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Organizuojasi 
antikomunistinė 

opozicija 
Komunistai praranda 2,000 narių per dieną 
Maskva . Liepos 2. — Nemaža 

grupė žinomų sovietų žmonių, 
k u r i e m s vadovauja buvęs 
Sovietų Sąjungos Užsienio 
r e i k a l ų minis ter is E. 
Ševardnadze, pranešė, kad 
baigiamas organizuoti naujas 
politinis sąjūdis, kuris bus 
opozicijoje visame sovietų 
krašte prieš Komunistų partiją. 

Sakydami, kad daugiau nebe
galima laukti, jie kviečia jungti-
visus žmones, atidedant i šalį 
savo nuomonių skirtumus, prieš 
komunistų griežtosios linijos 
pažiūrų narius, kurie veda 
kraštą į katastrofą, pranešė AP 
žinių agentūra. Savo grupę jie 
pavadino Demokratinių Refor 
mų Sąjūdžiu. Iki rugsėjo 
mėnesio jie nori baigti organi
zavimosi stadiją. Pats žinomiau
sias asmuo steigėjų tarpe yra 
Aleksandras Jakovlevas, vyres
nysis Gorbačiovo patarėjas ir 
vienas iš perestroikos pradinin
kų atstatyti ekonominei ir poli
tinei demokratijai. 

P a s i r a š y t a deklaracija 
Ševardnadze, pranešdamas 

šio sąjūdžio gimimą, pasakė šio 
reikalo nediskutavęs su prez. 
Gorbačiovu, Komunistų partijos 
vadu, bet jis manąs jog yra gali
mybė, kad jis galįs pasisakyti 
prieš šį jų sąjūdį. Sostinėje 
d i sku tuo jamas k laus imas , 
kokia bus Komunistų partijos 
vado reakcija. Steigėjų tarpe yra 
daug žymių antikomunistų, 
pasitraukusių iš partijos. Ypač 
pr i t a r imo susilaukta iš tų 
žmonių, kurie reikalauja didelių 
reformų. Radikalusis „Nezavi-
simaja Gazeta" laikraštis pa
siuntė iš anksto vieną kopija 
faksu Associated Press žinių 

agentūrai, kurioje rašo, kad 
reformatoriai bei iniciatoriai pa
sirašė deklaraciją suformuoti 
Jungtinei Demokratų partijai, 
kuri laikinai bus vadinama De
mokratinių Reformų sąjūdžiu. 
Ši deklaracija iniciatorių buvo 
pasirašyta Maskvos miesto 
me- J G. Popovo įstaigoje, daly
vaujant ir Leningrado miesto 
merui A. Sobčiakui. Rusijos 
prez. B. Jelcinas nedalyvauja 
šiame sąjūdyje, tačiau dalyvau
ja jo viceprezidentas Aleksandr 
Rutskoy. 

Nebemoka partijos mokesčio 
Kiti steigėjai yra ekonomistas 

Stanislovas Šatalinas, ..500 
dienų plano" auotnus, Rusijos 
ministeris pirmininkas Ivanas 
Silajevas, žymusis ekonomistas 
Nikolajus Petrakovas, moksli
ninkas Arkadijus Volsky ir 
daugels kitų. Jie išleido 7 
puslapių savo pareiškimą, 
išdėstydami pradinę savo 
strategiją ir kviesdami jungtis 
ne tik pasitraukusius iš partijos, 
bet ir dar esamus komunistus. 
Paskutiniu metu kasdien at
sisako partijos nario bilieto 
maždaug 2.000 žmonių per 
dieną. Pranešama, jog milijonai 
nustojo mokėti partijos mokestį. 

Sovietų Komunistų partijos 
generalinio sekretoriaus pava
duotojas Vladimiras Ivaško atsi
sakė komentuoti Ševardnadzės 
pranešimą, kad steigiama nau
ja partija, tačiau išsireiškė, kad 
nenori partijoje skilimo, bet 

„mes nematome tragedijos, jei 
kai kurie žmonės pasitraukia 
nuo mūsų". Partijos dienraštis 
„Pravda" šią savaitę komen
tavo, .Jog partija, kuri pradėjo 
perestroiką, pati negali persi
tvarkyti ". 
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Sovietai nubalsavo baigti 
valstybinį monopolį 

Įstatyme daug nežinomųjų 

Eduardas Ševardnadze, kairėje, buvęs Sovietų Sąjungos Užsienio reikalų ministeris. praneša, 
kad sudarytas Demokratinių reformų sąjūdis prieš Komunistų partiją. Su juo kartu spaudos 
konferencijoje matyti Arkadijus Volsky, šalia jo, industrijos sp^ialistas. Leningrado miesto meras 
Anatolijus Sobčiakas ir Maskvos miesto meras Gavrilis Popovas. 

Gorbačiovas pritaria naujam 
sąjūdžiui 

Laukti nebegalima 
M a s k v a . Liepos 2 d. — jos narių. O šiuo metu tebėra 

Sovietų prez. M. Gorbačiovas didelis pavojus sugrįžti į 
pasakė palankius žodžius apie diktatūrą, todėl laukti nebe-
naują politinį judėjimą, kurį su- galima — sąjūdis turi apimti 
organizavo buvęs jo užsienio plačius visuomenės sluoksnius. 
reikalų ministeris E. Ševard
nadze su kitais buvusiais Krem- Partijoje n ė r a progreso 
lauš veteranais. Aleksandras Jakovlevas, bu-

Prezidento spaudos direktor- vęs Politbiure, parašė straipsnį 
ius V. Ignatenko pranešė, jog „Izvestijose", kuriame rašo, jog 
Gorbačiovas pasakęs , k a d Komunistų partijo aparatas 
galima mielai sutikti su nauja yra nebepajėgus išklausyti 
politine grupe, kuri kviečia ben- pagrindinių dėsnių ir suprasti, 
dradarbiauti visas kitas grupes, kas dedasi gyvenime aplink 
I klausimą, kaip prezidentas, juos. J i s sako, jog anie 
kuris v ra ir Komunistų partijos griežtosios linijos komunistai 
vadas, laikysis ryšium su nau- yra netalentingi tinginiai ir 
ju sąjūdžiu, priešingu komunis- egoistai, kurie yra užsiėmė 
tams, ar kurią nors dieną jis pagalių kaišiojimu į ratus. 
nepasitrauks iš partijos gene- Daugelis yra nustebę Jakovlevo 
ralinio sekre tor iaus posto, 
atsakė: „Gorbačiovas pasiliks 
Komunistų partijos vadu tiek il
gai, kiek jis manys, kad reikia", 
paneigdamas žinias, kad jis 
greit pasitrauks. 

Laukt i nebegal ima 

pasisakymais ir įstojimu į 
naująjį sąjūdį. „Mes privalome 
būti ne hipokritais ir garbingai 
sutikti, jog Komunistų partijos 
demokratiškas atgimimas ir 
a t s i s akymas diktator iškos 
praeities, neįvyko. Revoliucija 
visuomenėje nepadarė revoliu-

Jugoslavijoje kariaujama 
Gi spaudos konferencijoje cijos partijoje. Partijos vadovybė 

Ševardnadze, kurioje buvo keli visose srityse skuba mobilizuoti 
šimtai žurnalistų, aiškino nau- narius prieš demokratines refor-

Belgradas. — Jugoslavijoje 
ka r iuomenė paskelbė karą 
antradienį, kurio metu raketos, 
tankai , lėktuvai ir šarvuočiai 
t u r i nuspręs t i Slovėnijos 
respublikos žmonių likimą, Yra 
daug žuvusių žmonių. Daug tų 
kovų vyksta miesteliuose, kai
muose ir siauruose kalnų pra
ėjimuose Slovėnijoje. Federali-
nėje kariuomenėje dominuoja 
serbai, kurie sako nesitikėję to
kio pasipriešinimo. Serbija pasi
sako prieš Slovėnijos nepriklau 
somybę. Reuterio žinių agentūra 
sako, jog Slovėnijos ir Kroatijos 
vyriausybės aiškina, jog Jugos
lavijos federalnė vyriausybė 
negali sukontroliuoti savo ka
r iuomenės , kuri nekreipia 
dėmesio į paliaubas. O jų jau 
t rečią ka r t ą paparašė tos 
respublikos. Bet Jugoslavijos 
karinė vadovybė pareiškė, kad 
negali būti jokių paliaubų jos 
kare su Slovėnija. Kariuomenės 
vadas gen. Blagoje Adzic. kaip 
paske lbė jugoslavų žinių 
agentūra, pasakė, jog, pagal 
egzistuojančias aplinkybes, 
paliaubos neįmanomos ir ka
riuomenės vadovybė buvo pri
versta pradėti mūšius. Generolo 
pareiškimas rodo, kad kariuo
menės veikia savo nuožiūra be 
vyriausybės sutikimo. 

