui ir 
neturėjo tikslo iš karto imtis su
tarčių pasirašymo ar pradėti 
teikti konkrečią pagalbą. Nepai
sant to, Rockefeller Brotber 
Fund prezidento nuomone, viso
se trijose Pabaltijo šalyse surado 
tinkamų organizacijų, kurių 
veikla galėtų remti , taip pat 
nurodė svarbiausias paramos 
reikalingas sritis: ekonomika, 
žemės ūkį. gamtosaugą ir tarp
tautinių santykiu specialistų 
apmokymą. 

dinolu V. Sladke 
net ikėta išgirst' 
l inės , o dvasiri 
prašymą. 

Labai aukštai b 
Kauno Vytauto I> 
sitetas. Svečių r-
versi tetas Pab; 
vykdomos progr 
to lygio, galbū-

fondų. Ypatinga-
skir iamas men» 
ketingo mokyt 
geram anglų ka 

Abu fondų atst-
akcentavo, kad fo 
ti gamtos apsa 
gas, mokslo be 
ganizacijas 

iumi. Buvo 
e materia-

- pagalbos 

o įvertintas 
žiojouniver-
>mone, uni-
jyje, kurio 
is yra aukš-
is paremtas 
mesys buvo 
nento, mar-
, ta ip pat 
išmokimui, 

ai pastoviai 
i tegali rem-
s, labdarin-
-.ultūros or

te praneša, jog Pirmojo Tarptau- įvykti iš Irako. Taip pat įsaky-
tinio M.K. Čiurlionio pianistų ir m a s į teiktas ir kitiems užsienio 
vargonininkų konkurso idėja 
gyva. Šis svarbus renginys vyks 
1991 m. rugsėjo 22 - spalio 5 d. 
Vilniuje ir Kaune. Manom, 
kad j is pris idės a t v e r i a n t 
pasauliui Lietuvą, propaguojant 
M.K. Čiurlionio kūrybą, atran
dant naujus talentus. Dėkojame 
Lietuvių Fondui Chicagoje už 
materialią paramą. Kreipiamės 
į visus kultūros veikėjus, prašy
dami propaguoti šį konkursą. 

žurnalistams apleisti Iraką 
Bagdado viešbutyje buvo iška
bintas p raneš imas visiems 
užsienio žurna l i s tams susi
pakuoti savo daiktus ir vykti 
namo į savo kraštus. Prancūzų 
televizijos grupė Irake buvo tik 
savaitę laiko. Daugelis užsienio 
korespondentų Irake buvo nuo 
rugpjūčio 27 dienos. Bagdado 
viešbutyje iš prancūzų žurna
listų buvo atimtos filmos. Dabar 

Pramonininkas Juozas Kazickas, dešinėje, atvežė R< 
ir Pew Cahritable Trust fondų atstovus j Vilnių, kurie at- -
žurnalistu klausimus. 

raginti jaunimą (ne t ik lietuvių) ž u r n a l i s t a i ruošiasi vykti \ 
jame dalyvauti. Ammaną, Jordano sostinę. 

— H o n d ū r a s paprašė Vene-
cuela ir Meksika duoti 30^ 
kreditą, jiems perkant alyvą dėl 
pakilusių kainų. 

— I^nkijoje 
r e ika lav ima i 
kar iuomenė p^ 
lenkų teritorij 

ller Brothers 
ėja j Lietuvos 

pasikartoja 
id Sovietų 
t r a u k t ų iš 

Armėnijoje karo meto 
stovis 

Respublikose nesiliauja provokacijos 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Rusijos Respublikos prez. 
Boris Jelcinas vėl pasakė, jog 
reikia pasipriešinti Sovietų 
diktatui ir nugalėti vargą ir 
skurdą, nelaukiant kol Centro 
vadovybė pradės veikti. J is 
pareiškė, kad nuo spalio 1 die
nos reikia pradėti naujos prog
ramos įgyvendinimą tarp res
publikų. 

— Sovietų Sąjungos prez. šią 
savaitę sukvietė savo patarėjus 
ir pasakė, kad ir jis nori pa
greitinai laisvo verslo ekono
miją ir įsake sudaryti tris ko
misijas derliaus klausimams 
ištirti ir kitoms ekonominėms 
problemoms aptarti. 

— Kubos diktatorius Fidel 
Castro pasakė pagaliau, kad 
prisideda prie tarptautinių 
pastangų kovai su narkotikais 
ir narkotikų prekyba. 

— Libyos diktatorius Qaddafi 
pranešė, kad Libija nesilaikys 
Jungtinių Tautų nutarimo ir 
praleis maisto siuntinius į 
Iraką. 

— Moldavijos rusiškai kai 
bančioji sritis paskelbė savo 
suverenumą nuo pietinės res
publikos dalies, nes didėja tau
tinis rumunų kilmės žmonių su
sipratimas. 

— Washingtone Valstybes 
sekretorius James Bakeris III 
pasakė antradieni, jog Irako in
vazija į Kuvvaitą įpareigoja 
suorganizuoti NATO pavyzdžiu 
organizaciją prieš cheminius ir 
branduolinius ginklus, kuriuos 
gali panaudoti neatsakingi 
kraštai prieš savo kaimyną 
Vidurio Rytų regione. Amerikos 
karinės pajėgos turėtu pasilikti 
tame regione, jei ir būtų suras
tas patenkinamas sprendimas 
dabartinėje krizėje. 

— Vak. Berlyne buvo su
laikytas arabas, kuris 1986 m. 
subombardavo La Belle šokių 
sale ir užmušė du amerikiečių 
kareivius ir vieną turkų moterį 

— Rumunijos prez Ion II 
įescu apkaltino Ameriką ir 
kitas Vakarų šalis, kurios at
s isako suteikt i finansinę 
paskolą Rumunijai, kai tie 
patys kraštai rėme komunisto 
diktatoriaus Nicolae Ceausescu 
režimą. 

— Tarptaut inio terorizmo 
veiksmai sumažėjo praėjusiais 
metais 38%. Daugiausia teroris
tinių užpuolimų buvo Viduri 
niuose rytuose ir mažiau Va 
karu Europoje ir Lotynų kraš 
tuose. 

Maskva . — Armėnijos Par
lamento paskelbtas ypatingos 
padėties stovis, kur is prilygsta 
karo meto stoviui, tęsiamas 
toliau. Šis apsiausties s ta tusas 
buvo įvestas po to , kai buvo 
nušautas vienas armėnų parla
mentaras ir dar kiti penki 
žmonės. 

Jerevane, Armėnijos sostinėje. 
Aukščiausioji taryba 170 balsų, 
o prieš nė vieno, įsakė sustab
dyti Armėnijos Tautinės kariuo
menės dalinių veiklą ir kad jos 
nariai atiduotų turimus ginklus 
ir paliktų tą pastatą, kurį jie 
buvo užėmę ir iŠ kurio bandė 
valdyti miestą. Visoje respub
likoje uždraustos demonstra
cijos ir įvestas draudžiamasis 
laikas pasirodyti gatvėse nuo 10 
vai. vak. iki 6 vai. ryto. Centri
nė Sovietų vyriausybė nebuvo 
įsivėlusi šį kartą į tą reikalą. Šį 
kartą armėnai išėjo patys prieš 
armėnus ir tai y ra didelis smū
gis naujai išrinktai Armėnijos 
vyriausybei, kuri grindė savo 
veiklą pilna nepriklausomybės 
platforma ir buvo gyventojų 
išrinkta. 

KGB veikla n e p a ž a b o t a 
Tūkstančiai armėnų įsijungė 

į savo tautinę kar iuomenę, 
norėdami kovoti prieš Azer
baidžaną, su kuriuo vyksta 
nuo la t in ia i s u s i r ė m i m a i . 
Armėnijos naujasis prezidentas 
Levon Ter-Petrosian buvo užtik
rinęs Kremlių, kad j i s įves 
kontrolę armėnų tarpe. Minėtos 
Tautinės kariuomenės daliniai 
pare i škė lojalumą savo 
vyriausybei, bet tų dalinių 
vadai prisiekė, kad j ie ne
atiduos ginklų vyriausybei. 
Paskutinėmis žiniomis, pačių 
armėnų tarpe vyksta pasitari 
mai t a rp kariškių vadų ir vy
r iausybės a t s tovų . A i š k u s 
nesu ta r imas v y k s t a t a r p 
Armėnijos Taut inės kariuo
menės dalinių ir tarp Armėnijos 
Vidaus reikalų ministerijos ir 
KGB dalinių, kur ie į sake 
parlamentarams įvesti apsiaus
ties stovį v i same a r m ė n ų 
krašte. 

K a s nušovė a r m ė n u s 
Viktor Aivazyan, Armėnijos 

Parlamento narys, ir Gervandik 

— Baltijos aplinkos švarini 
mo konferencijoje nedalyvauja 
ne tik Estija, Latvija ir Lietuva, 
bet ir Sovietų Sąjungos min. 
pirm. N. Ryžkovas. 

— Kinija ir Sovietų Sąjunga 
sutarė, kad būtų nu t r auk ta s 
Cambodijos apginklavimas ir 
nutarė, kad Cambodijos princas 
Sihanoukas gali vadovauti pe 
reinamajai vyriausybei. 

— Indonezija ir komunistine 
Kinija pasirašė su s i t a r imą 
atstatyti diplomatinius ryšius 
kitą mėnesį, kurie buvo nu
traukti prieš 23 metus. 

— Bulgarijoje buvo rasti 
masiniai kapai ir manoma, kad 
tai yra iš to meto, kai Sovietų 
kariuomenė buvo Bulgarijoje ir 
žudė bulgarus. 

— Maskvoje, AP agentūros 
pranešimu, demonstravo dau 
giau kaip 10,000 žmonių netoli 
Kremliaus, re ikalaudami, kad 
būtų atsisakyta ttuo privilegijų 
komunistams, bet demonstran 
tai pasisakė ir prieš Kremliaus 
vedamą politiką Lietuvos at 
žvilgiu. 

Mikaelian, Armėnijos Tautinio 
sąjūdžio narys , kaip ta ikos 
delegatai, nuėjo į kariuomenės 
štabą, ir kaip ..Tassas" pranešė, 
jie abu buvo ten nušauti. Šie 
neramumai kilo kaip tik tada. 
kai Gorbačiovas daro milžiniš
kas pastangas išlaikyti respub
likų sąjungą krūvoje. J a u 13 
respublikų pasiskelbė, kad jų 
respublikose negalioja Sovietų 
Sąjungos įstatymai ir kad jos 
nori atsiskirti nuo Maskvos. 

Naujasis Gorbačiovo spaudos 
direktorius Vitalijus Ignatenko 
pranešė, kad šią savaitę vyksta 
pasitarimai su Rusijos atstovais, 
tačiau jų nutar imų neprane
šama. Paaiškėjo jog gali būti 
labai žymių pasikeitimų visoje 
respublikų unijos struktūroje. 
Nežiūrint draugiškų nuotaikų 
vieša*, Jelcinas nesitraukia nuo 
savo reikalavimų tuoj pat įvesti 
laisvo verslo ekonomiją. Be Jel
cino bendradarbiavimo. Gorba
čiovas nebegali nieko geresnio 
bepadaryti . 

Anglų Reuter io žinių 
agentūra skelbia, kad ne vien 
Armėnijoje vyksta provokacijos 
veiksmai, jie pastebimi ir Pabal
tijo respublikose ir kitur. 

Antanaičio laiškas 
Viln ius . — Lietuvoje plačiai 

skelbiami ir diskutuojami 31 as
mens parešikimai dėl „Respub
l ikos" laikraštyje paskelbto 
kreipimosi sudaryti ..Atkuria
mąjį Seimą". Štai Lietuvos Par
lamentaro Vaidoto Antanaičio 
laiškas. 

Maloniai prašau paskelbti šį 
mano laišką laikraštyje. 

Paskutinę darbo dieną prieš 
atostogas (liepos mėn. 31 d.̂  
p a s i r a š i a u g rupės žmonių 
kreipimąsi, paskelbtą tos dienos 
„Respublikoje". Neaiškindamas 
pasirašymo aplinkybių, pasą 
kau, kad tuo pasirašymu padą 
riau didžiausią savo gyvenimo 
klaidą. Atostogos man pavirto 
kančia ir savigraužos dienomis 
bei naktimis. Manau, kad tik 
viešai tai pasakęs vel atgausiu 
dvasinę pusiausvyrą. 

Taip, Lietuvos dabartinį par
lamentą reikės pakeisti Atku
riamuoju Seimu. Tačiau būtinos 
tokios dvi sąlygos: 1̂  sėkminga 
derybų su Tarybų Sąjunga baig 
tis: Z) išvesta okupacine ka
riuomene. Tik tada. atlikęs savo 
istorinę misiją, dabartinis parla
mentas galės būti pakeistas At 
kuriamuoju .Seimu. Todėl mine 
tas kreipimasis paskelbtas ne 
laiku, skaldo visuomenę, kursto 
nepas i t i kė j imą ir a i s t r a s . 
Prašau žmonių, pasirašiusių 
kre ip imąsi , suprast i tai ir 
pasielgti pagal savo sąžine 

Va ido tas Antana i t i s 

K A L E N D O R I U S 

Rugsė jo 7 d.: Bartas, Barte. 
Gilbertas. Palmira. Pulchenja. 
Regina. Reda. Neringa 

Rugsėjo 8 d.: Švč. Marijos gi 
mimas. T a u t o s šven tė . Adri 
jonas, Klenientina, Daumantė. 
Liaugaudas, Gerutis, Adele. 
Ina. 

O R A S CHICAGOJE 

Saule teka 6:21. leidžiasi 7:16. 
Tempera tūra dieną 80 L, 

nakt j 62 I. 
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IV PLS ŽAIDYNĖS 

POSĖDŽIAI, POKALBIAI... 
Nežiūrint, kad Artūro ir Lai

mutės Poviliūnų lankymasis 
JAV buvo privataus pobūdžio, 
Artūras Poviliūnas, būdamas 
Lietuvos sporto viršūnėje, lyg ir 
jautė pareigą arčiau susipažinti 
su Šiaurės Amerikos Sporto 
sąjunga (ŠALFASS) ir jos centro 
valdyba, o taip pat ir keletu 
sporto klubų. Ne tik susipažinti, 
bet ir su t e ik t i vė l iaus ią 
informaciją iš IV PLS žaidynių 
organizacinio komiteto ir bend
rai iš Lietuvos sporto veiklos. 
Tai jam nebuvo sunku, nes Lie
tuvos sportas yra jo gyvenimas 
— jis ilgus metus buvo Lietuvos 
Kūno kultūros ir sporto komi
teto pirmininko pavaduotojas, o 
dabar yra Lietuvos Tautinio 
Olimpinio komiteto (TOK) 
prezidentas ir IV PLS žaidynių 
organizacinio komiteto pirmi
ninko pavaduotojas. Jo iškal
bingumas ir žinios sklido oro 
bangomis iš penkių radijo stočių 
— „Margučio", „Žemės L" , 
Toliais ; r Pranės Šlutų Chica-
goje. Komo Kezio vedamos radi
jo programos New Yorke ir 
Amerikos Balso Washingtone. 