Paskutinių žinių pranešimu, 
Washingtonas su t inkąs su 
Kroatijos ir Slovėnijos žmonių 

apsisprendimu, jei jie to tikrai 
nori. Anksčiau sakė, kad JAV 
nori išlaikyti vieningą 
Jugoslaviją. Slovėnijos atstovą^ 
vakar pareiškė, jog kariškiai, 
kuriems vadovauja komunistai, 
pradėjo tas kovas, priešinda
miesi prieš tų dviejų respublikų 
nepriklausomybę. 

jo sąjūdžio tikslus, kad tai bus 
vėliau gal ir partija, apjungianti 
visas progresyviąsias jėgas, bet 
tai bus nuspręsta steigiamaja
me suvažiavime rugsėjo vidury. 
Iki to laiko teks suorganizuoti 
tą judėjimą visame krašte . 
Vėliau Ševardnadze dar pridėjo, 
kad jis greitai praneš, ar jis 
pasitrauks iš Komunistų parti-

mas ir prieš ekonomines bei 
politines laisves". 

Maskva ir vėl 
protestuoja 

Helsinkis. — Birželio 25. — 
Čia šiandien prasidėjo Europos 
Parlamento tarybos sesija, kuri 

•tęsės 5 dienas. Birvelio 27-ji buvo 
skirta Pabaltijo reikalų ap
tarimui. Sovietų Sąjunga, kuri 
turi specialų svečio statusą to 
je asamblėjoje, pareiškė protestą 
prieš Pabaltijo klausimų disku
tavimą, kaip pranešė Vakaru 
žinių agentūros. Suomijos dėle 
gacijos vadas Olli Tehn pranešė, 
jog Sovietai laik i bet kokias 
tarptautines disk .sijas Pabalti 
jo klausimais kišimusi į jų 
vidaus reikalus. \ukščiausiųjų 
Pabaltijo tarybų rezidentai — 
Lietuvos Vytautą- Landsbergis. 
Estijos Arnoldą- Riuitelis ir 
Latvijos Anatoli;.- Gorbunovas 
birželio 27 die-ą dalyvavo 
Europos Parlame to asambėljos 
uždaroje sesijoj* ir pasisakė 
savo respublikų -.lausimais. 

Pabaltijo laisvės dienom proga, kurią paskelbė prezidentas. Washingtone 
kongTesmeną W. Sarpalių. stovi viduryje, aplankė Jurgis Lendraitis iš 
Lithuanian Hotline darbuotoju, kairėj*, ir Algis Augaitis. dešinėje is Mercy 
Lift veikėjų. 

— Prahoje susir nkę buvusio
jo Varšuvos pakto na r ia i 
oficialiai pasirašė aktą, kad ta 
organizacija daug iu nebeegzis
tuoja, kuri išlaikė Rytų Europą 
komunistų kontro'.ėje 35 metus 
prieš Vakarų Nat karinę orga 
nizaciją. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvos trijų asmenų 
delegacija — Užsienio reikalų 
viceminister is V a l d e m a r a s 
Katkus, ministerijos patarėjas 
tarptautinės teisės klausimams 
Oskaras Jusys ir vyriausybės 
tautybių reikalų direktorė Ha
lina Kobeckaitė atvyko į Gene-
vą praėjusio pirmadienio vakare 
ir bus Danijos delegacijos sve
čiais vykstant Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijos pas i t a r imams 
svarstant tautybių reikalus. 
Amerikos delegacijos vadas am
basadorius Max Kampelman 
susitiko su Lietuvos delegacija 
trečiadienį 10:30 vai. ryto 
Genevos laiku. 

— Vokiet i ja i r A u s t r i j a 
pranešė Amerikai, jog jos siūlo 
sutikti su Kroatijos ir Slovėni
jos nepriklausomybių deklara
cijomis. 

— Sovietų Komunistų parti
jos Kontrolės komisija in-
vestiguoja Ševardnadzės ir 
Jakovlevo praeitį. Tai gali 
reikšti, kad gali būti atimtos 
partijos nario kortelės. 

— Maskvoje Interfax žinių 
agentūra praneša, jog Gorba
čiovas susitiko antradienį su 
visų savo respublikų vadais ir 
diskutavo ekonominę situaciją 
visame krašte. Taip pat buvo 
diskutuojamas Gorbačiovo 
planas , kurį j i s vežasi į 
Londoną, kai susitiks su G-7 
grupės vadais ir pristatys jiems 
tą savo planą. 

— Lietuvos ministeris pirmi
ninkas, kalbėdamas su užsienio 
korespondentais, aiškino jog 
šiuo metu svarbu, jog Vakarai 
pasakytų Gorbačiovui, kad 
išspręstų konfliktą kuo grei
čiau, nes dabartinė situacija yra 
nenaudinga nei Maskvai nei 
Pabaltijo valstybėms, pasakė G. 
Vagnorius. 

— Pietų Afrikos vyriausybė 
paskelbė, kad paleis politinius 
kalinius iš kalėjimų, tačiau 
nebuvo pasakyta, ar visi tie 
kaliniai bus išleisti. 

— Lenkijos prezidentas Lech 
Walesa pasirašė įstatymą, kuris 
įgalina krašte skelbti pirmuo
sius laisvus rinkimus po II 
Pasaulinio karo. 

— B a l k a n u o s e lankės i 
Europos Bendruomenės delega
cija, sudaryta iš trijų užsienio 
reikalų ministerių. ir visą naktį 
tarėsi Zagrebe su Jugoslavijos 
vadais, kad būtų pasiekta taika. 
Po pasitarimų Olandijos minis
teris Hans von den Broek pasą 
kė, jog padarytas žingsnis iš
vengti kruvinų kovų. 

Maskva. Liepos 1. — Sovietų 
Par lamentas didele balsų dau
guma priėmė įstatymą šiandien, 
jog pirmą kartą per 70 metų lei
džiama paskiriems žmonėms, 
įskaitant ir užsieniečius, įsigyti 
valstybines nuosavybes. 

Bet naujasis denacionalizaci-
jos į s ta tymas , kuris turė tų 
sovietų industriją pervesti į 
laisvo verslo ekonomiją, yra 
suvaržomas kai kuriais papil
dymais, nes yra daromos išim
tys kai kurioms industrijos 
šakoms ir sulaiko jų supriva-
tinimą. Tas įstatymas buvo pri
imtas 303 balsais prieš 14 ir 26 
d e p u t a t a m s susilaikius. J i s 
įsigalioja, kai tik bus paskelbtas 
spaudoje. Vyriausybė pranešė, 
jog pagal priimtą įstatymą, pusė 
valstybės valdomų įmonių 1992 
metais nebebus valstybės kont
roliuojamos, o 1995 metais jau 
70% įmonių turės individualūs 
piliečiai. Iš Parlamento pirmi
ninko Anatolijaus Lukjanovo 
kalbos, buvo galima suprasti, 
kad šio įstatymo reikėjo prieš 

Ūkininkų protesto 
mitingas 

Vilnius. — Praėjusį savaitgalį 
susirinko tūkstančiai žmonių į 
Vilnių, kur ie buvo sukviesti 
Ū k i n i n k ų sąjungos, k a d 
p a r e i š k š t ų p ro tes tą p r i e š 
perorganizavimą žemės ūkio. 
kurį priėmė Lietuvos Parlamen
tas ir vyriausybė, kaip buvo 
pranešta per Vilniaus radiją. 
Vyriausybė neleido, kad šis 
mitingas vyktų prie Parlamen
to rūmų, bet keli tūkstančiai 
v i s t i ek s u s i r i n k o . Kalbėjo 
Ūkininkų sąjungos pirmininkas 
Vidmantas Velikonis, Parla
mento nar ia i Jonas Tamulis ir 
Algirdas Brazauskas ir daugelis 
k i t ų . S a k o m a , kad buvo 
s u s i r i n k ę maždaug 20.000 
žmonių Kalnų parke, kur ir 
įvyko š i s p a g r i n d i n i s 
sus ibūr imas . Jie priėmė 11 
p u n k t ų rezoliuciją, kurioje 
ragina vyriausybę keisti savo 
žemės ūkio klausimais politiką. 

važiuojant prez. Gorbačiovui į 
Londoną 

Neaikšūs įs ta tymų teksta i 
Iš priimto įstatymo teksto 

neaišku, kaip jis bus vykdomas 
praktiškai. Taip pat sakoma jog 
kai kurios įmonės nebus supri-
vatinamos saugumo ir ekologi
niais pagrindais, tačiau nenu
rodomos kokios įmonės. Situaci
ja dar labiau susikomplikuoja, 
nes kai kurios respublikos yra 
priėmusios labiau liberalius 
privatizacijos įstatymus už šitą 
įstatymą. Praeityje buvo daug 
priimta įstatymų, kurių detalės 
nebuvo aptartos ir jų vykdymas 
praktikoje liko neįmanomas. 
Sovietai priėmė laisvos emigra
cijos ir keliavimo įstatymą, 
tačiau žmonės vistiek negali dar 
laisvai išemigruoti a r keliauti. 
Yra priimtas žemės nuosavybės 
įstatymas, tačiau žmonės negali 
pirkti žemės ir ją parduoti. Ir 
dabar yra priimtas naujas šis 
privatizacijos įstatymas, tačiau, 
atrodo, kad nebus galima įsigyti 
įmonės, rašo „New York Times" 
korespondentas iš Maskvos. 

Pata isyt i įs tatymai 
Kai buvo įstatymai pasiūlyti, 

tai jų projektus konservatyvie
ji komunistai delegatai visados 
„pa t a i sydavo" . Vakarų 
diplomatai sako. jog yra didelis 
skirtumas tarp jų denaciona-
lizacijos ir privatizacijos, nes 
įmonės nėra privačiose rankose 
ir įstatymai taip surašyti, kad 
vyriausybė ir partijos pareigū
nai turi ten juos savo rankose ir 
perėjimas į laisvo verslo ekono
miją bus nepaprastai pamažu. 
Gorbačiovo planas esąs sugal
votas tik Vakarams patenkinti. 
Tie patys Vakarų diplomatai 
mano, jog tie įstatymai taip su
rašyti, jog atrodo, kad Sovietų 
vyriausybė iš viso nežino, kas 
yra reikalinga pradėti verslo 
ekonomijai. 

OMON Pugo žinioje 
Maskva , Birželio 10. — Čia 

Sovietų Sąjungos Saugumo 
tarybos narys Vadimas Bakati-
nas, kuris buvo kandidatu Rusi
jos prezidento postan. pasakė, 
jog OMON daliniai Pabaltijo 
valstybėse yra dabartinio Vi
daus re ikalų mnisterio B. Pugo 
komandoje. Tai buvo pasakyta 
televizijos pasikalbėjime. Bet 
vidaus reikalų ministeris B. 
Pugo tai paneigė, pasakydamas, 
kad OMON nėra jo žinioje. 
B a k a t i n a s paa i šk ino , jog 
OMON daliniai buvo sudaryti 
1987-1988 metais ir įjungti į 
V idaus re ika lų ministeriją 
specialiu įsakymu Nr. 31, kurį 
pasirašė Sovietų prez. M. Gor
bačiovas 1988 m. liepos 28 d. 

— U k r a i n o s vy r i ausybė 
planuoja įvesti savo nuosavus 
pinigus, an t sovietiškųjų rublių 
užštampuodami raidę U. Minis
teris pirmininkas Vitold Fokin 
pranešė respublikos parlamen
tui, jog naujieji U-rubliai pakeis 
dabar naudojamus kuponus, kol 
bus pereinama į keičiamą Uk
rainos valiutą. 

Ševardnadzė pataria 
Kremliui tartis 

Paryžius. — Čia spaudos kon
ferencijoje buvęs Sovietų 
Sąjungos Užsieno reikalų minis
teris E. Ševardnadze pasmerkė 
Sovietų smur tą Pabalti jo 
respublikose ir ragino Maskvą 
pradėti ..rimtą, pagrindinį dia
logą su Pabaltiju ir su kitomis 
respublikomis... nes nėra kito 
kelio išspręst i toms pro
blemoms, kaip tik vesti derybas 
tarp lygiųjų taikingoje at
mosferoje", pranešė ..Laisvosios 
Europos" radijo korespondentas 
iš Paryžiaus. Ševardnadzė sa
kėsi nežinojęs, kad vėl Sovietų 
daliniai pasirodė Vilniuje ir pa
sakė, kad ..tankai nepadės... o 
smurtas nelaimės. Jėga nėra 
teisingas metodas". 

KALENDORIUS 

Liepos 5 d.: Agatonas, Filo
mena. Butginas . Lakštutė . 
Mantmilė. 

Liepos 6 d.: Tomas More. Ma
rija Goretti. Romulas. Ritonė. 
Nervydas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:20. leidžasi 8:29. 
Temperatūra ketvirtadienį 80 

1. penktadienį 83 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. liepos mėn. 5 d. 

/PORTO APŽVALGA 

IV PLS ŽAIDYNĖS 

OLIMPINĖ UGNIS ARTĖJA 
Į KAUNĄ 

Pasitarimas IV PLS Žaidynių klausimais spaudos konferencijoje Vilniuje. U k.: V. Sakalauskas, 
R. Grinbergienė, R. Ozolas, A. Poviliūnas ir J Grinbergas. 

LW 

IV PLS Žaidynių olimpinė ug
nis buvo uždegta paties Lietu
vos prezidento Vytauto Lands
bergio balandžio 28 d. senuose 
Trakuose. Dabar ji keliauja per 
visą Lietuva, visus didesnius 
kaimus ir miestus, nešama spor
tininkų, sporto darbuotojų ir 
veteranų bei moksleivių. Šiuo 
metu ji kažkur Žemaitijoje ir 
liepos 26 d. pasieks Kauną. Ten 
ap lankys visas i s t o r i n e s 
Lietuvai vietas bei paminklus , 
o liepos 27 bus iškilmingai 
įnešta į Kauno stadioną. Čia 
bus uždegtas žaidynių aukuras 
ir iškilmingai oficialiai atidary
tos žaidynės. 

Lietuva laukia. Pasiruošimai 
baigiami. Štai paskutiniame or
ganizacinio štabo posėdyje 
birželio 4 d. buvo svarstomi šie 
klausimai: 

Vizos — užsienio re ikalų 
ministerija susivėlino su iškvie
timų pasiuntimu j konsulatą 
Washingtone, o reikalą dar 
sunkina nuolatinis naujų, vyks
tančių į žaidynes, pristatymas. 
Kiekvienu atveju — bendros pa
stangos iš Lietuvos ir čia, o 
labiausiai didžiulės pastangos 
Kančos ir jo žmonos, dirbančių 
konsulate Washingtone, teikia 
užtikrinimą, kad šis reikalas 
bus laiku sutvarkytas. 

Minimame posėdyje dalyvavo 
ir sveikatos apsaugos minis
terijos bei policijos atstovai. 

Sveikatos apsaugos organai 
kartu su vietovių, ku r vyks 
žaidynės, savivaldybėmis ir fe
deracijų atstovais spręs konkre
čius žaidynių dalyvių bei žiūro
vų medicinos pagalbos klau
simus. Susirgę ar susižeidę spor
tininkai bei svečiai tuoj bus 
aprūpinti medicinos pagalba, jei 
reikės — ir ligonine. Budės grei
tosios pagalbos brigados, įsteig
ti laikini medicinos punktai . 

Higienos specialistai t ikr ins 
sporto bazes, kur vyks varžybos, 
sanitarinę ir higieninę būklę. 
Ypatingas dėmesys bus kreipia
mas į spo-tininkų ir svečių mai
tinimo vietų sanitarinę būklę ir 

mais to kokybę. Sunkesnių 
susižeidimų ar susirgimų at
vejais, trimis telefonais bus in
formuojamas specialus medici
nos pagalbos skyrius. 

Apsaugos klausimą ir polici
jos uždavinius referavo J. Grin
bergas. „Karšti taškai" yra 
svečių a t v y k i m o vietovės . 
Apsauga reikalinga viešbučiuo
se, treniruočių vietose, rūbinėse 
bei prie prekybos taškų. Apsau
ga i n u m a t y t a savanor i ška 
krašto ta rnyba su Lietuvos 
k a r i u o m e n ė s uni forma ir, 
žinoma, reguliari policija. Bus 
į jung tas radi jo ryšys ir 
sudarytas sąrašas atsakingų už 
šios tarnybos veiklą rajonuose ir 
miestuose. 

Kalbant šiuo reikalu, keistas 
ir sunkiai suprantamas buvo 
Kanados išvykos org. komiteto 
p i rmin inko raš tas Lietuvos 
Respublikos ministrų tarybos 
pirmininkui Gediminui Vagno
riui su klausimu: „Ką darysime, 
jei okupacinė kariuomenė ,per 
klaidą1 paims mūsiškių kariuo
menę?" Atsakymo jam nedavė 
Vagnorius, bet nešykštėjo keli 
laikraščiai Lietuvoje. Mums tik 
n e s u p r a n t a m a , kodėl j i s 
nesikreipė į žaidynių org. štabą, 
Lietuvos Tautinį olimpinį komi
tetą ar sporto departamentą, bet 
į patį ministrų pirmininką. O 
dėl saugumo — Lietuvoje yra 
žymiai saugiau negu Chicagoje 
ar New Yorke. 

ĮVAIRŪS 
RENGINIAI 

Jau minėjome, kad be numa
tytų sporto varžybų dar yra 
numatytas veteranų sąskrydis 
ir įvairios mokslinės ir istorinės 
sesijos sporto reikalais, automo
bilių lenktynės ir maratonas 
baidarėmis. Prie tų dar numa
toma: 

L iepos 26 d. — bėgimas — 
Druskininkai - Palanga. 

Liepos 28 d. — baidarių slalo
mas GrigiŠkėse, o Plateliuose — 
plaukimas per Platelių ežerą. 