Jo pranešimai ir atsakymai į 
klausimus skambėjo ŠALFASS 
centro valdybos posėdyje, Chi
cagos „Lituanica" futbolo klube, 
Washingtone ir New Yorke. 

t ŠALFASS posėdyje 

ŠALFASS centro valdyba 
savo posėdyje svarstė metinių 
sporto žaidynių, vyksiančių 
a te inan t į pavasarį , organi
zavimą. Svečią nustebino, kad 
organizuoti norinčių yra dau
giau negu reikia, ir kad or
ganizatoriai yra sporto dar
buotojai , kai kur ie jų j au 
keturias dešimtis metų dirbą 
sąjungoje ir be jokio atlygi
nimo... 

Iš savo pusės centro valdyba 
svečiui pareiškė, kad iš Lietuvos 
atvykstančių įvairiausių sporto 
vienetų nebegalės priimti ir glo
boti, jei iš anksto apie tai nebus 
painformuota iš Lietuvos TOK. 
Artūras Poviliūnas pažadėjo tą 
reikalą sutvarkyti. 

Sus i t ik imas su „Li tuanicos" 
futbolininkais 

Chicagos futbolo klube „Li
tuanica" paaiškėjo, kad „Litu
anica" tikrai vyks į Lietuvą su 

vyrų ir veteranų komandomis. 
Buvo keliamas klausimas kaip 
sudaryti jaunių komandą. A. 
Poviliūnas užtikrino, kad nebus 
jokio pasipriešinimo, jei tokia 
jaunių komanda bus sudaryta iš 
iš kelių JAV miestų jaunų fut
bolo žaidėjų. 

Su „Lituanica" planuoja vykti 
ir nemažas būrys tėvų, žmonų 
ir šiaip gerbėjų. „Lituanicos" 
pageidavimas, kad visi t ie sve
čiai būtų apgyvendinti ten, kur 
vyks futbolo varžybos. O futbolo 
varžybos vyks Klaipėdoje i r Pa
langoje. A. Poviliūnas pažadėjo 
jų apgyvendinimą ir transportą 
sutvarkyti. 

Pasitarimas Washingtone 

JAV sostinėje Washingtone, 
Jurgio ir Elvyros Vodopolų 
namuose buvo suruoštas gana 
iškilmingas priėmimas, kuria
me dalyvavo Wash ing tono 
„Vėjo" klubo vadovai ir sporti
n inkai , Baltimorės l ietuvių 
sporto klubo atstovai bei pats 
JAV Rytų apygardos sporto 
vadovas Algis Veliuona ir jo 
žmona. Įdomus buvo A. Povi
liūno pranešimas, o iš ten 
dalyvavusių pranešimų paaiš
kėjo, kad vykstančių iš abiejų 
miestų į IV PLS žaidynes bus di
džiulis būrys: kelios tinklinio 
komandos, daug lauko teniso 
žaidėjų ir net vienas fecntuoto-
jas Kazimieras Čampė. 

Netoli Washingtono Fairfax 
teniso klube vyko lauko teniso 
turnyras, kurio baigmines rung
tynes matė ir A. Poviliūnas. Tą 
turnyrą laimėjo Vaidas Čikotas, 
šiuo metu geriausias mūsų žai
dėjas. A. Poviliūno nuomone, 
Vaidas ir jo brolis Jonas, kar tu 
su buvusiu čempionu Stepu 
Soliu, duos t ikra i gerų kovų ge
riausiems Lietuvos žaidėjams. 

Su N e w Yorko 
„Atletais" 

New Yorke, pas „Atletų" 
klubo pirmininką Praną Gvildį 
vakarienėje ir pasitarime daly
vavo Romas Kezys, A. Jankaus
kas ir keli k i t i sporto darbuoto
jai. Pranas Gvildys į IH-sias 
PLS Žaidynes Australijoje nu
skraidino 70 sportininkų, o į 
Lietuvą jis pasiryžęs nugaben
ti visą šimtine sportininkų »r 
porą š imtų t u r i s t ų . I lgos 
diskusijos lietė įvairias sporto 

ŠALFAS s-gos centro valdyba po pasitarimo Chicagoje su Lietuvos Tautinio Olimpinio komiteto 
pirmininku Artūru Poviliūnu. Iš k.: Vytautas Grybauskas, Valdas Adamkus, Romas Puodžiūnas, 
Aleksas Lauraitis, Renata Žilioniene, Rimante Dirvonis, Artūras Poviliūnas ir Zigmas Žiupsnys. 
Trūksta Algio Tamošiūno. 

Nuotr Z. Degučio 

š a k a s , tokio gausaus būrio 
n u g a b e n i m ą ir , a i šku , jų 
apgyvendinimą. A. Poviliūnas 
pasižymėjo daugybe klausimų, 
kuriems, su organizaciniu klu
bu Vilniuje, turės rasti atsa
kymus. 

Rugpjūčio 27 dieną Poviliū
n a i , ke l iomis d ienomis 
su t rumpinę savo lankymąsi 
JAV, išvyko atgal. Maskvoje jų 
keliai persiskyrė — Laimutė 
grįžo į Vilnių, o Artūras, vieną 
nakt į Maskvoje pernakvojęs, 
išvyko į Louzaną. Ten rugpjūčio 
30 d. jis susitiko su Tarptautinio 
Olimpinio komiteto prezidentu 
Ch. Samaranch. 

Apie tai pranešime ateinan
čioje „Sporto apžvalgos" laidoje. 

V.G. 

LIETUVOS KREPŠININKAS JAV 
UNIVERSITETE 

„The New York Times" savo 
savaitiniame pirmadienio prie
de „Sports Monday" rugpjūčio 
27 d. išspausdino ilgoką straips
nį, pavadint4 ..From Lithuania 
to Seton Hali". Tame straipsny
je yra rašoma apie krepšinio 
žaidėją studentą Artūrą Karni
šovą. Straipsnio autorius Clif-
ton Brovvn sako, kad Artūras 
prieš porą metų visai nemokėjo 
angliškai, jis net nebuvo gir
dėjęs apie Seton Hali universi
tetą. Jis gyveno Lietuvoje, geo
grafiškai ir kultūriniai yra labai 
toli nuo New Jersey. 

Futbolas Chicagoje 

„LITUANICA" - „SPARTA *» 

ŠALFASS PRANEŠA 
LENGVOSIOS ATLETIKOS 

PIRMENYBĖS 

Šiaurės Amerikos pabaltiečių 
ir lietuvių lengvosios atletikos 
pirmenybės rugsėjo 15 ir 16 
dienomis vyks Kanados latviu 
stadione „Sidabrene", Milton, 
Ont . ( tarp Toronto i r Ha
miltono). Lietuvių pirmenybės 
bus išvestos iš pabaltiečių. 

Varžybos vyks vyrų, moterų ir 
visose prieauglio ir senjorų 
(Masters) klasėse. Visais varžy
bų re ikala is kre ipiamasi į 
ŠALFASS-gos lengv. atletikos 
vadovą: Algis Malinauskas, 
1317 Hillview Cresc., Oakville, 
Ont., 16H 2C6, Canada. Tel. 
(416) 844-7694. 

Praėjusios savaitės „Sporto 
apžvalgos" laidoje buvo paskelb
ta klaidinga pirmenybių data. 
Atsiprašome. 

LAUKO TENISO 
PIRMENYBĖS 

Vidurio Vakarų sporto apy
gardos 1990 metų lauko teniso 
pirmenybės vyks Chicagoje 
rugsėjo 22 ir 23 dienomis. Daly
vavimas atviras visiems lietu
viams tenisistams. Pirmenybės 
vyks Marąuette Parko aikštėse. 
Informacijai kreiptis į Vytą 
Mockaitį, tel. (708) 403-2780. 
Pirmenybes praves Chicagos 
Lietuvių Teniso klubas. 

Dar taip neseniai ..Lituani
ca -Liths komandos žaidėjai 
svajojo apie antrą-trečią vietą 
major divizijoje. Po paskutinio 
nevykusio mūsiškių pralaimė
jimo prieš vidutinę ,,Green-
White" komandą ir „Sparta" 
komandos nesitikėto laimėjimo 
p r i e š pirmaujančią lenkų 
„Eagles" jų pačių aikštėje, 
realybė iškilo prieš akis — 
„Liths" komanda atsidūrė 6-7 
vietoje su „Sparta". 

Šį sekmadienį, rugsėjo 9 d.. 
„Li ths" žais pirmenybių rung 
tynęs prieš „Sparta". Rung 
tynęs vyks „Sparta" aikštėje, 
Allbright Field. 5000 West Cer 
mak Road (2 blokai į Vakarus 
už Cicero Ave t. Cicero, IL. 
Pradžia 3 vai po pietų. 

Kaip jau seniai esame įsiti
kinę, pranašystes ir spėliojimai 

neturi jokios reikšmės komandų 
laimėjimams ar pralaimėji
mams Įvarčiai nulemia. I r 
kokie jie bebūtų: „durni" , „ūg
ly" ar kitokie... 

Retas kas turi t iek progų 
įsigilinti į komandos žaidimą, 
kaip jos vadovas Ged. Bielskus. 
Su juo ir palietėm komandos 
perspektyvas: pra la imėj imas 
prieš „Green White" — didelis 
smūgis . J e i j i s p a b u d i n s 
komandą, smūgis išeis į naudą. 
Neturime puolėjų, kas išnau
dotų tur imas progas. Major 
divizijoje toli nenuvažiuosi be 
aukštų kvalifikacijų vartininko. 
Vartininkas dažniausiai nule
mia rungtynes. 

Rungtynės prieš „Spa r t a " 
labai svarbios. Ne ką daugiau 
apie jas iš anksto galima pasą-
k y t l J .J . 

METINIS VISUOTINIS 
ŠALFASS-GOS 

SUVAŽIAVIMAS 

Met in i s v isuot in is Š. 
Amerikos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo ir Spor to sąjungos 
suvažiavimas įvyks 1990 m. 
lapkričio 17, Clevelando Lietu
vių namuose, 877 East 185 St.. 
Cleveland, Ohio 44119. Telefo
nas (216V-531 2131 

Suvažiavimo pradžia — 11:00 
vai. ryto. 

Pagal ŠALFASS-gos statutą. 
suvažiavime sprendžiamuoju 
balsu dalyvauja sporto klubų 
rinktieji atstovai ir rinktieii bei 
skirtieji ŠALFASS gos parei 
gūnai. Patariamuoju balsu kvie
čiami dalyvauti sporto darbuo 
tojai, fizinio auklėjimo moky 

Artūras Karnišovas 

Toliau autorius klausia: Ką 
Artūras Karnišovas darys šį 
rudenį įstojęs į Seton Hali 
universitetą? Ir čia pat atsako: 
Jis žada įgyvendinti savo svajo
nę studijuoti Amerikoje ir žais
ti krepšini universiteto (kole
gijos) komandoje. 
Artūras yra 19 metų. Jo ūgis 

tojai, sporto veteranai, lietu
viškų organizacijų bei spaudos 
atstovai ir visi lietuvių spor
tiniu gyvenimu besidomį asme
nys. 

Smulkesnės Informacijos 
pranešama sporto kluba'ms ir 
ŠALFASS-gos pareigūnams. Or
ganizacijos ar asmenys, norį 
gauti smulkesnių informacijų ar 
pateikti pasiūlymų, prašomi 
kreiptis i ŠALFASS-gos Centro 
valdybos sekretorių Algimantą 
Tamošiūną, 317 South Cathe 
rine Ave , La Grange. IL 60525. 
Tel. 708-354-2516. 

Šiame suvažiavime bus ren
kama nauja ŠALFASS-gos cen
tro valdyba, Revizijos komisija 
ir Garbes teismas. Taipogi ypa 
tingai svarbus punktas bus IV-
sios Pasaulio Lietuvių sporto 
žaidynes 1991 metais Lietuvo
je ir su jomis susijusi S. Ameri
kos lietuvių sportininkų išvyka. 

SOFTBOLO PIRMENYBĖS 

Rugpjūčio 25-26 d.. Wasaga 
Beach. Ont.. Kanadoje, vyko 
1990 m Š. Amerikos lietuvių 
3-pitch softbolo pirmenybės, 
kurias rengė Toronto LSK 
„Jungtis". Varžybos buvo labai 
sėkmingos. Dalyvavo net 12 
komandų. Laimėtojais išėjo 
Toronto LSK „Vytis". 

ŠALFASS-gos cen t ro 
va ldyba 

— 6 pėdos ir 8 coliai. Jis žaidė 
Vilniaus „Statybos" komando
je. Seton Hali universiteto 
krepšinio komandos treneris P. 
J. Carlesimo Artūrą priėmė į 
savo krepšinio komandą net 
nematęs jo žaidžiant: apie jį 
buvo girdėjęs tik iš kitų vadovų. 
Apie Artūrą jis yra kalbėjęs ir 
su Šarūnu Marčiulioniu 

Artūras krepšinyje turi ir 
tarptautinių varžybų patirties. 
Pernai metais su Vilniaus „Sta
tyba" gastroliavo Amerikoje ir 
žaidė tarptaut iniame turnyre. 
Su „Statyba" į Lietuvą ne
begrįžo ir pasiliko Amerikoje. 
Universitete studijas jis turėjo 
pradėti š.m. sausio mėn., bet dėl 
nepakankamo anglų kalbos 
mokėjimo laikant SAT (Scho-
lastic Aptitude Tęst) egzaminą, 
nepavyko pasiekti reikalau
jamų 700 taškų. Per žiemą pasi
tobulinęs anglų kalboje tą pati 
SAT egzaminą lengvai įveikė ir 
tuos 700 gerokai viršijo. Tai jam 
sute ikė te isę pradėt i stu
dijas universitete ir šį rudenį 
žaisti univ. krepš in io ko
mandoje. Seton Hali univ. Artū
rui yra paskyręs stipendiją. Jis 
studijoms y r a pas i r inkęs 
„business major". Artūras yra 
gana stiprus matematikoje. Jo 
būsimas univ. treneris pasakė: 
„kai jis (Artūras) užbaigęs mus 
paliks, aš tikiu, kad jis bus labai 
geras krepšinio žaidėjas". 

Prie straipsnio yra pridėta ir 
Artūro Karnišovo nuotrauka,o 
kita nuotrauka yra „Sports 
Monday'* pirmajame puslapyje. 

Linkint Artūrui geros sėkmės 
studijuojant ir žaidžiant krep
šinį, kartu tenka palinkėti, kad 
jis visur garbingai reprezentuo
tų lietuvio ir Lietuvos vardą. 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
T * . (1-312) 434-5640 (veikia 24 vai) 
>irm . antr . ketv . penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (704)244-0067; arba (704)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3*00 W. 95 St. 
Tai. (704) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus * kraujo ligos 
Nechirurginis i$s»pietusių venų 

ir hemoroKlų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai . (1-312) 545-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr.. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Cardiac Oiagnosis. Ltd. 
Marąuette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D-
Širdies ir Krauiagystių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 544-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS L1GOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago. III. 
Tai. (1-312) 925-2870 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory MIHs, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Hartem Ave 

Tai. (704) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71stSt. 