L iepos 28 d. — imtynių ir 
bokso varžybos Tauragėje; dvi
ratininkų lenktynės akliesiems 
ir silpnaregiams Šiauliuose. 

Rugp jūč io 3 d. — stipruolių 
konkursas Klaipėdoje, o Anykš
čiuose automobilių lenktynės. 

DAR VIENA SOSTINĖ 

Futbolas Chicagoje 
LITUANICA - SPARTA 2:2 

Tokią dėkingą Elektrėnų geo
grafinę padėtį — tarp Vilniaus 
ir Kauno — per žaidynes reikė
tų išnaudoti. Ko gero, čia tiktų 
surengti ir didžiąją įžanginę 
spaudos konferenciją su dele
gacijų vadovais, kitais oficialiais 
asmenimis. 

Kai pasakiau šitai Elekt
rėnų gyvenvietės Tarybos pir
mininkui Aleksandrui Klum
biui ir sporto vadui Algimantui 
Cickevičiui, jiedu sutiko: tikrai 
reikėtų ir elektrėniškiai tuo tik 
džiaugtųsi. Tačiau čia pat kuo 
rimčiausiais veidais padarė 
man pastabą: 

— Elektrėnai yra ne tarp 
Vilniaus ir Kauno, o Kaunas ir 
Vilnius glaudžiasi prie Elektrė
nų. 

— Kaip priemiesčiai? 
— Kažkas panašaus. 
Supratau... Ir kaip žmogus, 

atvažiavęs iš „priemiesčio", 
paprašiau aprodyti, kur ir kaip 
Elektrėnų miestas ruošiasi 
įkurdinti IV pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių dalyvius, 
svečius, žurnalistus. 

— Elektrėnuose vyks ledo 
ritulio varžybos. Tad pirmiau
siai nukakome į Ledo rūmus. O 
ten — dažymas, valymas, blizgi-
nimas. 

— Iki žaidynių viskas turi 
būti kaip baltame pasaulyje. Ir 
bus! 

Abejoti neturėjau jokio pa
grindo. Tad žygiavome toliau. 
Porą šimtų metrų iki uždaro 
plaukimo baseino, kur įsikurs 
spaudos centras. 

— Čia paprasčiau organizuo
ti ryšius. Tie pora šimtų metrų 
žurnalistams atsipirks. Spaudos 
centre bus keli telefonai, kuriais 
su Vilniumi galėsite kalbėtis be 
jokio kodo, tiesiogiai, taigi ir 
užsienį prisišaukti bus leng
viau. Pastatysime ir faksą, porą 
kompiuterių. Tik dirbkite, — 
dėstė vyrai, rodydami erdvią 
patalpą antrame aukšte. — 
Bufetas čia pat. Baseinas, pirtis, 
sporto salė irgi ne pasižiūrėji
mui — visiems, pageidaujan
tiems atsigauti. 

Ką turi Elektrėnai, tai jau 
tikrai turi — puikias sporto ba-

Rugpjūč io 4 d- — maratonas zes. Plaukimo rūmo ir Vakarų 
Trakai - Vilnius, o Akmenėje užsieniečiai galėtų pavydėti. O 
ka ra t e varžybos. Ignalinoje juk yra dar jachtklubas, didžio-
akrobatika, o Joniškyje — rąs- ji sporto salė miesto centre, 
tų pjovimo varžybos ir kt. kelios mažesnės prie mokyklų. 

Taip, kad ir svečiams bus kas teniso aikštynas, stadionėlis, 
veikti, jei tik ras noro ir laiko, visokiausi tiltai tilteliai, bokštai 

V. G. bokšteliai maudynėms mariose. 
Kito miesto, kur tiek erdvės ir 
patogumų sportui, Lietuvoje 
nerasime. Amerika?! 

— Iki Amerikos mums turbūt 
dar nearti. Bet ir amerikonai 

Elektrėnais neturėtų nusivilti. 
Žaidynių dalyviai ir svečiai 
galės ir vandens slides bei 
burlentes išbandyti, ir iki soties 
prisiplaukioti, ir tenisą bei įvai
riausius ki tus sporto žaidimus 
paža is t i . K a s su sve ika ta 
apsipykęs, pasiūlysim purvo 
vonias, povandeninius ma
sažus... 

Jeigu jau kliudėme amerikie
čius, ta i kaip čia neprisiminsi, 
kad šią žiemą Elektrėnuose pa
buvojęs ŠALFASS vicepirmi
ninkas Vytautas Grybauskas 
konstatavo: 

— Stebėtinai daug padaryta 
sportui. 

Bet dar labiau jį nustebino 
valgiai „Perkūnkiemio" resto
rane . Buvo girdėjęs, kad 
Lietuvoje ir pinigo turėdamas 
gali pusalkanis nuo stalo pa
ki l t i , o čia. . . Žmogus net 
panorėjo savo akimis įsitikinti, 
ar ant kitų stalų kelneriai ne 
prastesnius valgius neša. Įsi
tikino: tokius pačius. 

Tačiau ir Elektrėnai dar ne 

viską turi. Nėra gero viešbučio. 
Dabartiniuose bus apgyvendinti 
žaidynių dalyviai iš Lietuvos, o 
užsieniečiai įsikurs Abromiškių 
profilaktoriume. Ten jie ir 
pusryčiaus. Pietaus „Perkūn-
kiemyje" , o v a k a r i e n i a u s 
kiekvieną vakarą vis kitur. 

— Visi vakarai bus užimti. 
Susitikimai, pasilinksminimai, 
pasisvečiavimai. Vieną dieną iš
tisai praleisime Trakuose. 

Elekt rėniškių j a u viskas 
suplanuota, surikiuota. Žai
dynių organizaciniame komi
tete — aštuoniolika žmonių. 
Komiteto pirmininkas — Lietu
vos e lek t r inės d i rek to r ius 
Pranas Noreika. Vyrai, su ku
riais šį kartą vaikščiojome ir 
važinėjome po Elektrėnus — 
taip pat iš orgkomiteto . 
Nepasakysi, kad elektrėniškiai 
jau baigė visus pasiruošimo dar 
bus ir neturi jokių problemų, 
net finansinių. Turi. Bet nede
juoja. Sako, viskas bus gerai. Ir 
priduria: „Vilniui ir Kaunui 
tikrai nenusileisime". 

Roma Griniūtė 
„Vytis" Nr. 9, 

1991 m. geg. 27-31 d. 

D.L.S.K. „KOVAS" VYKSTA Į 
LIETUVĄ 

Kad futbolo klubo „Lituani-
ca" komanda praėjusį sek
madienį, birželio 30 dieną, žais
dama pirmenybių rungtynes Li-
sle priemiestyje sužaidė lygio
mis 2:2 su stipria čekų komanda 
„ S p a r t a " , a t rodo, r e i k ė t ų 
džiaugtis. Nedaug ir lygiųjų šį 
sezoną matėme. Rungtynių pra
džia nustebino: pirmojo puslai-
kio dešimtoje minutėje Virgio 
Žuromskio ir Artūro Savukyno 
gražia is įvarčia is „ L i t h s " 
komanda jau vedė 2:0! 

Vėliau, kai rungtynių teisėjas 
3 mūsų žaidėjus „pagerbė" rau
donomis kortelėmis, „Spar ta" 
rezultatą išlygino 2:2. 

Rungtynių džiaugsmas buvo 
trumpas, o rašyti labai, labai 
sunku. Daugiau rašydamas ir 
aš užsidirbčiau raudoną kor
telę... Pas futbolininkus rau
donos kortelės populiariausios 
už gražbylystę. 

R u n g t y n ė s ir vėl Lemonte 

Šį sekmadienį, liepos 7 dieną. 
„Li tuan icos" komanda žais 
paskutines pavasario sezono pir
menybių rungtynes prieš stip
riausią šiuo metu major divi
zijos komandą — vokiečių 
„Schwaben". Rungtynės vyks 
Lemonte, Lietuvių centro aikš
tėje. Pradžia 3 vai. po pietų. 

J . J . 

Šią vasarą liepos mėnesį 27 d. 
prasideda Lietuvos IV-tosios Pa
saulio lietuvių sporto žaidynės 
ir tęsis iki rugpjūčio 4-tos. 
Pirmosios buvo surengtos 
Toronte 1978- m., antrosios — 
Chicagoje 1983 m., trečiosios — 
Australijoje 1988 m. ir šįmet 
bus Lietuvoje. Tai pirmasis 
didysis renginys nepriklauso-
my ę atstačiusioje tėvynėje, ap
jungiantis viso pasaulio lietu
vius. Nors ir neramūs laikai, 
tačiau sportininkai pasiryžo 
vykti ir entuziastingai kelionei 
rengiasi. Neatsilieka ir Detroi
to lietuvių sporto k lubas 
„Kovas". J Lietuvą suorganiza
vo 87 asmenų grupę, 7 vyksta 
pavieniui. Iš šių 93 keliautojų 
vienas trečdalis yra turistai, 
kartu su sportininkais panorę 
gimtąjį kraštą aplankyti. 