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

Palos VlsJon Cantar, 7152 W- 1271h St 
Palos Hgts III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydyto)* 

3315 W 55 St , Ch'Cago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pag.ii su^it-irima 

SIDABRO MEDALIAI 
LIETUVOS ATSTOVAMS 

1990 metų „Macabi" Šiaurės 
Amerikos jaunimo sporto pirme
nybes, vykusios West Bloom-
field, Mich igan . pasibaigė 
rugpjūčio 26 diena. Pirmeny
bėse pirmą kartą dalyvavo ir 
Sovietų Sąjungos delegacija, ku
rioje dominavo Vilniaus „Maka-
bi" sporto klubas. Vilniečiai 
a t i da rymo iški lmėse nešė 
Lietuvos trispalvę Lietuvos 
delegacija laimėjo k e t u r i s 
sidabro medalius Kaunietis, 
Danielius Rabinas laimėjo du 
sidabro medalius, pasiekdamas 
antrą vietą 15-16 metų amžiaus 
stalo teniso ir stalo teniso dve
jeto pirmenybėse. Mykolas 
Grussmanas sidabro medalį lai
mėjo šachmatų 13-14 metų am
žiaus grupėje, o Juris Sidlovskis 
sidabro medalį laimėjo 15-16 
metų grupėje. Šachmatų trene 
ris — Richardas Fichmanas. 

DR. KENNETH J. VERKĘS 
DR. MAGOALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pansintnkama nuolaida 

4007 W. 5* St. 
Tai. (312)735-5556 

507 S. GHbsri. LaGrsnga, IL. 
Tai. (704) 352-4447 

Tai. kabtnsto Ir buto: (704)452-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava.. Clcaro 

Kasdien i ai 8 vai vak 
išskyrus tree šešt 12 iki 4 vai popiet 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D 
Gydy.oias ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Snerman ligonine. Eigin. IL 

Tai. (704) 837-0005 
Skambmti galima 24 vai 

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

Tai. (1-312) 434-1818; Raz. (708) 852-0889 
Vai p'rm . antr netv ir penkt 

3 -k> 7 v v Tik susitarus 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava.. Sulta 324 ir 

5435 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kaan Ave.. Just ice IL 

Tai. (1-312) 545-2440 įve'Kia 24 vai | 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2634 W 71 st. St.. Chicago. III. 

Tai.: (1-312)434-0100 
11400 Souttmast Mlghway 
Palos Halghts. IN. 40443 

(708)361-0220 (704)361-0222 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 st Straat 

Kabinate- tai. (1-312) 737-1168: 
Raztd. (704)345-4811 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W Cermak Rd. 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

Tai . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tat. (1 312) 585-0348; 
Ra*. (1 312) 774-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pi'm ir ketv 12 

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

Kab. tai. (1-312) 471 3300: 
Raz. (704) 442-4247 

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

7722 S Katftia Ava.. 
Chicago. 14. 40452 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (1 312) 776-2880. 
Raz. (708) 444-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austi") 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1312) 5457755 

ARAS ŽLIOBA. M.D-
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madtcal Carrtar-

Napsrvttta Campus 
1020 E. Ogdsn Ava.. Sult* 310. 

NaparvIHa IL 40543 
Tai. 1 708-S27-OOS0 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 544-3184; 
N.mų (7081 341-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Kodėl neišsivysto 

BESIVYSTANTYS 
KRAŠTAI 

Lietuvai ruošiantis perei t i į 
laisvos r inkos ekonomiją, nau
dinga susipažinti su jos veiki
mu, nes prakt iškai ji netaip 
gi, o ir vykdymas eina prieš 
propaguotojai teigia. Ta tema 
teko skai ty t i apie bado ir eko
nominio nepri tekliaus priežas
tis vadinamojo Trečiojo pasaulio 
kraš tuose ir pastebėti, jog tai , 
kas vyksta ten, visai lengvai gali 
daryt is ir Pabaltijo kraštuose ir 
greičiausia visuose komunis
t inio bloko besilaisvinančiuose 
kraš tuose . 

Straipsnyje Commonweal žur
n a l e (1990.VI .15) , K a t h y 
McAfee, ekspertė apie tarp
tau t ines skolas, skurdo priežas
t i s , bei bandymus įvairiuose 
kraštuose su tomis problemomis 
susidoroti, pateikia įdomių, net 
s tebinančių faktų. 

Pasaul io Resursų Insti tuto 
studija parodė, kad žemėje yra 
p r iaug inama daugiau maisto 
n e g u reikia visus žemės gyven
tojus išmaitinti , jei tas mais tas 
b ū t ų teisingai paskirstomas po 
pasaul į . Dabar i šauginamas 
mais tas galėtų pilnai išmaitinti 
šeš is bilijonus gyventojų, o 
žemėje t ė r a t ik 5 bilijonai 
gyventojų. Jungt in ių Tautų 
Maisto ir Argrikultūros organi
zacija per praėjusius 25 metus 
uždokumentavo, kad kiekvie
n a m e žemės regione, išskyrus 
žemiau Saharos dykumos esan
čias Afrikos vietoves, mais
to auginimo produktyvumas 
augo greičiau negu gyventojų 
skaičius, bet labai dažnai t ie, 
k u r i e maistą augina , dirba 
l aukus , nėra tie, kurie tą mais
tą gauna . 

TV ir laikraščiai, rašydami 
apie didžiules šalpos organiza
cijų daromas maisto s iuntas 
vargstant iems trečiojo pasaulio 
k r a š t ams sudaro vaizdą, kad 
pasaulyje tur tas p laukia iš tur
tingųjų kraštų į merdinčias 
n e t u r t i n g ų j ų k r a š t ų eko
nomijas. Bet iš tikrųjų, anot 
Overseas Development Council 
s ta t is t ikos , t u r t a s pasaulyje 
plaukia iš neturtingųjų Afrikos, 
Azijos ir Lotynų Amerikos kraš
tų į tur t inguosius Europos, Š. 
Amerikos kraš tus ir Japoniją. 

Didžiausia dalis šių išplaukų 
y r a pa lūkanų mokėjimai už 
gau ta s paskolas. J T įstaiga 
UNICEF praneša, kad 1988 m. 
besivystantys kraštai sumokėjo 
178 bilijonus dolerių palūka
nomis šiaurės kraš tams. Dar 
daugiau pinigų išplaukė kitais 
pavidalais. Išeina pelnas, kurį 
pas i ima užsienietiškos firmos, 
t u r i n č i o s įmones bes ivys 
tančiuose kraštuose, k u r j iems 
nereikia mokėti tiek algos, kiek 
už tą patį darbą re iktų mokėti 
savuose kraštuose. Tų pačių be
sivystančių kraštų verslininkai 
savo pelną investuoja pramo
ninguose šiaurės pusrutul io 
kraštuose, ne savuose. Be to, tų 
„netur t ingų" kraš tų tu r t as iš
plaukia į šiaurę ir žaliavomis, 
ku r i a s jie tu r i parduoti už 
žemą kainą — žodžiai, kuriuos 
ne kar tą teko skaityti apie Lie
tuvos prekybinius ryšius su Sov. 
Sąjunga. 

Pagaliau daug turto išplaukia 
iš Azijos ir Pietų Amerikos nele
galiai, kai narkot ikų prekybi
ninkai jų augintojams valstie
čiams sumoka tik mažą dalelę 
savo pelno iš tos prekybos, o visa 
ki ta „išskalbia" pramoningų 
kraš tų bankuose bei kitose 
finansinėse įstaigose ir ten in
vestuoja. Negalima nepriskai-
tyti į nuostolius ir tų jaunų pro
fesionalu, kurie iš besivys
tančiųjų pietinio pusrutul io 
kraš tų išvyksta j šiaurę kar
je ras darytis. 

Šis masinis žemės turtų plau
k imas iš neturtingųjų į tur
t i n g u o s i u s yra p a g r i n d i n ė 
priežastis badui pasaulyje. Štai 

PAŠALINTI POPIEŽIŲ, 
NES DRAUDŽIA ŽUDYTI 

kaip turtingieji kraštai prisi
deda pie jų skurdinimo. 

1. Komercinių ūkių-plantacijų 
eksporto pramonės plitimas 
besivystančiuose kraštuose. 
Komerciniai ūkiai nustumia 
nuo žemės mažažemius ūki
ninkus, kuriems belieka už per 
mažą algą dirbti plantacijose, į 
netur int žemės sau patiems ! 
užsiauginti maistą, o susirgus 
ar pasenus likti elgetomis. Gi i 
plantacijos ir rančos augina j 
kavą, sojos pupas, arbatą, kaka
vą eksportui, kurių pagrindinį j 
pelną gauna ne tie, kurie dirbo, 
o plantacijų savininkai. 2. Kraš-
tuose, ku r valdžia remia ūki- ; 

ninkus, paskolos ir parama eina 
komerciniams ūkininkams, ne 
tiems, kurie iŠ ūkio nori tik 
šeimą išlaikyti. (Taip yra net 
Amerikoje.) Gi komerciniai 
ūkiai, gausiu cheminių trąšų ; 

bei nuodų vartojimu teršia 
žemę. 3. Buvusiose koloniali- į 
nėse valstybėse kelių sistema 
paprastai jungia kaimus su uos-
tamiesčiais, kuriuos kolonistai 
pastatė eksportui vežti, o ne 
miestus vienus su kitais, kad 
krašto susisiekimas krašto vi- | 
daus ekonomijai t a r n a u t ų . 

4. Skolintųjų kraštų spau
dimas mokėti skolas verčia tuos 
kraš tus didinti eksportus. O jie 
tą daro, kviesdami įmones dar 
greičiau kirsti miškus, kuo pi
giau, greičiau kasant žaliavas, 
nepaisant ekologinių pasekmių, 
tuo paliekant sunakintą žemę 
ateities kartoms. 5. Tarptau
tinio Piniginio Fondo (IMF) ir 
Pasaulio Banko diktuojami eko
nominio suvaržymo įstatai bei 
skatinimai dar daugiau sko
lintis, nepadeda jiems įeiti į 
laisvą ekonominę rinką, o t ik 
dar labiau juos žlugdo, nes tos 
paskolos neišsprendžia to nepri
tekliaus dėl kurio iš viso reikėjo 
skolintis. Kai šios agentūros pa
reikalauja, kad kraštai eko
nominiai susivaržytų, jie tai pa
daro sumažindami valdžios 
t e i k i a m u s p a t a r n a v i m u s : 
sveikatos, sanitarijos, susi
siekimo, švietimo ir pan. 

6. Pasaulio Banko nurodyti 
suvaržymai reikalauja, kad (tur
t i ng i e s i ems) įmonių savi
ninkams (kaip paskata) būtų 
sumažintos taksų ratos, o ki
tiems (daugiausia neturtingiau
siems) pakeltos. Tai dažnai pri
verčia dar kokį žemės lopą ar 
kitą nuosavybę turinčius ir tą 
parduoti, kas kraštą bendrai 
s tumia tik į didesnį skurdą. 

7. Parduodant ginklus Trečio
jo pasaulio kraštams (o jų biu
džetuose militarinės išlaidos 
pakilo nuo 9% iki 16%), dar 
sumažėja jų gyventojams būti
ni patarnavimai, o tų ginklų 
įgalinti karai milijonus paverčia 
bežemiais, invalidais našlai
čiais, elgetomis. 8. Ypač Afrikos 
kraštuose matome nesibaigian
čius karus, nes tas žemynas 
susiformavo į kraštus ne pagal 
gyventojų etnines kultūrines 
grupuotes, o pagal kolonistų po
reikius, ir dabar tuose kraš
tuose, valdančioji gentis vi
suomet geriau gyvena, negu ne
valdančioji — dėl ko kyla 
civiliniai karai. 9. Nutraukiami 
valdžios patarnavimai pirmiau
siai pakenkia šeimoms, ir dau 
giausia moterims, kurios dėl 
įvairių priežasčių lieka vienos 
auginti šeimas. 

Tad matome, kad ir toji lais
voji rinka neatneš taikos į žemę, 
jei žmonės, kurie ją valdo,nepra-
dės sąžiningiau joje operuoti, jei 
nepradės suprasti, jog noras pi
giai pirkti ir brangiai parduoti 
ir naudojimas savo galios tai 
pasiekti yra didžiausia skurdo 
ir bado žemėje priežastis. Tei
singai pop. Paulius VI rašė: „Jei 
nori taikos, kovok dėl teisingu
mo". 

a.g. 

JUOZAS KRIAUČIŪNAS 

niuose suvažiavimuose, konfe
rencijose ir simpoziumuose ir 
pan. Duodu kelis pavyzdžius. 

Washingtone neseniai vyku
sioje konferencijoje, pavadintoje 
Amerikiečių konferencija reli
gijos ir aplinkos reikalais, Rus-
sell Train, Pasaulio gyvių ir gy
vulių fondo pirmininkas, labai 
griežtai pasisakė prieš popiežių 
Joną Paulių II, prieš jo moky
mą. Ypač jam užkliuvo popie
žiaus lankymasis Meksikoje, 
kur popiežius meksikiečius, o ir 
viso pasaulio žmones, ragino 
nežudyti dirbtinėmis priemonė
mis dar negimusių, įpareigojo 
šeimas turėti vaikų ir taip 
dauginti žmonių skaičių žemėje. 
Russell Train reikalavo popie
žiaus pašalinimo. 

Yra ir buvo Amerikos valdžios 
įstaigose pareigūnų, reikalau 
jančių popiežiaus pašalinimo. 
1981 m. tuoj po pasikėsinimo po
piežių Joną Paulių II nužudyti 
valstybės pasekretorius (under-
secretary) George Bali skundėsi: 
„Šis popiežius yra per stiprus, 
yra sunku su juo kokiu nors 
reikalu tartis. Popiežius yra 
labai priešingas žmonių skai
čiaus didėjimo pasaulyje maži
nimui ... (tas) sudaro tikrą 
kliūtį". 

Pasaulio žmonių skaičiaus 
sumažinimo siekėjams ir ap
l inkos taršos saugotojams 
pavyko pravesti Amerikoje 
į s ta tymus, pvz. Jungt in ių 
Amerikos valstybių švaraus oro 
įstatymą, kuris siekia mažinti 
ūkio ir pramonės gaminių 
gamybą ir tuo versti žmonių 
skaičiui mažėti. Pats įstatymas 
yra reikalingas ir naudingas, 
tik jo parengėjų tikslai klaidin
gi, o ir v y k d y m e einaprieš 
žmoniškumą. J . m.) 

Aukščiau minėtų grupių as- Net Anglijos karališkasis 
menys, ypač jų vadovai, patys princas Pilypas kai susitiko 
save pasiskyrę ar rinkti, yra Romoje su popiežium Jonu 
labai nepatenkinti dabartiniu Paulium II, kas įvyko prieš ke-
popiežiumi Jonu Pauliumi II. lioliką savaičių, pageidavo, kad 
Jie ne tik kritikuoja popiežių dėl žmonių daugėjimas žemėje būtų 
jo pasisakymų už žmogaus gyvy- sustabdytas, nes hks „per mažai 

Amerikoje ir daugelyje kitų 
kraštų, pasiekusių aukštesnės 
civilizacijos laipsnio, yra susi
kūrusių sambūrių, draugijų ir 
sąjungų, kurios visais būdais 
siekia, kad žmonių skaičius 
žemėje nedidėtų, bent liktų toks 
pat, kaip dabar yra, ar net 
mažėtų. Viena tokių siekimų 
grupė vadinasi Tarptautiniai 
žmonių skaičiaus žemėje apribo
jimo kuluarai (International Po-
pulation Control Lobby), kita — 
Pasaulinis fondas dėl gamtos 
(Worldwide Fund for Nature), 
kuri siekia įstatymais priversto 
oro ir aplinkos gerinimo ir gry
ninimo. Pastaroji siekia sustab
dyti žmonių daugėjimą žemėje, 
nes kai mažiau žmonių, tai ir 
oro bei aplinkos taršos galima 
išvengti ir aplinkai natūralią 
gyvavimo eigą užtikrinti. 

Prie šių grupių tiesioginiai ar 
netiesioginiai prisideaa ir kai 
kurios kitos organizacijos: 
pasaulio gyvių ir gyvulių ap
saugos draugijos, planuotos 
tėvonystės grupės, apribojančios 
šeimoj vaikų skaičių, abortus — 
nėščiose kūdikių žudymą (Pro 
choice) propaguojančios insti
tucijos ir sambūriai, grupės sie-

į kiančios mažinti maistui reika
lingų medžiagų ir produktų 
auginimą ir gaminimą bei ma
žinti gamybą pramonės daiktų. 

Keista, prie aukščiau minėtų 
j grupių siekimo tik dėl kitų 
i priežasčių prisideda ir sata-
! nistai (Šėtoną garbinantieji), 
į kurių grupių Amerikoje, o kai 
i kur ir kituose kraštuose yra dau-
I giau, negu daugeliui žmonių 
j žinoma. Šios grupės asmenys 
į mielai jungiasi į kovą prieš besi

priešinančius abortams. Sata-
nistai rūpinasi tik savo ne
varžomu gyvenimu, o vaikai 
kliudo, tai tų turi nebūti. 

bės neliečiamumą ir apsaugą, 
neleidžiant dirbtinomis prie
monėmis gyvybę nutraukti , 
skatinantį žmoniją vykdyti 
visatos Kūrėjo valią ir protingai 
daugintis. Dėl šitų pasisa
kymų ir mokymo popiežius esąs 
kaltas ir popiežių reikia pa
šalinti. 

Popiežiaus sudraudimo ir jo 
pašalinimo minėtos grupės 
siekia labai aktyviai , ne t 
valstybiniuose ir tarptaut i-

vietos žemėje laukiniams gy
viams ir gyvuliams". Princas 
yra Pasaulinio gamtos fondo 
vadovas (Worldv>ide Fund for 
Nature). Princą? savo kalbose 
kartais gyrė pagonybę, staty
damas ją aukščiau, negu krikš
čionybę, nes pagonybė gerbė 
gamtą ir nekenkė aplinkai. 
Krikščionybė ir kitos vieno 
Dievo tikybos s kaito žmogų 
Dievo kūriniu ir panašiu į 
Dievą, kas neleidžia jam 

gyvybės atimti. 
Žmonių skaičiaus apribotojai 

žemėje pageidauja, kad išnyktų 
krikščionių i r vieno Dievo 
religijos, nes jos priešingos 
žmonių skaičiaus mažinimui ir 
jų naikinimui. 

Kelių satanis t inių grupių 
vadovai Californrjoje talkina 
propaguojantiems laisvą abortų 
leidimą. J ų organizacijos 
priklauso Magic Net sąjungai ir 
vienos jų organizacijos narys 
Chip Gordon, autorius knygos 
„The Magician's Dictionary", 
knygoje pas i sako : ,,...(tik) 
kvailiai tiki, kad kūdikių gim
dymas ir vaikų auginimas yra 
taip šventas ir tik tėvai turi die
višką teisę veikti kaip diktato
riai ir policija', „Jau laikas 
įvesti privalomą gimimų kont
rolę". 

Šiame straipsnyje minėti as
menys, popiežiaus ir tikėjimo 
priešai, bent to tikėjimo, kuris 
gina žmogaus žudymą, taip pat 
dauguma toms grupėms pri
klausančių asmenų turi siauras 
pažiūras, stengiasi išsaugoti 
savo ypatingą gerovę kitų 
žmonių sąskaita (ką darė ir dar 
daro komunistai Sovietų Sąjun
goje). Dėl to jie reikalauja po
piežiaus pašalinimo, panaiki
nimo tikėjimų, kurie žmogų 
laiko Dievo kūrinu ir neleidžia 
žmogaus žudyti. 

Tie asmenys visai neatsižvel
gia, kad pasaulyje yra nepap
rasta daugybė energijos šalti
nių: oro judėjimas (vėjas), jūros 
vanduo, žemės vidaus šiluma, 
žemės t u r t a i , upių vanduo, 
saulė, įvairi radiacija ir kt. Prie 
to reikia pridėti, kad žemėje yra 
daugybė neapgyventų plotų. 
Visa tai t inkamai naudojant 
(žinoma, t a m reikia pastangų ir 
darbo), žemėje galėtų gerai 
gyventi keleriopai daugiau 
žmonių. Tik reikia, kad žmonės 
savo darbu ir pasiaukojimu to 
siektų. To siekimui ir įgy
vendinimui yra viena būtina 
sąlyga: žmogus žmogui turi tap
ti broliu arba pagal Evangeliją 
„mylėk artimą, kaip pats save". 
O žmonių brolybę, artimo meilę 
gali kelti t ik gilus tikėjimas į 
Dievą ir vykdymas Kūrėjo 
valios. 

PROF. DR. J. GENYS 
FULBRIGHT 

STIPENDININKAS 
Dirbs Vilniaus universitete 

Prof. dr. Jonas Genys 

Kiekvienenais metais Ameri
kos komitetas tarptautiniam 
moksl in inkų pas ike i t imu i 
(Commission for International 
Exchange of Scientists) atrenka 
apie dvidešimt mokslininkų 
siuntimui į Sovietų Sąjungą. 
Jiems suteikiami „Fulbright 
Scholar" akademiniai t i tulai ir 
yra skiriami gana aukšti kelio
nės ir kompensacijos fondai. 
Žinoma, yra daug kandidatų, 
kurie pris tato net dvylika 
kopijų profesinės pažangos ir 
gyvenimo aprašymo dokumen
tų. Iš šių kandidatų specialus 
komitetas atrenka mažą skaičių 
„nominuotų" mokslininkų ir 
siunčia jų dokumentus galuti
niam atrinkimui į Maskvą. 

Šiuo metu dr. Jonas B. Genys, 
Marylando universiteto profeso
r ius gavo praneš imą, kad 
Maskva patvirtino jo nomina
ciją važiuoti į Vilniaus uni 
versitetą ir dėstyti dendrogene-
tiką. Dr. Genys ir jo žmona 
Eugenija, kuri ruošiasi dėstyti 
anglų kalbą, numatė važiuoti 
per Maskvą į Vilnių 1991 m. 
žiemos-pavasario semestrui , 
kuris prasidės vasario mėnesį. 
Maskvoje juos pasitiks Ameri
kos ambasados įgaliotiniai ir 
per porą dienų supažindins su 
gyvenimu užsienyje. Taip pat 
dviejų dienų seminarinės in
strukcijos buvo Washingtone 

su akademiku L. Kai r iūkšč iu 
Vytauto Didžiojo univers i te te 
Kaune. 

Lietuviams dr. Genys y ra 
žinomas kaip Amerikos Lie
tuvių Tarybos veikėjas. Šalia to, 
jis yra Amerikoje ir pasaulyje ži
nomas mokslininkas dendroge-
netikos srityje. Yra parašęs apie 
70 mokslinių s t r a ip sn ių i r 
skaitė paskaitas pasaul iniuose 
kongresuose Japonijoje, Jugos
lavijoje, Italijoje, Vokietijoje ir 
Kanadoje. Šiemet skaitė paskai
tą IUFRO Pasaul iniame kon
grese Montrealyje. Šešer ius 
metus buvo visos Amerikos 
Augalų genetikos tu r tų komi
sijoje. Buvo „Cheapeake Scien
ce" mokslino žurnalo redakto
rių kolektyve. Maryland univer
si teto Žemės t u r t ų t y r i m ų 
divizijos viršininkas ir yra ap
dovanotas JAV Agrikul tūros 
departamento sekretoriaus at-
žymėjimu. Už v i s u o m e n i n ę 
veiklą y ra gavęs Dvvight D. 
Eisenhovver Award pažymėji
mą. Dr. Genys laisvai ka lba 
keturiomis kalbomis, į skai tant 
vokiečių ir rusų. Nuo 1976 metų 
yra pilnas profesorius ir dėstė 
keturis įvairius kursus. Naudo
ja kompiuterius ir programuo
ja FORTRAN kalba. Taip pa t 
reprezentuoja savo centro 70 
profesorių kaip r ink tas C E E S 
profesūros senatorius (dabar 
yra šio senato vicepirmininkas). 

Dr. Genio ir Eugenijos Genie
nės dvi dukterys nori pamaty t i 
Lie tuvą ir r u o š i a s i t ė v u s 
aplankyti. Rūta yra diplomuota 
slaugė John Hopkins ligoninėje 
Baltimorėje, Viktorija šiemet 
baigs sociologijos ir psichologijos 
studijas Marylando universi
tete. 

Būdamas Lietuvoje dr. Genys 
aplankys Pamūšį ir ieškos 
statybininkų bei skulptor ių 
vyskupo K. Pal taroko pamink
lui pastatyti. Ligi šiol šiam pro
jektui vykdyti dosnūs aukotojai 
jau suaukojo daugiau kaip 3.000 
dol. fondą. 

J . V i t ė n a s 

Šį straipsnį ruošiant naudo- Lietuvoje Genius globos spe-
tas i l a ikrašč io ,,The New 
Federalist" nr. 27, liepos 27, 
1990, straipsniais: „Satanists 
Attack Operation Rescue" ir 
žurnalistės Kathlyn Klenetsky 
straipsniu „Pope Under Attack 
From Zero Growth Lobby". 

cialiai paskirtas Vilniaus uni
versiteto profesorius. 

Ligi šiol susirašinėjimas vyko 
su prof. J. Grigoniu, Vilniaus 
universi teto prorektor iumi, 
prof. A. Gaigalu, t o paties 
universiteto geologijos katedros, 

DAUG U O D Ų 

Liūtinga vasara buvo palanki 
perėtis uodams. Jų Chicagos 
apyl inkėse a t s i r ado žymiai 
daugiau, kaip praei tas sausas 
vasaras. Už trijų savaičių uodai 
nyks. 

DUOBĖ 
Romanas 

ANDRIUS NORIMAS 

kūno! J i visiškai nuoga ir palaidais plaukais. tik miegančio 
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— Vis artyn į žemę, vis stambesni darosi miškai, 
upės lyg kokios juostos blizga. Miestai, it skruzdei >TJU, 
knibžda... Automobilių, žmonių spūstis ten' lau 
banguoja po manim pačios medžių viršūnės... Žinau, 
kad krintu iš aukštai... Rodos, tuoj paliesiu virSur.es, 
užkabinsiu... Bet staiga!.. Viskas pavirto į nepapras
tai spalvingą jūros dugną! Lyg skverbiuosi pro siū
buojančius nuo vandens srovės tirštus povanden rius 
augalus, tarsi per kokią tankią girią... Žengiu oer 
koralus, per uolas, per samanomis apžėlusius plotu*.,. 
O tūkstančiai didelių, mažų, įvairiaspalvių žuvų apspin
ta mane, lyg kokį geriausią draugą! Lyg džiautam 
mane sutikdamos! Visur tokios vaiskios, tokios aki
nančiai stebuklingos spalvos! Tokios, sakyčiau, 
psichedelinės... Net dabar jas matau akyse... Taip r £u 
aplink! Staiga... Prieš pat mane išdygo didžiule žuvis! 
Plaukė tiesiai į mane, jau pražioja didžiulius nas-us... 
Daugybė aštrių, stiprių dantų! Net dvi eilės ju Pasi
baisėdamas atpažinau baisųjį ryklį... 

Penny net aikteli, bet klausosi. 
— Rodos, jis jau pasiruošęs mane stverti ^a i . 

apsiverčia aukštielninkas... Bet tą pačią akimiril jis 
pats pavirsta į undinę!.. Nepaprasto grožio jos v -as! 
Bet toks nerealus, lyg pro padidinamąjį stiklą ** 

.vadinamo „žuvies akieg" foto objektyve... To«a 
Į per plati burna... Bet vis tiek graži, pasiutusiai gražaus 

sapnais yra nesąmonė, prietarai! Tai 
- Aha! Kaip aš, ar ne? - Penny stipriau žmogaus liguistas padarinys, 

prisiglaudžia. — Ne, Vito... Aš šiek tiek esu mokiusis psicholo-
— O kojų vietoje nuo pat klubų žvynai pereina į gijos... Žinau, kad sapnai visumoje yra normalus reiški-

didelę žuvies uodegą... Ji švelniai mane apkabina n ys . Bet juos rimtai, moksliškai analizuoti pradėjo 
rankomis... Tuoj pajuntu — tai ne jos rankos, o kažkas Freudas. J i s aiškino, jog sapnai yra praėjusios, įšgy-
šalto, it ledas. Vietoj undinės išnyra lyg dvi gyvatės... ventos dienos įspūdžiai, mąstytų minčių skeveldros. Ta

rytum per prizmę, per keistą stiklą perėję vaizdai ar 
nuotrupos, sudarančios naują, dažniausiai groteskinę 
visumą. Dažnai paties asmens slaptieji dvasiniai 
konfliktai, troškimai ar siekimai atsispindi lyg 
kokiame k r e ivame veidrodyje.. . V i sa t a i t i k 
instinktinės jėgos, nes sapnuose žmogus pergyvena tai, 
kas tikrajame gyvenime neįmanoma. 

bet tai ne smaugliai, ne... Mane smaugia baisus ir 
juodas aštunkojis! Vingiuoja savo ilgais šnipais, kurie 
prilimpa prie mano kūno mažomis dielėmis... Čia pat 
purškia į mano veidą juodą rašalą... Nieko nebematau, 
tik jaučiu, kad buvusios tokios draugiškos žuvys pavirs
t a plėšriomis piranijomis! Jos įkimba į įvairias mano 
kūno dalis, gabalais plėsdamos, draskydamos kraujuo
jančius raumenis... 

— Ak, kaip baisu!.. 
— Nuo to kiek prašviesėja aštunkojo rašalas... Tai 

visi gyvūnai bendromis jėgomis traukia mane kažkur 
vis žemyn, kažkur į tuos tankius jūros augalus... vis 
gilyn, į kažkokią gilią vandenyno duobę... 

— I duobę! Tai labai negeras sapnas, Vito... Ar jau 
viskas? 

— Dar ne... Pasijutau stumiamas į kažkokį ilgą, 
ankštą cilindrą... Visas susitraukiau, sumažėjau, 
suplonėjau... O kažkas mane galingu čiulpimu ar kokiu 
magnetu traukė pro tą vamzdį... Čia pabudau muis
tydamasis ir nesiduodamas įtraukti į gilumą... 

— įsivaizduoju, kaip tai baisu... 
— Net dabar visas virpu... Toks ryškus sapnas!.. 

Ar jauti? 
— Bet tai tik sapnas, Vito! — Penny ramina glos

tydama Vyto krūtinę. — Nusiramink, mano gražuoli! 
To sapno negera reikšmė... Nemoku aiškinti sapnų, bet 
žinau, kad tokius sapnus, tokius šliužus sapnuoti la
jai negerai... 