I žaidynes D.L.S.K. „Kovas" 
gabena vyrų A klasės pilną 
krepšinio komandą iš 12 žaidė
jų ir 2 vadovų, trenerio Antano 
Rackos ir padėjėjo Viktoro 
Memeno. Krepš in inkams 
nepasiduoda ir lauko teniso 
žaidėjai, vyksta 10. Jų tarpe 
kelis kartus lietuvių meisteris 
Stepas Solys. „Kovo" šaudytojai 
taip pat yra pagarsėję lietuvių 
pirmenybėse. Džiaugiamės, kad 
į Lietuvą vyksta Vitalis Šepu 
ta. Jonas Šostakas ir dar keli 
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Nuotr. A u d r i a u s Ši le ikos 

šaudytojai. Koviečiai žada 
dalyvauti lengvoje atletikoje, 
masiniame bėgime nuo Trakų 
iki Vilniaus, dviračių, biliardo, 
kėgliavimo rung tynėse . Į 
Lietuvą vyksta trys tinkli-
ninkės, kurios žais už Chicagos 
„Neries" moterų komandą ir 
keturi ledo ritulio žaidėjai žais 
už Kanados rinktinę. Sporti
n inkus moral ia i Lietuvoje 
paremti žada energingų „cheer-
leaderių" grupė. Kelionė į 
Lietuvą ir sportininkus or
ganizuoja 9 vadovai. Klubo 
pirmininkas ir išvykos vadovas 
yra Algis Rugienius, jo padėjėjai 
Vytas Rugienius ir Ipolitas 
Janušis. 

Liepos 14 tą dieną 12:15 vai., 
tuoj po šv. Mišių, Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijoje „Kovas" 
vyrų krepšinio komanda rengia 
draugiškas rungtynes su St. 
Mary's kolegijos komanda iš Or-
chard Lake, kurie šiuo metu 
vieši Lenkijoje. Tuoj po 
rungtynių bus išleistuvės spor
t i n inkams , t u r i s t a m s , jų 
šeimoms ir visuomenei. Išleistu
vių metu susipažinsime su vyks
tančiais, bus dalijami kelionės 
bilietai, gaunama galut inė 
informacija ir visi galės įsigyti 
suvenyrų. Sporto klubas išvykos 
proga pasigamino specialius 
marškinėlius ir ženkliukus. Bus 
ir vaišės. 

D.L.S.K. „Kovas" nuoširdžiai 
kviečia Detroito visuomenę at
silankyti į rungtynes ir išleis
tuves, paremti visus keliau
tojus. Tai pirmoji organizuota 
kelionė j Lietuvą iš Detroito. 
Sportininkai ir turistai vyksta 
ne vien asmeniškų interesų 
vedami, bet atstovauti Detroito 
lietuviams. Iš tikrųjų ši kelionė 
turi du pagrindinius tikslus — 
dalyvauti IV Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse ir paremti 
kovojančią valstybę, kuri šiai 
šventei ypatingai rengiasi ir 
visų mūsų labai laukia. 

L. R. 

Kab. (1-312)735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arsa (708)246-6581 
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SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42S5 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 12-6; penkt 1 0 " 1 2 . 1-6. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

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

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

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samerltan Medlcal Center-

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

Napervllle IL 60563 
Tai. 1 708 5270090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W « t 63rd Streejt 
Vai pirm. antr. ketv ir penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Ar šiandien Vakaruose Bažnyčia 

TAMPA MOTERIŠKA? 
„Leiskite mažutėliams ateiti 

pas mane". Šie Jėzaus žodžiai 
yra ypatingi kaip tik dėl to, kad 
juos tarė Jėzus, kuris buvo 
vyras. Kaip rašė Kenneth Guen-
ter t 17. S. Catholic žurnale (1990 
vasaris). Jeigu tą būtų pasakius 
moteris, niekas to posakio ne
būtų atsiminęs, kadangi ypač 
Jėzaus laikais „mažutėlių" vai
kų priežiūra, globa rūpinosi 
išimtinai moterys. 

Bet ir Jėzus ir visi jo laikų 
žydų berniukai nuo septynių 
metų lankė sinagogų mokyk
lėles, kur religinį švietimą da
vė išimtinai vyrai. (Mergaičių 
religinis švietimas vyko namuo
se — daugiausia iš motinų.) Būti 
suaugusiu vyru Jėzaus visuo
menėje reiškė pirmoje vietoje 
būti religingu — ir ta i paveikė 
religijos statusą visuomenėje. 
Šiuokart nekalbėsime apie mo
terų vietą Kristaus laikų visuo
menėje ir bendroje religinėje 
praktikoje, ir kokie buvo Kris
t a u s p r a n a š i š k i veiksmai 
moterų atžvilgiu, nes norime 
pažvelgti į religinį švietimą ir 
vyrų vaidmenį jame. Tik trum
pai pastebėsime, kad taip, kaip 
Kristus, demonstravo, kad jo 
atneštoje Dievo karalystėje 
vyrai nesišalina ir nuo mažu 
tėlių, o juos myli, taip jis vyrams 
parodė ir kaip galima garbingai 
bendrauti su moterimis, kaip ly
gus su lygia vesdamas pokal
bius ir patikėdamas Evangelijos 
skelbimą (Jn 4:1-42; Mt 28:10). 

Šiandien Bažnyčioje matome 
kitokį reiškinį. Veik visą jau
nimo religinį švietimą atlieka 
išimtinai moterys — tai akivaiz
du, nuvykus į religijos mokytojų 
konferencijas. Moterys va
dovauja ir daugumai diecezinių 
įstaigų. Daugelyje parapijų, kur 
moterų dalyvavimas įvairiose 
altoriaus tarnystėse nėra varžo
mas, dauguma lektorių, Ko
munijos dalintojų, vargoni
ninkų, liturgistų yra moterys. Iš 
tiesų, net ir pamaldų dalyvių 
dauguma, jei pasižvalgysi per 
pamaldas, yra moterys. Ir reli
ginės spaudos prenumeratorių 
dauguma yra moterys. Čia ir 
matome reiškinį, apie kurį 
sunku šiais moterų lygybės 
puoselėjimo laikais kalbėti: 
Bažnyčios feminizacija. Bet šiuo 
atveju, Guentert pabrėžia, pro
blema nėra moterų dalyva
vimas Bažnyčioje, o klausimas, 
kodėl vyrai nedalyvauja tokiais 
skaičiais kaip moterys. Šian
dien Bažnyčios darbai parapi
jose yra varomi moterų kūry
bingumu ir energija — žymiai 
stokojama vyriško įnašo. Tačiau 
dėl to nėra kaltos moterys, rašo 
Guentert, ir sprendimą surasti 
turi ne moterys, o patys vyrai. 

Guentert mano, kad reikalai 
ir toliau eis ton kryptin, jei 
Bažnyčioje, kuri jau taip sto
koja kunigų, kad daugelyje pa
rapijų tėra tik po vieną kunigą, 
pasauliečiai vyrai ir toliau atsi
sakys padaryti savo įnašą, ypač 
jaunimo religiniame švietime. 
Anot Guentert, ta i ypač svarbu 
berniukams, nes jų natūralus 
biologinis-psichologinis polinkis 
yra iškelti savo skirtingumą 
nuo mamų, seserų ir kitų mo
terų. Tad jei berniukai savo 
tikėjimą gauna išimtinai per 
moteris, jie bus linkę jį laikyti 
moterišku, jiems netinkamu 
dalyku. Tik vyrai gali parodyti, 
kad būti kataliku krikščioniu 
yra svarbi dalis buvimo vyru. 

Toliau j is pasakoja: „Kai 
buvau vaikas Bažnyčia tai darė 
ne tiek tiesioginiu mokymu, 
kiek netiesioginiai, berniukus 
padarydama Mišių patarnau
tojais. Ši tarnystė daug iš manęs 
vaiko reikalavo: išmokti lotyniš
kai, davė dalį vyriškame pa
saulyje (jokių moterų prie alto
riaus nebuvo), ir davė daug 
sėkmingų, jaunimą žavinčių 
kun igų pavyzdžių Kaip 

daugelis klapčiukų, ir aš įstojau 
į seminariją, ir nors niekuomet 
netapau kunigu, iki šiai dienai 
jaučiu, kad bažnytinė veikla yra 
svarbi mano gyvenimo dalis". 

„Šiandien ir klapčiuku bu
vimas nebetoks, koks buvo. Ne
bereikia išmokti ko nors sun
kaus ir ypatingo — lotyniškai 
atsakinėti, kaip tik reikiamu 
momentu paskambinti varpe
liu. Dažnai, ypač savaitės die
nomis, apsieinama visai be 
klapčiukų — nebereikia šeštą 
valandą ryto keltis tarnauti Mi
šioms. Tad stipriausias ber
niuko religinio auklėjimo mo
mentas lieka tikybos pamoka, o 
ši — perduodama dažniausiai 
moters, ne vyro". 