— Ar tu tiki sapnais! Baisu, tai baisu, bet tikėti 

Vytas atidžiai stebi Penny. Stebisi jos žiniomis. 
— Ei, a r tu mokeisi kur nors? 
— Truputį... Universitete, kol atpuoliau.. . 
— Bet aš negaliu patikėti, kad Freudas užsiiminėjo 

čigonių verslu ir aiškino sapnus! Rimtam mokslininkui 
tai visai netinka! 

— Beveik teisingai, Vito. Bet j is sako, kad pats 
asmuo gali sapnus išsiaiškinti palygindamas juos su 
savo gyvenimo įvykiais ar asmenimis. 

— Su kuogi aš galėčiau palyginti savo gyvenimą? 
Su jūrų dugnu? Su žuvimis? Su undinėmis? Su 
šliužais?.. 

Čia pa t jis tuoj randa atsakymą: undinė, tai Pen
ny!... Gyvatės, aštunkojis, ryklys ir piranjos y ra jo 
narkotikas, heroinas, kuriuo jis įs i t raukia į duobę, į 
tą siaurą cilindrą! Bet tuoj nugina t as mintis, nieko 
nesakydamas merginai. O ji bando kalbėti.nors dar yra 
apsvaiginta. 

(Bus daugiau) 

http://virSur.es
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TRISDEŠIMT 
GRAŽIŲJŲ VASARŲ 

GINTARE 
J U R G I S JANUŠAITIS 

Baigiasi trisdešimtoji gražio
ji vasara Gintare. Netrukus su 
lagaminais ir mažyliais pasku
tinieji Gintaro vasarvietės va
sarotojai atsisveikins su šia 
gražia poilsio vieta iki ki tų 
metų. 

Bet rugpjūtis pilnas gyvybės 
Gintare. Paežerėje krykštauja 
vaikučiai, po saulėsaugiais susi
glaudę šnekučiuojasi nemaži 
būriai lietuvių, nors šiaip Gin
tare jau vyrauja ir kitų tautybių 
vasarotojai. Sekmadieniais vi
durdienį skamba į didelį ąžuolą 
įkeltas varpas , kviesdamas 
Gintaro ir apylinkių gyventojus 
susikaupimo valandėlei šv. Mi-
šiomis. Ir taip visas vasaras sek
madieniais paslaugūs jėzuitai 
čia atidunda, atveždami Union 
P i e r ir G in t a ro vasaro to
jams dvasinės atgaivos. Pa
m o k s l i n i n k a i k u n . J u o z a s 
Vaišnys, kun. Antanas Sau-
laitis, kun. Daugintis, kun. dr. 
Gureckas ir daug kitų čia 
skelbė Dievo, artimo meilės ir 
tėvynės ilgesio žodį. Ir taip iki 
šių dienų. Ir taip trisdešimt 
gražiųjų vasarų. 

Gintaras — graži Union Pier 
vasarvietė. Erdvės dideli plotai, 
ošia šimtamečiai ąžuolai, o 
rūpestingųjų šeimininkų savi
n inkų V i k t u r ė s ir Algio 
Karaičių dėka jau per keliolika 
metų išaugo ir gražios visą 
sodybą puošiančios eglės. Taigi 
šiais metais Gintaras švenčia 
savo trisdešimties metų egzis
tavimo sukaktį. Graži proga. 
Gera pamąstyti ir apie šios va
sarvietės gražiąsias vasaras. 

Viktutė ir Algis Karaičiai 
kelionę pradėjo dar jauni, per
gyveno karus, matė miestų 
žuvimus, su ryšuliais yrėsi į 
laimingesnio gyvenimo krantą, 
per vandenynus ir svetimas 
šalis. Pabandė laimę ir nedi
delėje maisto prekyboje. Kli-
jentūra lietuvių ir svetimtaučių 
buvo gausi. Po kelerių metų nu
t a r ė pasukti kitu keliu — 1960 
m. pavasarį, aptikę gerą pirkinį 
Union Pier, įsigijo vasarvietę, 
kurią pavadino labai gražiu lie
tuvišku savo sūnaus Gintaro ir 
mūsų Palangos brangenybių 
vardu. 

Menu tas pirmąsias dienas. 
Teko G i n t a r e beveik nuo 
pirmųjų metų su šeima ir mie
lais draugais pašto valdybos 
referentu Jonu ir Marija Borei-
šais, o vėliau susipažinus su 
Maryte ir Stasiu Šarauskais 
praleisti Gintare daug metų. 
Buvo smagios tada dienos. I 
Gintarą sulėkdavo šimtai to 
meto lietuvių — vyresniųjų ir 

jaunų šeimų su mažyliais. Čia 
kasmet tekdavo sutikti prof. P. 
Joniką su žmona, didįjį mūsų 
tautos miškininką A. Ruikuižą 
su žmona ir sūnaus šeima. O 
kas gali pamiršti dr R. Sidrio 
didžiąją šeimą, tuos gražius 
eilute gimusius ir augančius 
vaikučius, kurie iš paežerės 
nešė vienas kitą i krantą Dabar 
tur ime Sidrių daktarų, didelių 
Lietuvos mylėtojų, jos rėmėjų. 
Kiek per tą laiką Gintare vasa 
rotojų jau išėjo į amžiną Vieš 
paties vasarvietę — nesuminėsi. 
Cia jų ilgas, ilgas sąrašas. 
Kiek čia gražių, prasmingų 
pėdu įtnynė mūsų humoristas 
rašytojas Albinas Valentinas. 
žymusis žurnal i s tas Vladas 
Ramojus-Būtėnas ir dabar 
neaplenkiąs Gintaro. 

Pr ieš keliolika metų bevasa 
rodami organizavome ir savoti* 
kas pramogas. Su Albinu Valen 
tmu nu ta rėme kas savaitę 
išleisti Gintaro oficiozą „Ešerio 
Uodegą". Bet jo „redagavimas" 
atiteko eilę metų šias eilutes 

rašančiam. Būdavo anksti penk-
tadienį, dar visi tebemiegodavo, 
o po šimtamečiu ąžuolu, gražia
me kalnelyje jau traškėdavo 
rašomoji. I puslapius glaudžiau 
Gintaro ir Union Pier gyventojų 
rūpesčius, išdaigas, džiaugsmus. 
Ir taip kasmet. Dabar, sklaidant 
„Ešerio uodegą", keliauji anų 
gražių nuskubėjusių vasarų 
Gintaro gyventojų gyvenimu, 
įdomi išlikusi medžiaga, kurią 
rūpestingai saugo šeimininkas 
Algis Karaitis. 

Atmintyje daugeliui liko ir 
Gintaro teniso aikštelė je 
penktadieniais ar šeštadieniais 
liepsnoję laužai. Vis tik būdavo 
ir geros programos. Cia pasi
rodydavo mūsų mažyliai, noriai 
deklamuodami eilėraščius, o 
kitą dieną ateidavo pas laužo 
vedėją atsiimti ir „honoraro" — 
šokolado. Daug giedrios nuotai 
kos įnešdavo gražių nuotykiu 
pasakotoja ir dainas iš dainuo 
janti sol. Vanda Stankienė, kar
tais užtraukdamos duetu su 
visada linksma Galine Gobie-
ne, o joms pritardavo bals
ingasis ir Pranas Gobis. 

Buvo smagios anų metų die 
nos. Liko prisimintinos. O 
dabar? Gintare pakito kiek vei 
das. Daugumas vasarotojų kitu 
tautybių. Per vasara, sako 
Algis, vasaroja apie 180 šeimų, 
žinoma, ir būrys lietuvių. Čia 
vienu kartu gali gyventi apie 
šimtas asmenų. Patogūs kamba 
riai ar nameliai prie ežero. 
Nebėra lietuviškųjų laužų, 
tačiau dabar vakarais jie su
liepsnoja paežerėje, atskirų gru 
pelių kūrenami. Anksčiau čia 
valgydavome lietuviškus val
gius, beį dabar nebeapsimoka, 
ma i t i na i patys. I Gintarą dar 

CLASSIFIED GUIDE 

Tautinės sąjungos gegužinėje svečiai. Iš kairės: M. Krūsnis, E. Paketuriene, St. Krusnienė ir Kutkai. 
Nuotr I. Kriaučeliūnienės 

sulekia lietuviškosios organiza
cijos — šauliai, neoli tuanai ar 
šiaip šeimos atšvęsti sukakčių. 
Gin ta ras savotiškas, dal inai ir 
l ietuviškas centras. 

Kas Gintaro nežino. Žino 
l i e t u v i a i , žino k i t a t a u č i a i , 
apie jį rašo vietinė spauda. į 
Gintarą užsuka pasisvečiuoti ir 
būriai tėvynainių iš Lietuvos. 
Viktutė ir Algis Karaičiai geros 
širdies, savo tėvynę mylintys 
žmonės. Juos globoja, priima, 
vaišina ir išvykstant atsisvei
kindami nepagaili ir stambes
nės dovanėlės. Sūnus Gintaras, 
pamilęs jūrą, praėjusią vasarą 
perburiavo Atlantą su buriuoto
jais iš Lietuvos. Patiko j a m gra
ži tėvelių šalis. Gal dėl to ir Gin
ta ras su sesute Aušrine taip 
rūpestingai globoja iš tėvynės 
atvykstančius. 

Viktutė ir Algis Karaičiai 
gyvena ne vien sau, bet gyvena 
ir mūsų tautos rūpesčiais. Jie 
dosnia ranka atseikėja stambias 
aukas spaudai, fondams, pagal
bai Lietuvai. LB ir kitiems tiks
lams. Gera. kad žmonės rūpi
nasi ne vien savo reikalais, bet 
padeda ir lietuviškajam gyveni
mui klestėti . 

Taip prasmingai nuskubėjo 
Gin ta re t r isdešimt gražiųjų 
vasarų Savininkams Vįktutfei 
ir Algiui Karaičiarcs l inkėtina 
dar daug gražių vas *rų laim
ingai praleist i ant gražaus 
Michigano ežero šauniai švie-
čiančiame Gintare. 

AMERIKIEČIAI UŽ 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĘ 

Gintaro sukakti prisimenant ilgamečiai vasarotojai. Iš kairės: Stasys Ša 
rauskas. Gintaro savininkas Algirdas Karaiti< ir Jurgis Janušaitis 

Kai šiais metais kovo 11 d. 
Lietuva pasiskelbė a tkur iant i 
savo nepriklausomybę, visi lie
tuviai, ku r jie bebūtų, išgyveno 
nepaprastą pasididžiavimo jaus
mą. Penkiasdešimt metų nešusi 
vergiją Lietuva pagaliau pa
sauliui paskelbė, kad nori nu
sikratyti okupacinio jungo ir 
trokšta būti laisva. Jausmų 
apimti tautiečiai visur atkuto ir 
sukruto imtis konkrečių užmojų 
kuo nors padėti atgimusiai Lie
tuvai . Buvo laukta veiklos 
planų iš Bendruomenės, Vliko 
ar ko kito, tačiau nesulaukus 
nei nurodymu, nei bendros 
veiklos gairių iš mūsų vado
vaujančių centrų, paskiri asme
nys iš įvairių organizacijų ėmėsi 
skubios privačios iniciatyvos 
ieškoti būdų kaip padėti Lie
tuvai. 

Rytiniam pakrašty New Jer-
sey lietuviai vieni iš pirmųjų 
sukruto ir užsidegė kaip nors 
pagelbėti atsiduriančiam kraš
tui. O darbo buvo daug. Bene 
svarbiausia buvo kelti triukšmą 
prieš Gorb~-ovo suktus grasi
nimus Lietuvai. Reikėjo skubios 
akcijos ieškoti p a l a n k u m o 
Senate ir Atstovų rūmuose, kad 
Amerika bent moraliai stipriu 
žodžiu paremtų Lietuvos vy
riausybę. 

Architekto Vytauto Pauliaus 
in ic ia tyva skubomis buvo 
sušauktas įvairių organizacijų 
susirinkimas lietuvių salėje 
Kearny. N.J. Sta tybininkas 
P a u l i u s atsivedė ir kele tą 
amerikiečiu draugų, jų tarpe ir 
buvusį Patersono miesto merą 
Kramen Šis pasakė uždegančią 
kalbą, raginančią padėti Lietu
vai ir ten pat buvo išrinktas ad 
hoc veiklos komitetas, pasivadi
nęs Amencans for an Indepen-
dent Lithuania. Žmonių entu
ziazmas liejosi srautu. Darbas 
prasidėjo Šimtai laiškų buvo 
pasiųsta prez Bush, Atstovų na
r iams bei senatoriams, kad jie 
Gorbačiovui iškeltų Lietuvos 
bei Pabaltijo valstybių reikalą. 
Buvo demonstracijos Nevv Yor-
ke ir Washingtone, buvo ren
kami parašai po peticija prezi
dentui Bush. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save reqularlv 
yfllft 

see us for 
f inancing. 

AT O U R LOW R A T E S 

T O *>r » o u « > N C O W » 

Pa'<3 and 
Compouodec! 

Ouarterty 

Dabartine valdybą sudaro pir
mininke Loreta Stukienė, vice
pirmininkas David Du tkus . 
sekretore Janina Meižienė, 
kasininkas Roland Buchholz. 
patikėtiniai Cathy Cierpial. 
B e r n a r d Covalesky. Rasa 
Juškiene. Dennis A. Meižys ir 
Debbie Pileikienė. Organizaci

ja jau yra inkorporuota Nevv 
Jersey sostinėje Trentone. Šiuo 
metu daromi žygiai gauti nuo 
mokesčių atleidimo statusą. 

Grupę sudaro įvairių profesijų 
žmonės: inžinieriai, kompiu
terių specialistai, mokytojai, ad
vokatai, studentai, darbininkai 
ir t.t. Susirinkimai vyksta du 
kartus per mėnesį, kur aptaria
mi vėliausi įvykiai Lietuvoje. 
Šiuo metu yra labai svarbu 
kreiptis į savo distrikto kon
greso narius ir juos įtaigoti, kad 
paskirtų senato jau patvirtintą 
10 milijonų dolerių humanita
rinę pagalbą Lietuvai. Be to, yra 
renkamos aukos vaistų bei medi
cinos instrumentų įsigijimui ir 
kontaktuojamos didžiosios New 
Jersey farmacijos gaminių fir
mos, kad paaukotų savo produk
tus Lietuvos ligoninėms. 

Kaip anksčiau buvo pranešta, 
rugsėjo mėnesio 1-4 dienomis 
Vilniuje turėjo įvykti Tarp
tautinė žmogaus teisių konfe
rencija. Tačiau sovietai užblo
kavo vizas užsienio delegatams. 
Konferencija dėlto įvyks ne Vil
niuje, bet Leningrade. Lietuvai 
atstovaus Žmogaus teisių gyni
mo komitetas, Darbininkų są
junga. Kalinių gelbėjimo komi
tetas. Sąjūdis bei kitos organi
zacijos. Lietuviams yra paskir
ta sekcija, kur bus kalbama apie 
tautinių mažumų bei mažųjų 
tautų sunkumus. Dalyvaus visa 
eilė atstovų iš Europos ir Ame
rikos. 

Nevv Jersey lietuvių įkurtai 
Americans for an Independent 
Lithuania Leningrado konfe
rencijoje atstovaus šios orga
nizacijos ene rg inga narė 
Claudia Luecke. Ji taipgi bus ir 
BATUN'o (baltiečių) atstovė 
New Yorke. 