Tačiau ir mergaitės nukenčia, 
kai visą religinį švietimą atlie
ka t ik moterys. Amerikoje dau
gumas mergaičių užauga never-
tindamos darbų, kuriuos atlie
ka t ik moterys. Jei gaunasi 
vaizdas, kad religija yra moterų 
reikalas — vyrai religija nesi
rūpina, Bažnyčia neteks ir kū-
rybingesniųjų, energingesniųjų 
moterų — ne tik vyrų įnašo. 

Nors daugelyje šeimų vyrai 
pradeda aktyviau reikštis vaikų 
auginime, auklėjime, tai toli 
gražu ne visose šeimose, ypač 
kai tiek daug vedusiųjų skiriasi, 
ir dažniausiai vaikai lieka mo
teriai auginti. O vyrai yra svar
būs vaikų gyvenime. Jei vaiko 
auklėjime nedalyvauja joks 
vyras, vaikas pamano, kad ji ar 
jis pats yra nesvarbus, kad vy
rams nerūpi, ką vaikai daro ar 
nedaro. Vien klasėse buvimas 
vyrų mokytojų vaikams parodo, 
kad vaikai yra ir vyrams ir 
visuomenei svarbūs, kad kas iš 
tų vaikų išeis yra svarbu ne tik 
moterims, bet ir vyrams, kurie, 
kol kas tebedominuoja plačiąją 
visuomenę. 

Vyrai ir savo skirtingu apsi
ėjimo būdu, skirtingu balso tem
bru yra svarbūs mokykloje. Net 
ir mokydami tikėjimo, vyrai 
i ške l i a ir pabrėžia ki tus 
dalykus, negu moterys. Tad 
vien moterų įnašo (kaip ir vien 
vyrų) neužtenka. „Yra mažiau 
galimybės, kad vyrai pernelyg 
pabrėš paklusnumą, kaip aukš
čiausią dorybę", rašo Guentert. 

Vyrų proporcingai lygus daly
vavimas ne tik religiniame švie
time, bet ir visame Bažnyčios 
gyvenime yra svarbus ir dėl to, 
kad būtų iš tikrųjų įgyvendinta 
šv. Pauliaus nusakoma Bažny
čios narių lygybė prieš Dievą — 
lygus svarbumas: „Visi, kurie 
esate pakrikštyti Kristuje, apsi
vilkote Kristumi. Nebėra nei 
žydo, nei graiko; nei vergo, nei 
laisvojo; nebėra nei vyro, nei 
moters: visi jūs esate viena Kris
tuje Jėzuje" (Gal 3:28). Jei kurį 
darbą dirba vien moterys ar 
vien vyrai, lygybės ženklas dar 
nerodomas — jį turi dirbti ir 
vyrai ir moterys, tuomet mūsų 
Vakarų kultūroje bus patikėta, 
jog tas darbas iš tikrųjų yra 
svarbus ir moterys bus laikomos 
toje pat pagarboje kaip vyrai. 

Pagal iau, Guenter t rašo, 
vaikus mokyti tikėjimo yra 
svarbu ir pačiam vyrui. „Kai 
pradėjau šį darbą, pasikeitė 
mano požiūris į gyvenimą", rašo 
Guentert. Pamačiau, kad suge
bu ir moku su vaikais bendrau
t i . Šis darbas iš manęs išreika
lavo gabumų, kurių nežinojau, 
kad turėjau. Jis „supažindino" 
mane ir su tuo „vaiku manyje" 
(apie kurį Kristus kalbėjo, saky
damas „kas nepriima Dievo 
karalystės kaip vaikas, neįeis į 
ją" (Mk 10:15)). Po trijų metų 
laisvalaikiais mokymo tikybos, 
aš pasidariau laisvesnis, autori-
tetingesnis, ir giliai perpratau 
žydų tautos Išėjimo — Egzodo 
dramą — dėka vaikų, kuriems 
aš tapau Mozė, o jie tapo žydų 
tauta". 

a.j.z. 

NUOSTOLIAI, 
ŽENKLAI IR PAMOKOS 

Malonu ir smagu patogiai 
sėdėti, darbų nesigriebti ir į 
plušančius bei besinervinančius 
iŠ tolo žvalgytis. 

Mūsų šiandiena kartais dar 
nuskamba praėjusių dešimt
mečių garsais, nors žmonės jau 
gerokai pasikeitė. JAV LB 
vistiek pabarama. Ir pamoko
ma, ir įpareigojama. Barama, 
kad neatlikusi šio, to, ano. 
Mokoma, nes be patarinėjimų 
esą menkai orientuojasi darbe. 
Įpareigojama, nes vykdanti ne 
tai, kas būtina. Kaip anksčiau 
taip ir dabar griežčiausią ir 
pašaipiausią žodį sako LB prin
cipiniai nepritarę ir nepritaria. 
Aiškiau tar iant — priešai. 

Laimingi tie, kuriems nurodo
me klaidas gero linkėdami. Pro
tingi tie, kurie moka patarimus 
atsirinkti ir neseka malūninin
ko ir jo sūnaus pavyzdžiu. 
Geriausi yra didvyriai, laimį ne 
tik prieš vėjo malūnus, bet ir 
prieš patį vėją. 

Dabartinei JAV LB krašto 
valdybai neužmetinėdavo trū
kumų švietimo ir kultūros 
srityse. Todėl atrodytų, kad abi 
šios tarybos tinkamai rūpinosi 
joms pavestais uždaviniais. Šiek 
tiek užkliuvo atsiradusi net
varka Chicagos pensininkams 
skirtoje institucijoje (Socialinių 
reikalų tarybos veikla), bet ta 
netvarka atsivilko iš praeities, 
be šiuolaikinės kaltės. Sunkiau
sias priekaištas teko Visuo
meninių reikalų tarybai — ne-

VYTAUTAS VOLERTAS 

suskubo ir nemokėjo reaguoti į 
Lietuvoje staigiai prasiveržu
s ius ir nelauktus įvykius. 
Sta igmenos buvo ypatingai 
svarbios, reikalavusios ne tik 
Visuomeninių reikalų tarybos, 
bet visos valdybos dėmesio. 

Kritiškoji* šio nesiorientavimo 
fazė jau praėjo. Tai buvo kažkas 
panašaus į ugnikalnio prasi
veržimą Filipinuose — visi 
nustebinti, tačiau nesiorientuo-
ją, kaip turėtų tuojau pat elgtis. 
Kokius ženklus, kokius nuosto
lius ir kokias pamokas mums 
paliko ši suirute1 

Ženklai yra lengvai įskaitomi: 
nei PLB, nei kraštų Bendruo
menės (ypač buvo svarbios JAV 
ir Kanados LB), nei Vlikas, nei 
Altą nebuvo pasiruošę šitiems 
netikėtumams, nes jiems nieka
dos nesiruošė. Dirba be ..mobi
lizacijos plano' . nors buvo 
įspėjančių balsu, kad kažkas 
panašaus gali supurtyti, kad 
tokiems sukrėtimams yra būti
nas ir planas ir pinigai. Būdavo 
atsakoma — kai prireiks, atsiras 
planas ir pinigai. Tačiau neatsi
rado. 

Liko ir malonus ženklas: Lie
tuvos ateitimi besirūpinančių 
yra žymiai daugiau, kaip gar
bingų narių visose valdybose ir 
tarybose. Iškilus svarbiam rei
kalui ir neturint jokių nurody
mų, šie rūpestingieji, daugiau
sia jaunesni, patys gerai orien

tuojasi. Atsirado nemažai ,,ad 
hoc" komitetų ir jie savo tarpe 
nesusivaidijo, nesusipešė, ne
sipyko. Priešingai, net rinkda
vosi savo darbų koordinavimui, 
š ta i koks geras ženklas. 

Nuostolių, dėl kurių derėtų 
sielotis, išvengėme. Mūsų idea
liškiausia vienybė, išmintin
giausi žingsniai, sudėtingiausi 
raštai ir net labai gudrūs po
elgiai nebūtų turėję įtakos nei 
Baltuose Rūmuose, nei Valsty
bės departamente. Kur užsienio 
klausimus sprendžia CIA, ten 
net Kongresas yra bejėgis. O 
tarp jo narių, spaudoje, radijo 
studijose ir TV rodėmės (o gal 
mus rodė?) visai pakenčiamai. 
„Lithuanian" tarp angliškai 
kalbančių jau nėra „Luteran"*. 
Tačiau šio krašto administraci
jos požiūrio pakeisti negalėjome 
ir, deja, iki dabar nežinome, kas 
klydo ir klysta. Tikrais nuosto
liais, tačiau ne fatališkais, yra 
išsvaidyta energija blaškymosi 
metu. Taip pat kai kur be reika
lo arba dėl menko reikalo 
pamėtyti pinigai. 

Dėl pamokų mums reikia tru
putį pasitarti. Jos gali daug 
reikšti Lietuvai ir išeivijai. 

Nervingas la ikotarpis 

Jautėme didelį nervingumą 
abiejose Atlanto pusėse. Net 
kiek nesubrendimo ir vaikišku
mo tuo metu pademonstravome. 
Vakarietis, iš pašalies žvelgiąs. 

Darbuojantis Sibiro Bykov Mys apylinkėse ir tvarkant tremtinių kapus. Vasaros klimatą paro
do drabužiai. 

Nuotr R. Urbakaviciaus 

galėjo pagalvoti — naivuoliai. 
Pusšimtį metų priverstai tylė

jusi Lietuva staiga prapliupo 
tokia skambia politikos kalba, 
kad buvo nelengva suskaičiuoti 
partijas u- susibūrimus. Laiku ir 
savo vietoje susidarė vyriausy
bė, bet jau už kelių savaičių at
sirado norinčių ją keisti. Aiški 
stoka visuomeninio subren
dimo. Gyvenimą kuriasi patys 
piliečiai, vyriausybei vadovau
j a n t , o ten l a u k t a tokios 
vyriausybės, kur i sočią duoną 
kiekvienam padėtų ant švaraus 
stalo. 

Anksčiau būdavo sunku iš 
Alytaus į Kauną a r Vilnių 
nusidanginti. Dabar visa Lietu
va pradėjo veržtis užsienin lyg 
į pramogas ar at laidus. Propor
cingai imant, niekados ir iš 
jokio krašto Amerikoje nebuvo 
tiek lankytojų, kaip paskuti
niaisiais metais iš dar okupuo
tos Lietuvos. Staiga atsirado 
pinigų ir l a iko . Of ic ia lūs 
asmenys savo kabinetuose taip 
pat negaišo. Ministeriams. jų 
pavaduotojams, parlamento na
riams susikaupė tiek gausiai 
rūpesčių už Lietuvos ribų, kad 
jie būreliais skraidė pirmyn ir 
atgal. Prieš dešimtmetį buvo 
sunku iš okupanto išgauti pri
vatų telefoną, o jo susilaukus — 
iš Vilniaus Kauną pasiekti. 
Šiandien atvažiavę svečiai su 
Australija iš Chicagos valandas 
prakalba, tars i per tvorą su 
kaimynu apie orą plepėtų. 

Šios visos smulkmenos kyla iš 
naivumo. Reikia atrodyti svar
biais asmenimis, bet nežinome 
kaip. Reikia susirūpinti, kaip 
visomis rankomis ir jėgomis 
laisvą gyvenimą kurt i , o prade
dame nuo pramogų-, beturčiai 
graibstomės už prabangos. Jo
kia Lietuvos vyriausybė duonos 
neprikeps be visų triūso — 
užmirškime tą svajonę. 

Išeivijoje taip pat nelikome be 
pamokų. Dar t ik prieš metus ar 
dvejus kiekvieną sielą iš Lietu
vos laikėme šventais pranašais. 
Šiandien esam jau atsargesni. 
Jau sut inkame ir vieną kitą 
melagį, ir vagišių, ir net kri
minalistą. Reti atvejai, bet jų 
yra. Nepažįstamas jau nėra 
brolis iš pirmo žvilgsnio, o tik 
eilinis nepažįstamas. Kažkodėl 
išeivijoje buvome pamiršę, kad 
tautos — net ir lietuvių! — 
susideda iš žmonių, ne iš 
angelų. 

Patyrėme, kad išeivijos vertė 
Lietuvoje yra daug žemesnė, 
kaip čia skaičiavome. Politi
niam ir visuomeniniam gyveni
mui, kur tur ime daug patirties. 
ten esame visai nereikalingi. 
Šiek tiek toleruojamas išeivijoje 
aukštai iškilęs kūrėjas, kaip 
netyčia sut iktas tolimas gimi

naitis. Už jį kiek vertesnis yra 
retas specialistas. Pagarba yra 
reiškiama piniguočiams ir vi
siems, kurie padeda materiali
niame gyvenime. Politikai gal 
net nepageidaujami, nes jų 
Lietuva jau nesutalpina. Be to. 
išeivija šioje srityje neparodė 
jokio pranašumo. 

Ne v ienas išeivijos ap
sukresnis žmogus skubėjo su
s idaryt i a r t imus ryš ius su 
oficialiais Lietuvos asmenimis, 
tikėdamasis populiarumo, o gal 
ir naudos . Deja, oficialūs 
asmenys yra dar nenusistovėję. 
— šiandien oficialūs, rytoj jau be 
oficialumo. Ši padėtis ne vieną 
išeivijoje apvylė. 

Lietuvos kelias laisvėn yra 
sunkus, bet tasai kelias jau 
matomas, juo slenkama pirmyn. 
Rūkas dar š laistosi . Rūko 
neaiškume blaškosi dalis tau
tos. Tai įvairūs netikri prekybi
ninkai, pelną kaupia laipiojimu 
per įstatymų tvoras, burokiniai 
pataikūnai, bandą ir neįstengią 
Lietuvos rusams parduoti, vie
tos gerkliniai politikai, riksmu 
valdžias verčią, tuščiaviduriai 
geraširdžiai drąsuoliai, prisiėmę 
atsakomybę, bet neišmaną, kaip 
gyvenimą tvarkyti. Blaškyma
sis baigsis, tautos išmintis 
laimės, žmonės patys sukris į 
j iems a t i t inkamas vieteles. 
Lietuvos laisvė artėja nestovi
niuodama, pasitikėdama žmo
nių budrumu, net kruvinų aukų 
tautoje ne vengimu. 

Ši tai keičia ir išeivijos 
gyvenimą 

Gal kuklesnis mokytojas, ad
ministratorius , amat in inkas 
išvyks ramiam gyvenimui Lie
tuvon. Išvyks ne vienas pen
sininkas. Ten apsistos ir keli 
svarbūs specialistai — gydytojai 
inžinieriai, ekonomistai. Įsitvir
tins vienas kitas stambus versli
ninkas. Daugumai teks likti 
užsieny, Lietuvą laikant gal tik 
praleisiamų atostogų vieta, o 
gal t ik šiaip geografiniu tašku. 
Nereikės demonstracijų Wash-
ingtone. Nereikės laiškų sena
toriams, redakcijoms. Domėji
masis politika visiškai sumažės. 
Kovojanti išeivija taps mirštan
čia išeivija. 

O gal pajėgsime atrasti ar 
s u k u r t i jėgą. kur i išeiviją 
palaikys gyvą? 

Štai kas laukia Lietuvių Ben
druomenės — būtinai geras 
į žva lgumas ir r ūpes t ingas 
šeimininkavimas be varžybų su 
Vliku ir Altu. nes jų nebus. Ir 
šitai laukia labai greitai, gal už 
metų ar dvejų. 

Naujoji JAV LB krašto valdy
ba jau privalės rimtai galvoti 
apie kitonišką darbo kryptį. 

KAI SIAUBAS ARTĖJO 
KĘSTUTIS RADVILĖNAS 
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Tokie pasiūlymai visiškai nesiderina su karininko 
profesija, nei su mudviejų, kaip dviejų skirtinga polių 
sistema, etika. Nejaugi lenkų kapitonas galv a. kad 
Lietuvos karys jau toks lengvatikis ir užuomarša, kad 
neprisimena, jog nuo Liublino Unijos iki nepiklau-
somybės laidotuvių lenkai žvangino kardais šūkau
dami „do Kowno"! O vokiečių okupacijos metais 
Vilniaus srityje kaip įmanydami žudė visu žinybų 
Lietuvos tarnautojus. Dabar vėl meta meškere, patar
damas pasitikėti jo brolžudiška apsauga ir pažadais 
taip kaip buvo pasitikėta Suvalkų sutartimi, karią už 
dviejų dienų sulaužė, ir nekaltas lietuvių kraujas lie
josi... 

Užsiminė, kad turi ryšį su Vilniaus srities lenku 
partizanais, kurie ten gražiai kooperuoja su lietuviais. 
Gal taip, kaip vokiečių okupacijos metais, pamaniau. 
Radijo ryšys, girdi, nėra saugus, bet telefono Ikšiol nei 
gudrus gestapas neišaiškino. Jeigu aš norėčiau pasi
keisti žiniomis su namiškiais, jis mielai pat .mautų. 
Nepatogu buvo atsisakyti. Tuo būtų pareik-tas jam 
nepasitikėjimas. Adresą daviau. Per Kalėdas gavau 
pranešimą, kad sušaudyti tėvai, o jų ūkyje apgyven
dinti kacapai. Tas naujienas jau turėjau ir iš kitų 
šaltinių. 

Nors pasiviešėjimas vyko keistoje atmosferoje, bet 
laikrodžio rodyklė, tiksėdama normaliu tempu. :<m rodė 
2:00 vai. Man užsiminus, kad jau seniai bu\ laikas 
grįžti į mokyklą, jis tuojau suprato, kad aš tunu omeny

je jo apsaugą — pareiškė: 
— Nesivaržykite. Jūsų laikas priklauso jums. 