Yra daromi žygiai, kad prieš 
kongresui pradedant darbą 
reikia kuo labiau supažindinti 
mūsų atstovus su dar tebeso-
pančiom Lietuvos problemom. 
Ta proga kiekvienam New Jer
sey kongresmanui Washingtone 
buvo pasiųsta ką tik išleista ir 
advokato Povilo Žumbakio pa
rašyta didžios vertės knyga apie 
Lietuvą: Lithuanian Indepen-
dence: The re-establishment of 
the rule of law. Rašant savo 
kongresmanui laišką arba 
skambinant o įstaigos telefonu 
reikia sakyti: ..I urge you to vote 
„yes" for HR5262. the Lithu 
anian Humanitarian Aid Bill. 
Po to padėkoti ir parašyti savo 
vardą, pavardę ir adresą. 

Ju l i u s Veblaitis 

Mutual Pederal 
Savinas and Loan 

2 2 1 2 V V E S T C E R M A K R O A D C H I C A G O . ILL 6 0 6 0 8 

P e t e r K a z a n a u s k a s . P r s . T e l . : 8 4 7 - 7 7 4 7 

Hours Mon Tue Fn 9 4 Thur 9 8 Sat 9 1 
S E R V I N G C H I C A G O L A N D S I N C E 1 9 0 5 

Pradedant I N I m. llapos 2 d., kas aostadlanj 
• :40 Iki 10 v.v. 

por WPNA (buv. WOPA stotis) 14*0 AM 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika tv«*kat* - metsry pmidH - sportas - Htarstūra - kinas 

Labanaktis, vaikučiai 
Pasakų pasauks mažamečiams l ietuviukams" 

8:30 v.v. M t :40 v.v. 

RE/MAX 
REAt.TORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią stagą prašoma 
paminėti, kad esate arba,norrte būti 
Rimo Stankau* Kiijentais. Nuosa
vybes įkainavimas namokamai . 

m MLS KOMPIUTERIŲ 
pagaioa galite PIRKTI ar PAP0UOTI 
NAMĄ Teste > or ernesėiuose Saž • 
ninga< patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BEI-L BACE PEAu'ORS 

INCOMS TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZ'.E 

778-2233 

Parduodame gralčiau 
ui dldesno. kainą! 

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

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski. Chicago. IL 60629 
(312) 767-6455 

l letuviams žinomas ir patikimas vardas 

Onlui& KMIEC1K REALTORS 

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

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
p ro fes iona l i a i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

O**** z OLSICK & COMPANY 118O State Street Lemont. Illinois 60439 

Business 
(708) 257-7100 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

IRENA STANIUUS Z£Z£L» 

LB MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Š i m a i t i s . R e a c -
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kadžio Avo. 
Tol. 436-7878 

Puikus namas sotinai Lamonta. 3 ~.eg 
kamb ištisas rūsys daug priedų prieš 
metus dengtas stogas naujos vonios, 
didelis aptvertas kiemas, (rengtas rūsys, 
daug vietos daiktams pasidėti, dideles dra
bužines $117,900 

Naujas namas ,,Old Dorby Estais*" ra
jono. 4 mieg. 3 vonios, didžiulis šeimos 
kamb. su židiniu: centr šaldymas, ąžuolo 
apdaila, centralmis oro gryninimas 
i179,000 

OLSICK * CO. , REALTORS 
1180 State Street 
Lemont. Illinois 60439 r V o m / 
(708) 257-7100 ^ T ! 

FOR R E N T 

Apt. for Rant: 6 rms., stove, ref. 
Utilities except eleetrie — 
$545.00. Call 1-708-448-7097 

Išnuomojamai 2 kamb. su atski
ru įėjimu Marquette Parko apyl. 
netoli ,,Margučio". 

Skambinti 312-925-7612 

HELP WANTED 
laikoms nagingo darbininko namu. 
prlai lūral . Pageidaujamas žmogus 
gyvenąs pietinėje Chicagos datyje turi pats 
pasirūpinti transpclacija Kreiptis First 
Rata Rsal Estata. t o l . 312-767-2400. 

M I S C E L L A N E O U S 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
Ą . _ I • • 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 We»t 95th Straat 

Tai. — GA 4-8654 

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

Tunu CtacaBjoa miesto leidimą. Dirou >r 
užm.esty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ninga* 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

— _ — , •• • o 1 

U T H U A N I A M Y HERITAGE 
Edite by Vladas Vijeikis 

Knyga anglų kalboje, pagrin
dinės žinios apie Lietuvą. 1300 
iliustracijų, 400 psl. Leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, 
gražiai išleista „Tėviškėlės" lei
dyklos Chicagoje. 1989 m. Spau
dos darbas ViVi Printing. Tai graži 
dovana įvairiomis progomis. Kaina 
su persiuntimu 22.75 dol. Illinojaus 
gyventojai dar prideda 1.60 valsti
jos mokesčio Užsakymus siųsti: 

„DRAUGAS" 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

A M a n e a Communications, m e . 
438 South Oak Park Avanuo. Oak Park . IL 60302 

t a i . ne. 848-89*0 

LIETUVOS KRONIKOS SĄJUNGA 
Šįmet išleidžia LKB Kronikos lietuvių kalba X-tą ir 

paskutini tomą. 
Sąjunga iki šiol išleido 14 tomų, kurių psl. 7685, tiražas 

71000 knygų ir jos siunčiamos į 138 valstybes. 
LKB Kronika per 18 metų paruošė kelią į Lietuvos 

nepriklausomybės atstatymą, o Sąjungos leidžiami tomai, plačiai 
išgarsino Lietuvą laisvuose kraštuose. 

Nei viena komunistų okupuota valstybė, neturjėo tokio 
pogrindžio leidinio LKB Kronika yra pasaulinis unikumas ir svar
biausias įvykis Lietuvos gyvenime. 

LKB Kronikos tomai, komunizmui sugriuvus, bus geriausia 
dokumentinė medžiaga pažinti buvusius komunizmo laikus ir 
mokslininkai jais naudosis, o Lietuvos vardas ilgus amžius sklis 
pasaulyje 

Lietuvos Kronikos Sąjunga tęsia savo darbą, versdama 
likusius LKB Kronikos tomus į anglų, ispanų ir prancūzų 
kalbas ir rūpinasi juos išleisti. Sąjunga, išvertusi ir išleidusi 
visus tomus, pasiliks veikti, dirbdama Lietuvai. 

Sąjunga yra paruošusi 3 tomus, bet neturėdama užtenka
mai lėšų, nei vieno dar negali išleisti. 

Maloniai prašome visus lietuvius skubiai siųsti, kaip 
galima, didesnes aukas, o darydami testamentus malonėkite 
įrašyti nors kokią dali LKB Kronikos knygoms leisti. Rem
dami Kronikas — remsite Lietuvą, nes to prašo tėvynės 
lietuviai. 

Aukotojams išduodami kvitai ir jų aukos yra atleidžiamos 
nuo valdžios mokesčių. 

Malonėkite laiškus siųsti ir čekius rašyti šiuo vardu ir 
adresu: Lietuvos Kronikos Sąjunga arba The Society of the 
Chronicle of Lithuania, Inc. 6825 S. Taiman Ave., Chicago. 111. 
60629 t S A 

Lietuvos Kronikos Sąjungos valdyba 



KODĖL TYLIME! 
Aurel i ja M. B a l a š a i t i e n ė 

Jau praėjo rugpjūčio 23 diena, 
liūdna Molotovo Ribbentropo. 
tarpusavio nepuol imo akto 
sukaktis, kuri penkis dešimt
mečius pasmerkė Pabaltijo vai 
stybes vergijai, priespaudai ir 
genocidui. Dar praėjusiais me
tais tą nelemtą sukaktį plačiai 
minėjome, suorganizavę de
monstracijas su p l a k a t a i s , 
juodais kaspinais perrištomis 
vėliavomis ir patraukėme tele
vizijos bei didžiosios spaudos 
dėmesį. Tą sukaktį pavadinome 
,.Juodojo kaspino" diena, kuri 
plačiai nuskambėjo, nes buvo 
minima visose lietuvių koloni
jose. Clevelande i žydrą dangų 
buvo paleidžiami šimtai juodu 
balionų, o daugumas demons
tracijos dalyvių dėvėjo juodus 
kaspinus. 

Dabar ir Kuwait nepriklauso
mai valstybei t apus Irako 
agresijos auka. vyksta panaši 
tragedija. JAV ir dauguma 
Jungtinių Tautų narių tą ag
resiją pasmerkė, organizuoja 
Irako blokadą ir taiko įvairias 
kitokias sankcijas, gal net 
artėjama ir prie g inkluoto 
konflikto. 

Netenka stebėtis, kad spaudos 
ir televizijos žiniose dominuoja 
Kuwait okupacijos problema, 
kuri betgi niekuo nesiskiria nuo 
prieš penkis dešimtmečius s<> 
vietų agresijos, raudonajai ar
mijai prievarta okupavus nepri 
klausomas Pabaltijo valstybes 
Lietuviškai išeivijai buvo puiki, 
bet ne išnaudota proga tiek 
Amerikai , t u k plačiam pasau
liui priminti, kad ne tik Kmvait 
užsitarnauja laisvojo pasaulio 
užuojautos ir paramos. Nor-
Pabaltijo valstybes neturi ne
išsemiamų naftos šaltinių, bet 
tai nepateisina jų laisvės siekių 
ignoravimo. Aišku, kad t ik lais
vojo pasaulio sąžines balsas, ne 
pasipelnymo motyvas gali su
teikti pozityvių rezultatų, bet 
tie rezultatai negaunami dova
nai. Kodėl ne vienas mūsų 
veiksnių apie tokį patogų ir 
naudingą propagandinį momen 
tą nepagalvojo, staiga pamiršę 
tą istorinės tragedijos datą? Tyli 
Bendruomenė, Vlikas. Altą. 
Išėję į vienumą, būtume galėję 
parodyti savo brolišką užuojau
ta Kuvvait tragedijai ir tuo pačiu 
priminti , kad lygiai tokia pat 

tragedija įvyko prieš dešimt
mečius, bet tada nuskriaustie
siems niekas pagalbos rankos Mirė rugpjūčio 12 d., sekma 
neišt iesė, n iekas už juos dienį, kaip tik per atsisveiki-
neužstojo. Kodėl toks dvigubas n i m ą s u j §įUgzdiniu laidotu 

A.A. STASYS STASIŪNAS DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 7 d. 

SUAUGUSIOM GALVOM 
Dvi mažos mergaitės, gimė su

jungtos v i r šuga lv ia i s <cra-
niopagusK Maskvoje chirur
giniu būdu jas atskyrė, bet jau 
dabar reikalinga kaušą uždeng 
ti kaulu Konsultacijai buvo pa
kv ies tas g a r s u s p l a s t i n ė s 
chirurgijos gydytojas dr. Keneth 
E. Salyer iš In te rna t iona l 
Cranial-Facial Institute. Dalas 
Texas. 

Jo pastangomis Vitalija ir 
Vilija Tamulevičiūtės su motina 
Daiva Tamulevičienė atskren 
da įDallas spalio pradžioje, kur 
už poros dienų bus padaryta 
operacija. Viršugalvio kaulai 
gauti iš Californijos — jie buvo 
nauju metodu iš kaulo celių 
išauginti. 

Kelionė, viešbutis, maistas 
paaukotas Cranial-Facial Foun 
dat ion. kur ios vykdomoj i 
direktore <Executive Director) 
vra Patricia Sturges. Chirurgai 

iš Advanced Surgical Institute 
aukoja savo darbą, o pati 
l igoninė duoda labai didelę 
nuolaidą. Ligoninė norėtų gauti 
30.000 dol padengti kai kurias 
sąskaitas. Dalias laikraščiuose 
pasirodžiusi panaši žinutė su
rinko šiek tiek lėšų. Gal būtų 
galima ir iš lietuvių visuomenė^ 
susilaukti dosnių aukų padėti 
toms dviems — dviejų su puse 
metų — mergytėms. 

Aukas galima siųsti Interna
tional Cranio Facial Insti tute. 
7777 Forest Lane. Suite C-717. 
D a l i a s . Texas 75230 , su 
pastaba, kad auka Vitalijai ir 
Vi l i ja i T a m u l e v i č i ū t ė m s . 
Smulkesnių žinių galima gauti 
kreipiantis į Daną Gyl ienę , 
2521 Big Horn Lane. Richard-
son. Texas 75080. te l . 
214-231-1892 

Chicagoje s k a m b i n t i 
708 920 0243 vakarais. 

tandartas ir kam taikomi 
nuolatos minimi ..tautų ap
sisprendimo ir teisės į laisvę" 
principai-' Net ir Amerikos 
prezidentas Kuvvait konflikto 
pradžioje vienos spaudos konfe
rencijos metu labai griežtai 
pareiškė, kad ..Amerika netole
ruos svetimos kariuomenės ag
resijos į nepr ik lausomos 
valstybės teritoriją". Turėtume 
priminti pasauliui , kad t ie 
žodžiai nėra taikomi Lietuvai, 
nors padėtis yra tokia pat. 
Veidmainystė politikoje neša 
tragiškus rezultatus. 

Mūsų spaudoje skai tome 
žinias ap ie t iek pavienių 
asmenų, tiek grupių keliones į 
Lietuvą, įvairių fondu ir 
fondelių p ra šymus a u k o t i 
..laisvėjančiai Lietuvai". bet 
viešos propagandos srityje 
esame labai atsilikę. „Viešųjų 
santykių", palyginti naujai 
išsivysčiusi profesija efektingai 
atlieka milžinišką darbą, pro
paguojant kokią nors įdėją. 
skleidžiama informaciją moder
niais metodais, ne biuleteniais, 
kurių niekas neskaito, ar me
morandumais, į kuriuos niekas 
nekreipia dėmesio. 

Graudu, kad mūsų veiksniai 
nepajėgia sumaniai reaguoti į 
dienos įvykius, išnaudoti progas 
Lietuvos labui ir propaguoti į 
užmarštį nustumtas Pabaltijo 
valstybes. Tyli net ir jungtiniai 
visų trijų Pabaltijo kraš tų 
atstovų komitetai, iki šiol bend
rai organizavę demonstracijas, 
paradus ir protestus. Kuvvait 
okupacija yra t ik Pabaltijo 
valstybių tragedijos pakarto
jimas, ir tą reikia iškelti į 
viešumą. 

Kodėl tvlime? 

vių koplyčioje. 
Atsisveikinimas su St. Stasiū

nu buvo rugpjūčio 15 d. At
sisveikinimą ruošė šauliai. Be 
kitų kalbėtojų, teko kalbėti 
Anglų klubo atstovui ir atsis
veikinti klubo vardu. 

Stasiūnas buvo populiarus, 
gražiabalsis vyras. Jis priklausė 
Marąuette Parko parapijos ir 
vyčių chorams. Buvo daugelio 

draugijų narys ir pavyzdingas 
šaulių sąjungos narys. Lietuvoje 
buvo policijos valdininkas. Tar
navo Kaune. 

Per a t s i sve ik in imą buvo 
pagerbta jo žmona ir prisimin
ta, kad jis savo pokalbiuose su 
draugais ją labai pagarbiai pri 
simindavo. 

Daug artimųjų atsilankė į 
koplyčią ir daug automobilių 
palydėjo } kapines. 

J . J o k u b k a 

MANKŠTA GERINA 
SMEGENIS 

Illinois universiteto neuro-
psichologas William Grenough 
po nuodugnesn ių t y r i m ų 
paskelbė, kad smarkesnė 
mankšta ne tik padeda sveika
tai, bet gerina ir smegenų 
veikimą. 

Lietuviu ceatro Lemontc sekmadieninė? šeimininkė*. 

TORGSYN TORGSYN 
5542 G e a r y B l v d . , S a n F r a n c i s c o , CA 9 4 1 2 1 

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

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKES! 

TV. VCR'S 
TELEFONAI 

CAMCORDERS 
Voltaia* 127 220 

RADIJAI IR V< R 
RADIJO IRENOIMA! 

Tinkantys Sov. Sąjungai 
KOMPIUTERIAI 

Su rusišku raidynu 

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
LŪPŲ DAŽAI 
SUVENYRAI 

Žemiausio* kalno* JA V bo*a. 
Priimam atsakymu* f talonu Ii vfų JAV mtottų Ir Iš kitų kraštų 

Parduodamo automobiliu* glmtnom* Sov. Sąfungo). 
fa'vodamt pinigu* Pakvlotlmal lt IzraoUo 

Muii) parduotuvr viunrta vi«okiy 
ru«m radiju* ir elektroniniu* prie 
tnUuo i Sov - Ų u n m «u apmokėtu 
Urbu neapmokėtu muitu 

Valandos: 
pirm.-trečd. 11-6 
ketvirtd-*eitd. 11-7 

Brangiam prieniškiui, mielam 
klasės draugui 

A.tA. 
JURGIUI STRAVINSKUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame bro
liui PETRUI ir visiems artimie
siems. 

Aldona 
Leokadija 
Vytautas 
Birutė ir 
Danutė Vilkutaičiai 

A.tA. 
MARIJAI BAZILIAUSKIENEI 

ORANTAITEI 

mirus, liūdinčius - dukrą DANUTĘ ir žentą STASĮ 
GELDŽIUS bei sūnų VINCĄ ir marčią DANĄ bei ki
tus gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame i r 
drauge liūdime. 

Marta ir Vytautas-Aleksandras Račkauskai 
Violeta Kavaliūnienė 
Algimantas Račkauskas 

Cicero, IL 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

mirus, RŪTAI. RAMUNEI ir DANGUOLEI ir ponia! 
BRONEI KVIKLIENEI reiškiu nuoširdžią užuojautą. 

Donatas Januta 

A.tA. 
Teisėjui ALFONSE F. WELLS 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai dr. ALVINAI 
ŠABANIENEI WELLS, - Dr. Kaz 1 0 Griniaus fondo 
dosniai mecenatei išleidžiant du tomus istoriko Pra
no Čepėno Naujųjų laikų Lietuvos istorijos. 

Dr. Kazio Griniaus fondo 
valdyba ir bendradarbiai: 

Mečys Mackevičius 
Irena Rimavičienė 
Balys Dundulis 
Algis Čepėnas 
Laimutė Šmulkštienė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

mirus, prisiminsim, kad jo gyvenimas palietė mus 
visus ir kad savo neilstančiomis pastangomis jis mus 
apšvieti ir mūsų gyvenimą pratur t ino. 

Nuo>irdžiausią užuojautą re i šk iame poniai 
BB0NE1 KVIKLIENEI,/nūsų mielai draugei RAMU 
NEI su yru VINCU, DANGUOLEI ir RŪTAI. 

Rimantas ir Regina Griškeliai 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

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

ST. MARY & EVERGREEN 
MONUMENT COMPANY 

9100 SOUTH KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, ILLINOIS 60642 

708/422-7146 OR 312 233-3015 
(CORNER OF 91ST & KEDZIE) 

JAJ 80 METŲ PREKIAUJAME „ROCK OF AGES 

• Pamin« a 
• Antkap i 
• Mauz 
• Bronz 
• Dv>qk.r 
• AntKa: 
• Laik>r 

• Vaiy^-
• Antka: 

paqa 
Pami^ 

įminimo lentos 
tnunimo lentos 

m 
ap.a. 

paminklai 
<ymą 
•lūreiimo kambarys 

AUKŠTOS KOKYBES ANTKAPIAI PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
Ptrmad-pankt. 9:00 v.r. - 4:30 v. p.p. 

S«itd. — 10:00 v.r. — 4:00 v. p.p. 
Sakmid. - 11:30 v.r. - 3:30 v. p.p. 

APTARNAUJAME VISŲ RELIGIJŲ KAPINES 
Vi«"'«*»M> paminklų pr»kyb« pt«tln*fr m f t o d«ty)« 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL H0MES, LTD. 

Marquette Funerai Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funerai Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hi l ls. I l l inois 6046^ 

708-430-4455 

Petkus Funerai Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funerai Home 
1446 South T()th Avenue 

Cicero, Illinois 606=M> 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekt i 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASL'NAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 A ve.. Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHK'AGO.JE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . (708) 652-5245 



DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 7 d. 

x Švč. M. Marijos Ši luvos 
atlaidų iškilminga procesija 
lauke bus sekmadienį, rugsėjo 
9 d., 2 vai. po pietų. Tą dieną 
visos organizacijos su savo vėlia
vomis ir visi parapiečiai bei 
Chicagos lietuviai rinksis Mari
jos aukšt. mokyklos kiemo aikš
tėje 1:30 vai. po pietų, iš kur ši 
procesija prasidės. 

x Kun. Vincas Valkavičius, 
istorikas, dirbąs kaip klebonas 
Norwood, Ma., šiuo metu renka 
medžiagą apie lietuvių para
pijas ir l ietuvių gyvenimą 
Amerikoje. Jo anksčiau parašyti 
straipsniai Amerikos etninių 
grupių žodynui buvo išspaus
dinti tik dabar. Apie lietuvius 
parašytas net dviejų puslapių 
straipsnis, suminįs lietuvių 
imigraciją, darbus, parapijų 
kūrimą, , ,Draugą", „Darbi
ninką", „Dirvą" ir kt. laik
raščius, buvusius ir dar tebe
samus. 

x Kun. Vy tau tas Bagdana-
vičius, MIC, ir kun . Kas ty t i s 
R a m a n a u s k a s , MIC, vado
vaus Šiluvos atlaidams visą 
savaitę — nuo rugsėjo 7 d. iki 
rugsėjo 14 d. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
Marąuette Parke. Šiluvos atlai
duose kviečiami dalyvauti visi 
parapiečiai ir kaimyninėms 
parapijoms prikausą lietuviai. 

x Egidijus Mažintas, Kauno 
muzikinio teatro solistas, baigęs 
muzikos konservatorijos prof. V. 
Daunoro klasę Vilniuje, dainuos 
Vyresniųjų lietuvių centro lab
daros vakarienės metu rugsėjo 
8 d., šeštadienį, 6:30 vai. vak. 
Seklyčioje. Jam akompanuos 
muz. Faustas Strolia. 

x Šv. P r a n c i š k a u s seserų , 
centrinius namus turinčių Pitts-
burghe, Pa., seimas bus spalio 
7 d. Marijonų vienuolyne Chica-
goje. Šv. Mišios bus 11 vai. 
Marijonų koplyčioje, seimas 
salėje apie 1:30 vai. Prieš seimą 
bus pietūs. 

x Dr. Zigmas Br inkis iš Los 
Angeles, Cal., atvyks į Eichs-
taetto gimnazijos abiturientų 
šventę, kuri bus Chicagoje 
spalio 5-7 dienomis. Jis taip pat 
da lyvaus JAV LB tarybos 
suvažiavime Detroite. 

x Pa t iks l in imas . Korespon 
dencijoje iš St. Petersburgo, 
Fla., „Draugo" rugpjūčio 16 d. 
laidoje buvo klaidingai atspaus
t a , kad Lietuvos Duk te rų 
draugija Mercy Lift paaukojo 
500 dol. Turėjo būti, kad pa
aukojo 1500 dol. Už korektūros 
klaidą atsiprašome. 

x „Di rvos" deimant in io ju
bi l ie jaus pokylis rengiamas 
spalio 21 d. Martiniąue resto
rane. Visuomenė nuoširdžiai 
kviečiama dalyvauti. Rezerva
cijoms prašome skambinti: I r . 
Kriaučeliūnienei 708 301-8183 
arba vakarais V. J o n u š i e n e i 
708/448-4520. 

(sk) 

x Už mirusias LDK Birutės 
draugi jos n a r e s šv. Mišios bus 
aukojamos rugsėjo 11 d. 9 v. 
ryto Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje. Kviečiame biru-
t in inkes , ramovėmis, sava
norius ir šaulius šv. Mišiose 
dalyvauti. Po mišių, pusryčiai 
„Seklyčioje" LDK B i r u t ė s 
draugija. 

(sk) 

x Balt i jos r e s t o r a n e g e r a s 
l i e tuv i škas ma i s t a s ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi sales įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
b e r t s Rd., tel. 708-458-1400. 

<sk> 

x Alb inas Kurkul i s , akcijų 
brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
R e n s h a w , Inc. . patarnauja 
akcijų, bonų, fondų bei kitų 
vertybių pirkime ir pardavi
me. Susidomėjo skambinkite 
312-977-7916. 

(sk) 
x Grei t p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagojt 
ir apylinkėse. Skambinki t ! 
R E M A X REALTORS. Rimas 
S tankus , tel. (312) 586-T>959 ar 
b a (708) 425-7161. 

(ak) 

x Kun. A n t a n a s Markus , 
kuris dalyvavo kardinolo J. Ber-
nardin vedamoje delegacijoje į 
Lietuvą, buvo įgaliotas atsto
vau t i Amer ikos Lie tuvių 
ka t a l i kų federaci jai J a m 
Katalikų federacijos valdyba 
suteikė raš t išką įgaliojimą 
kalbėti ir perduoti atitinkamus 
sveikinimus Katalikų federa
cijos valdybos vardu kelionės 
metu. 

x Sol. A u d r o n ė Gaižiū-
nienė baigė savo vasaros kon
certus su Rockfordo simfoniniu 
orkestru, o taip pat ir su Beloit 
Janesvi l le o rkes t ru . Juose 
atliko Donizetti ir Puccini operų 
arijas ir ištraukas iš Rombergo, 
Strausso ir Leharo operečių. 

x Tau tos šventės minėjime 
Jaunimo centre rugsėjo 16 d. 
kviečiamos visos organizacijos 
dalyvauti su vėliavomis, o mo
terys ir mergaitės prašomos 
pasipuošti tautiniais drabužiais. 

x Vliko komisijos ryš iams 
su ok. Lietuva nagrinėti posėdis 
bus rugsėjo 12 d., trečiadienį, 10 
vai. ryto Altos patalpose. Posė
dyje bus svarstomi veiksmin
gesnės atramos Lietuvos vy
riausybei klausimai. 

x Dai l . A d a S u t k u v i e n ė 
paruošė „Dirvos" deimantinio 
jubiliejaus leidiniui viršelį. 
„Dirvos" 75-rių metų minėjimas 
— pokylis bus spalio 21d. Marti
niąue pokylių salėje Evergreen 
Parke. 

x L. F o n d a s skelbia t radi
cinį r u d e n s vajų. Vajaus pro
ga asmenys, paaukoję $100.00 
dol. L. Fondui, gauna vieną 
svečio bilietą į banketą. Ban
ketas įvyks l apkr ič io 12 d. 
Martiniąue pokylių salėje. Jau 
dabar galima įsigyti bilietus į 
banketą L. Fondo raštinėje: 
3001 W. 59th St., Chicago, m . 
60629. Ten pat prašoma siųsti 
ir savo įnašus. 

(sk) 

kalama. Šalia to dar veikia įvai
rūs departamentai su savo va
dovais. Panaikintos specialios 
pivilegijos, iki šiol turėtos rusų 
kalbos mokytojų. Lietuvoje dar 
yra gal apie 100 lenkų, rusų 
mokyklų ir jose lietuvybės 
nedaug. 

Po ministerio pranešimo, buvo 
klausimai, į kuriuos svečias 
taikliai atsakinėjo, duodamas 
naujų paaiškinimų. 

Už išsamų pranešimą minis-

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— „Kelionė į Kauną", And
riaus Norimo jaunimui roma
nas, laimėjęs 1985 m. Pas. Liet. 
B-nės Švietimo komisijos premi
ją ir šiuo metu j a u gaunamas 
„Drauge", ima žavėti skaity
tojus. Štai H. ir M. Butkai rašo: 
„Puolėm skaityti ir susižavė-
jom! Aš ypatingai mylių mūsų 

teriui padėkojo R. Kučienė. Lie- kalbą. Kadaise galvojau ją stu-
tuvių fondo vardu žodį tarė adv. dįjuoti, bet... Kaip gera, kad dar 

' - , . 1 0 J xventA a. ksini jubiliejų padėkos šv. Mišiomis vienuolyno 
Sv. S S r r J S T ^ ^ f ^ I j i S r S ^ ^ jinkauskas, Malvina Arcišauskas ir 
S ^ S ^ S S ^ e ^ ^ ^ S e i k a , Melanie Rekašius, Cordia Va^la, Repa-
^ i ^ 8 » ^ v ^ « k * ses. Manlyn Kuzmickus, Lydia Antanaitisjheresme Valonis, 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Alg. Ostis, primindamas fondo 
gausią paramą kultūros rei
kalams ir pažymėdamas, kad 
fondas yra susirūpinęs paremti 
ir Lietuvos kultūrinius reika
lus, ypač išvykstant studijoms į 
užsienį. 

Juoz. P r . 

TUŠTUMOS UŽPILDYMAS 
LIETUVOJE 

yra rašytojų, kurie taip klasiš
kai vartoja kalbą! Tiek daug 
gražių seniai pamirštų žodžių 
radau! Galėčiau dar daugiau 
parašyti pagyrų, bet ir iš šių 
kelių žodžių suprantama, kaip 
labai patiko ,Kelionė į Kauną' 
romanas". 

VAKARONĖ SU LIETUVOS Rengin į a t ida rė Švie t imo 
ŠVIETIMO MINISTERIU tarybos p i rmininkė Regina 

Kučienė , pagal t radic i jas 
Balzeko Lietuvių kultūros ministerį sutikdama su duona ir 

muziejuje rugsėjo 5 d. Chicagos ^nxx- Kultūros tarybos pirmi-
lietuviams kultūrininkams pa- n i n k ė D a h a Kučėn ienė 
darė pranešimą Lietuvos švie- supaž indino su minis ter iu , 
timo ministeris Darius Kuolys, p a ž y m ė d a m a , kad jis y r a 

jauniausias Lietuvos ministerių 
x Mirus a.a. Jul i ja i A. Ma- k * b i n e t e ~ t i k 2 7 ™^.' š i m i s 

t u l i o n i e n e i jos a t m i n č i a i 1962 m. ir augęs Vilniuje. To 
anūkai Moacir Pranas, Varpas m i e s t o un ivers i te te ba igęs 
Salvador, Skaidrvs Elpidio ir hteratūros-istorijos studijas, 
Laimis Jurgis Arcillo de Sa P a r a š ę s į j ! ? ^ " A S T ° * 
r. - 1 i f t f t j j :* * " " H i i n s i n c T.lfttUVOS 
Pereira siunčia auką 100 dol. iš 

x D Ė V Ė T I DRABUŽIAI, 
ba ta i , ma i s t a s ir kt. daiktai; 
VAISTAI — receptinai, nere-
ceptinai. Kiekiai ner ibojami. 
MUITO NĖRA! Iš kitų miestų 
savo daiktus siųskite mums paš
tu arba UPS. Aukštos kokybės 
rūkytos mėsos gaminiai. AU
TOMOBILIUS parduodame pi
giai. TRANSPAK, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

North Dortmouth, Ma., Auką 
atsiuntė jų tėvas dr. Moacir de 
Sa Pereira. J is yra vedęs a.a. 
Julijos Matulionienės dukterį 
Daivą Matulionytę. Matulioniai 
anksčiau gyveno Chicagoje. 

x M. Vilutienė iš Beverly 
Shores, Ind.. užsisakė per S. Ple-
nienę bilietą į „Draugo" ren
ginių komiteto rengiamą vaka
rienę, kuri bus rugsėjo 23 d., 
sekmadienį, Martiniąue pokylių 
salėje Evergreen Parke. 

x Graž ina L iau taud , Cary. 
111., lietuviškos spaudos ir darbų 
didelė rėmėja, „Draugo" garbės 
p r e n u m e r a t o r ė , p ra t ę sė 
prenumeratą su 170 dol. čekiu. 
Nuoširdus ačiū už dosnią ir 
realią auką. 

x Fotografo J u o z o Polio 
spalvotų d a r b ų p a r o d o s ati
d a r y m a s įvyks rugsėjo 14 d. 
7:30 v.v. J a u n i m o cen t re , 
Čiurlionio galerijoje. Į ati
darymą iš Lietuvos atvyksta 
šios parodos autorius. 

(sk) 

t ėvynė Didžiosios Lietuvos 
Kuniga ikš t i jos l i t e ra tū ro je 
renesanso ir baroko laiko
t a r p y j e " . J is plačiai rašo 
žurnaluose ir kitoje spaudoje. 

Ministerio Kuolio pranešimas 
buvo įdomus ir įvairus. Jis gerai 
orientuojasi ir kalba apgalvotai, 
J i s padėkojo išeivijos lietu
viams, kuriu ryžtas ir veikla 

rinėmis centrinėmis įstaigomis, 
sudaromos atitinkamos sutartys 
kultūros reikalais. Sueita į ryšį 
su kai kurių ki tų Sovietų 
kontroliuojamų valstybių švie
t imo vadovybe ir siekiama ten 
atidaryti lietuviškas mokyklas. 
Palankiai žiūrima į privačių 
mokyklų steigimą. Kaune jau 
veikia privatus universitetas. 
Gaila, bet dėl ankstyvesnės sis
temos varžtų yra atsilikimas 
Lietuvos mokyklose. Vaikai dar 
nežino, kas tai yra kompiuteris. 

Mėginama jaunojoje kartoje 
šalinti nihilizmo ir kitokius 
svetimus polinkius, kurie išau
go svetimoje sistemoje. 
Palaikomi ryšiai su Bažnyčios 
vadovybe. Būtų labai laukiami 
special is ta i dėstytoja i iš 
užsienio. I mokyklas įvedamas 
anglų, vokiečių, prancūzų kalbų 
dėstymas, nors rusų kalbos dės-

žvmiai prisidėjo, kad Lietuva tymas dar privalomas. 
galėjo kovo 11 d. paskelbti 
nep r ik l ausomybę . Išeivijos 
knygos , mokyklos, pasi
reiškimas vietinėje spaudoje ir 
televizijoje tu rė jo didelės 
reikšmės. 

Lietuvoje kultūros ir švietimo 
ministerijos dabar yra sujungtos 
į vieną. Pravedamos žymios 
reformos. Stengiamasi išvesti iš 
šviet imo sistemos ligi šiol 
viešpatavusi monopolį ir su
daryti sąlygas laisvam kultū
riniam vystymuisi demokratine 
kryptimi. J ministeriją yra įves
ti ir nauji pareigūnai. Panaikin
tas karinis paruošimas. Mo
kyklos stengiasi auklėti tautos 
kultūros dvasioje. Pašal inta 
partijų įtaka. Ruošiama nauja 
mokytojų karta, ruošiami nau
ji vadovėl ia i . A n k s č i a u 

x Lietuvių teniso t u r n y r a s 
įvyks rugsėjo 22-23 d. Regist
ruotis 9 v. ryto prie aikščių Mar
ąuette Parke, 67 ir St. Louis g-
vė. Varžybose bus vyrų, moterų 
ir jaunių vienetai ir dvejetai, riniam augimui tautos dvasio 
Jauniu varžybos neįvyks, jei je. Panašiai pertvarkomas ir 

Lietuvoje dabar veikia 13 
ministerijų. Kultūros ir Švie
timo ministerijos globoje yra ir 
vaikų darželiai, profesinės, 
meno mokyklos. Rūpinamasi 
jaunimą paruošti naujam sava
rankiam tautos meilės kryptimi 
apsisprendimui ir dabar švie
timo reformos yra gal net svar
besnės už ekonomines reformas. 

Ministeris apgailestavo, kad 
išeivijos kultūrininkai negalėjo 
atvykti į kultūros kongresą. 
Kongresas pas i re iškė ka ip 
opozicija ligi šiol vyravusiai 
valstybinio monopolio švietimo 
krypčiai. Ruošiama kultūros 
kongreso darbų knyga. Minis
teris pasidžiaugė, kad organiza
cijos, kaip skautų, ateitininkų, 
talkina auklėjimo pastangose, 
bet tuo tarpu jų veikimas nėra 

mokyklos buvo palenktos sovie- platus. Visas mokyklos darbas 
tinei kultūrai, dabar siekiama siekiamas palenkti tautinio 
sudaryti sąlygas laisvam kultū-

x Lietuvos kel iauninkų dė
mesiui . Kas nori patvirtinti 
ar pakeisti Aerofloto ar kitų li
nijų skrydžius į Lietuvą, ar gau 
ti patarnavimus New Yorko ae
rodromuose, įskaitant bilie
tus į kitus miestus - lėktuvais, 
traukiniais ar autobusais — 
skambinkite į New Yorko ke
lionių agen tū rą , , V Y T I S " 
71H-769-330O. 

(ski 

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

(sk) 

užsiregistruos nepakankamas 
dalyvių skaičius. 

(sk) 

x I g u a s s u K r i o k l i a i — 
vienos dienos išvyka iš Rio de 
Janeiro į tą žavėtinos tropikinės 
augmenijos parką. Ten milži
niški kriokliai dundėdami meta 
vandenį į Iguassu upe. Tuos 
vaizdus m a t y s i t e ir i lgai 
prisiminsite, keliaudami su 
„Draugo" ekskursija į Pietų 
Ameriką, š.m. l apkr ič io 26 d. 
Registruotis p a s A m e r i c a n 
Trave l Service Bureau . 9727 
So. Western Ave., Chicago, IL 
60643; tel. (1-312) 238-9787. 

(sk) 

x Visi d r a u g a i ir giminės 
susitinka J A V LB I^emonto 
skyr i aus t rad ic inė j geguži
nėj , sekmadienį , rugsėjo 9 d. 
P.L.C. Lemonte. Lietuviški val
giai, lietuviška muzika, visų 
mėgiami gėrimai! Veiks didelio 
ekrano TV sporto entuziastams! 

teatras laisvesnėje kultūrinėje 
dvasioje. Plečiami ryšiai ir 
bendradarbiavimas su užsienio 
kultūros įstaigomis. Ir dabar 
ministeris Kuolys lanko kultū-

auklėjimo kryptimi, vengiant 
ideologinių absurdų, kurie yra 
reiškęsi anksčiau. įvedamos 
tikybos pamokos to norintiems, 
o nenorinčių šeimų vaikai turės 
kitą humanitarinį auklėjimą. 
Kultūros ir švietimo ministeri
ja turi apie 190 pareigūnų 

rines institucijas JAV-se, plės- Ministeriui priskirti trys pade
damas ryšius. Plačiau išvystyti jėjai: kultūros bendrojo la-
ryšiai su Skandinavijos kultu- vinimo ir specialių mokyklų rei-

Laukiam visų! 
(sk) 

Agne KatihsK.teirMild 
vaiSina pyragaičiais-

Tr»Uat KelpSieno lirtuvius centre kas sekmadienį 

Per pusę šimtmečio Lietuvą 
slėgė komunistinės okupacijos 
naktis. Spauda, informacija per 
radiją ir televiziją, l i teratūra, 
menas, mokslo vadovėliai ir 
veikalai buvo sąmoningai pa
jungti komunistinio manekeno, 
o ne laisvo žmogaus ugdymui. 
Visos priemonės tarnavo oku
pan to melo sk le id imui , 
žmogiškos galvosenos, kultūros, 
tautos istorijos ir žmogaus-tau
tos vertės falsifikavimui. Per tą 
l a iko ta rp į Lietuvoje buvo 
dvasinė naktis, kurioje t ik ne
daug pasišventėl ių b a n d ė 
išlaikyti tiesos ir laisvės žiburį. 

Prieš dvejus metus Lietuvoje 
sušvitusi nauja Aušros gadynė 
parodė kokią baisią tuštumą 
tėvynėje paliko Maskvos vergi
jos naktis. Nauja viltis laisvam 
gyvenimui parodė, kad tauta i 
skubiai reikalingas taut inis , 
religinis, moralinis ir ki tas 
dvasinis penas. Per trumpą lai
kotarpį jis t en ruoš iamas , 
organizuojamas, a tkuriamas. 
Daug jau pada ry t a , be t 
ilgalaikės tuštumos užpildymui 
reikia dar labai daug pastangų 
ir priemonių. 

Pakilus geležinei uždangai 
tautos žvilgsnis nukrypo į vaka
r u s , į išeiviją, o išeivijos 
žvilgsnis į tautą, kurios sąmo
ningoji dalis čia ir ten per tą 
laikotarpį ne tik išsaugojo 
nepr ik lausomo gyven imo 
sukurtas vertybes, bet atliko ir 
kūrybinį darbą tautos ateičiai. 
Atsikuriant nepriklausomai 
Lietuvai, šiandien reikalinga 
visas mūsų tautos vertybes, 
išblaškytas plačiame pasaulyje, 
surinkti į vieną vietą ir, laikui 
atėjus, perduoti laisvai Lietuvai 
ir tuo bent dalinai užpildyti 
dvasinę tuštumą. 

Per eilę metų šį darbą išei
vijoje vykdo L i tuan i s t i kos 
tyr imo ir studijų c e n t r a s , 
J a u n i m o centro pa t a lpose 
Chicagoje. Šį darbą finansuoja 
kun. Krištanavičiaus fondas. 
Lietuvių fondas ir sąmoningoji 
lietuvių visuomenė. Vakarų 
pasaulyje surinktos privačios ar 
organizacijų bibliotekos, pavie
nės knygos, leidiniai, istorinė 
medžiaga bei eksponatai užpildo 
keliolika kambarių Jaunimo 
centre, ištvermingai dirbant 
cent ro direktor ių t a r y b a i , 
valdybai ir talkininkams. Jau 
tūkstančius knygų bei leidinių 
centras yra pasiuntęs Lietuvos 
mokslinėms institucijoms. Eilė 
svarbių istorinių dokumentų 
perduota muziejams Lietuvoje. 
Bet tai tik pradžia. Kai tik 
Lietuvos nepriklausomybė taps 
pilnutine realybe, tautai bus 
reikalingas per visą laikotarpį 
išeivijoje sukurtas bei sutelktas 
literatūros, švietimo, kultūros, 
meno ir mokslo sričių turtas. Jis 
bus re ika l ingas t u š t u m o s 
užpildymui, nes laikrodžio atgal 
neatsuksi. Atsikuriančiai Lietu
vos valstybei teks labai skubėti 
auklėjant pilnutinį žmogų, ug
dan t mokslą, p r a m o n ę ir 
prekybą. To r e i k a l a u s 
įsijungimas į vakarų pasaulį, 
žmonių gerovės pakėlimas ir 
savos valstybės atstatymas. 

Visa tai pramatydamas Litu
anistikos tyrimo ir studijų cen
tras Chicagoje imasi didelio dar
bo surinkti visą lituanistinį 
turtą iš privačių žmonių bei or
ganizacijų, ypač iš tų, kurie 
nežino, kas atsi t iks su jų su
rinktais, išlaikytais tautiniais 
lobiais j i ems i š k e l i a v u s į 
amžinybę. Centras nori surinkti 
ir išsaugoti knygas, leidinius, 
įvairius archyvus, kolekcijas, 
kad, laikui atėjus, jie sugrįžtų 
į Lietuvą ir pa ta rnau tų atei
nančioms kartoms. 

Šiam darbui at l ikt i reikalin
gos lėšos patalpų nuomai, įren
g imams, t r a n s p o r t u i , bent 
dalinam tarnautojo išlaikymui 
ir net kai k u r i ų r i n k i n i ų 
nupirkimui už minimalines 
kainas. Finansinės problemos 
būtų lengvai išsprendžiamos 
sutelkus kun. Krištanavičiaus 
fonde milijoną dolerių, kurių 
palūkanos viską apmokėtų. 
Tačiau turint t ik trečdalį vis dar 
reikia nuolankiai belstis į tau
tiečių bei organizacijų širdis ir 
pinigines, kad darbas vyktų ir 
nereikėtų dažna i ubagaut i . 
Kiekv iena a u k a L ie tuvos 
dvasinei tuštumai užpildyti yra 
geriausias investavimas atei
nančioms tautos kartoms. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras vėl skelbia pagrindinį 
lėšų telkimo vajų, siuntinė-
damas laiškus su prašymu būti 
dosniais ir skir t i auką pagal iš
gales. Tikslas yra labai svarbus. 
Šiam centro lėšų telkimo vajui 
skirkime kuo didesnę sumą, nes 
šios lėšos tarnauja Lietuvai. 

Bronius Juodel is 

MOKSLO METŲ PRADŽIA 
CHICAGOS AUKŠT. LIT. 

MOKYKLOJE 

Chicagos aukš t . lit. mokykla, 
ve ik ian t i J a u n i m o cen t re , 
naujuosius 1990-1991 mokslo 
metus pradeda rugsėjo 8 d., šeš
tadienį. Nuo 9 vai. ligi 10 vai. 
ryto persiregistruoja visi moki
niai, pernai lankę, ir užsiregist
ruoja nauji. Baigę lit. mokyklos 
8 skyrius priimami į 5 klasę be 
egzaminų. I š Lietuvos atvyku
sių nuola t in iam gyvenimui 
vaikai kviečiami stoti į šią 
mokyklą. 

Tėva i p r a š o m i t ą dieną 
sumokėti, jei ne visą, tai bent 
pusę mokesčio už mokslą. Tos 
pareigos a t l i k i m a s laba i 
palengvina nelengvą tėvų komi
teto darbą. Registracijos metu 
mokin ia i t u r i n u s i p i r k t i 
reikiamą kiekį sąsiuvinių, jų 
klasei skir tus vadovėlius, pra
t imus bei skait inius. 

10 vai. bendras pokalbis su tė
vais ir mokiniais, 10:30 pa
mokos. Pirmą dieną pamokos 
baigsis 12 vai. Nuo kito šešta
dienio, rugsėjo 15 d., pamokos 
prasidės 9 vai. ryto, baigsis 145 
vai. popiet. 
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