Galite eiti drąsiai. Mano vyrai žino jūsų specifinius 
uždavinius — mes nesame priešai! 

Kaip taisyklė, turėjome tą namą apleisti abudu kar
tu. Aš būdamas jo vietoje, jam išeinant, nebūčiau 
pasilikęs. Tikriausiai jo apsauga buvo tvirtesnė negu 
mūsų mokyklos sąstatas, susidedantis iš 93 galvų... 
Man pakilus. Marija, nukabino miline ir laikė ranko
je kepurę kol aš apsivilkau, o jis tuo momentu uždėjo 
ant liemens mano diržą su pistoletu. Su kpt. Fansovv-
na atsisveikinome kariškai ir nuoširdžiai. Jis iš savo 
pusės man palinkėjo greitai susilaukti laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos, o aš jam — Rzeczpospolitos! 

Išėjęs per duris nepastebėjau nieko įtartino — 
slapukai buvo gerai užsimaskavę. 

Skersai gatvę gyveno mūsų mokyklos viršininkas 
Korvettenkapitaen Laurinat. Tikriausiai jis nesusap
navo, kad miega po lenkų partizanų sargyba. 

Kodėl nepasirodė sesuo Pela su leitenantu? 
Greičiausiai ta ip buvo pramatyta, neįterpti brolį tarp 
dviejų lietuviškų desantininkų. Kągi. atsarga gėdos 
nedaro! 

Mūsų, kad ir ne visai ..nuoširdus" abejotinos vertės 
„susibičiuliavimas" su vietos lenkais pragaištingas 
nebuvo. Gal daugiau buvo naudingas, ir gestapo 
svajonės atsikeršyti už neįvykdytą Lietuvoje SS legio
no mobilizaciją, neįvyko. 

Grįždamas atgal, žmonių siluetus pastebėjau tik pri
artėjęs prie mokyklos. Tai buvo mūsų sargybiniai. Vidu
je, kaip paprastai, pagal karo meto potvarkius, spink-
sėjo palubėje aptemdytos lemputės, o patalpų įnamiai 
paskendę sapnų karalijoje pūtė į ūsą. 

Atsigulęs į lovą smulkiai pergalvojau apie tos 
nakties nuotykius ir lenku partizanus įvilktus i vokiš
kas uniformas! 

Retkarčiais Marijos aptarnaujamoje aludėje sutik
davau vokiečių kariuomenės viršilą, su kuriuo iš 
matymo jau buvome pažįstami. Jis dažnai manęs 
užklausdavo: 

— Ar darysite šiąnakt pratimus? 'UebungK 
Atsakydavau trumpai ir aiškiai, kad man iš anksto 

nėra žinoma. Sužinau kai gaunu įsakymą vykdyt. 
Man jau buvo kilęs įtarimas iš kur jis čia atsiranda. 
Žinojau, kad jokio vokiečių dalinio 100 km apskri
t ime nėra. Ar tai buvo partizanas? Po mano susitikimo 
su kapitonu, viršila jau nepasirodė. Niekas jo ir nepasi
gedo. Ano meto sąlygose kiekvienam individui rūpėjo 
daugiau savojo munduro interesai, o ne svetimų. Todėl 
vėl grįžkime nors ir į svetimą kiemą bet prie bendro 
ryžto ir pašaukimo draugų. 

Nuo fronto bėgo ne tik žmonės, bet ir miškų 
gyvūnija. Miškuose, kur mes atlikinėdavome pratimus, 
prigužėjo būriai stirnų. Vieną kartą Itn. „V" paspaudė 
šautuvo nuleidiką. pokštelėjo šūvis, krito stirnelė. Tuo
jau pat prisistatė vokiečių majoras. 

— Ausvveis, bitte! — Prašau dokumentus! 
J am buvo įsakyta pristatyti stirną į karo ligoninės 

virtuvę. Mat. ten prie Walden stoties ir gražaus pušy
no priedangoje buvo didelė ligoninė. Jos daktarai mėgo 
po mišką pasivaikščioti. Taip ir pakliuvo brakonierius. 
O tai buvo didelis nusikaltimas. Prasl inkus kuriam 
laikui gavo šaukimą j SS teismą. Padėtis buvo nepa
vydėtina. Visa laimė, kad gelbėti iš mirties nasrų pasi
aukojo vokietis — Sonderfuehrer Sehgel. J is nvykęs į 
teismą, pranešė, kad kaltinamasis atvykti negali, 
kadanfti jau yra nuskraidintas i Lietuva. Byla buvo 
nut raukta . Ltn. ..V" buvo pakeista pavardė ir išduoti 
nauji tapatybės dokumentai. 

• Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ SIELOVADOS 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 

LIUDA RUGIENIENĖ 

Dainų šventės išvakarėse šeš
tadienį, gegužės 25 dieną. Chi-
cagoje Jaunimo centre įvyko 
Lietuvių sielovados tarybos me
tinis suvažiavimas, kurį sukvie
tė vyskupas Paulius Baltakis. 
OFM. Pradžia 10 vai. ryto. I 
prezidiumą pakviestos suva
žiavimo pirmininkė ir sim
poziumo vadovė Aldona Zails-
kaitė iš Chicagos, sekretorės 
Marija Jankauskienė iš Detroi
to ir Elena Gudinskienė iš Ha
miltono. Sukalbėjus maldą ir 
vysk. Pauliui Baltakiui pasvei
kinus, pradėtas simpoziumas 
„Išeivija ir Lietuva", dalyviai — 
Vilkaviškio vyskupas Juozas 
Žemaitis, jėzuitų provinciolas 
kun. Antanas Saulaitis. SJ. ir 
sociologė Irena Lukoševičienė. 

Vysk. J. Žemaičio pranešimas 
jau buvo atspausdintas „Drau
ge" gegužės 30 dieną, skaityto
jams suglaustai priminsiu, ko 
laukia Vilkaviškio vyskupas iš 
išeivijos. Pirmiausiai tikisi pa
galbos jaunimo organizacijoms 
ateitininkams ir skautams. 
Džiaugiasi Lietuvoje viešinčiais 
Arvydu Žygu ir sesele Igne Ma-
njošiūte. „Būtų gerai, kad ir 
daugiau prityrusių jaunimo 
organizacijų vadovų atvyktų į 
Lietuvą, organizuotų čia se
minarus mūsų ateitininkų ir 
skautų vadovams, padėtų suor
ganizuoti vieną kitą parodomąją 
stovyklą. Reikėtų ir daugiau 
specialios literatūros apie vaikų 
ir jaunimo organizacijų veiklą". 

Antra, prašė materialinės bei 
profesionalios pagalbos katali
kiškam laikraščiui ,,XXI am
žius", tačiau labiausiai reikalin
ga išeivijos parama yra tikybos 
mokymo organizavime Lietuvos 
mokyklose. Galėtų pagelbėti su 
įvairiomis techninėmis ir vaiz
dinėmis mokymo priemonėmis, 
taip pat „labai reikalinga popu
liari religinė literatūra ne tik 
vaikams ir jaunimui, bet ir su
augusiems. Planuojame daug 
ką spausdinti Lietuvoje, bet tam 
reikalingi Bažnyčios žinioje 
esantieji spausdinimo įrengimai 
ir popierius, kurio pas mus šiuo 
metu labai trūksta". 

Trečia, išeivija gali padėti 
atstatyti Lietuvos bažnyčias, 
nes, statybinei medžiagai pa
brangus, pasunkėjo bažnyčių 
statyba ir tikintiesiems trūksta 
vietos kur susirinkti. Pavyz
džiui. Vilkaviškyje yra tik 
mažytė bažnytėlė, kurioje telpa 
400 žmonių, o parapiją sudaro 
20.000. Daug bažnyčių ir pasta
tų buvo nugriauta. Nors pernai 
buvo paskelbtas katalikų Baž
nyčios restitucijos aktas, tačiau 
visų pastatų atsiimti neįmano
ma, o be pastatų yra sunku 
praktiškai dirbti, todėl „mate
rialinė našta slegia". Alytuje 
šiandieną yra 80,000 parapijie
čių, išaugo miestas, o ten tik dvi 
mažytės bažnytėlės. Suprojek
tuota nauja, didelė, kuri bus jau 
greitai statoma, naujos reikia 
Aleksote, ten irgi padidėjo 
gyventojų skaičius, reikės di
desnės ir Marijampolėje. 

Po to kalbėjo kun. Antanas 
Saulaitis, tik prieš dvylika 
valandų grįžęs iš Lietuvos. Ten 
vyko padėti atsikurti jėzuitams 
Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje ir 
susitiko su daugeliu tikinčiųjų. 
Savo pranešime dalijosi ką tik 
išgyventais įspūdžiais. Pastebė
jo, kad visų Rytų Europos kraš
tų religines problemos yra pana 
šios ir einama per tą patį pro
cesą, todėl būtų galima iš kitų 
daug ką pasimokyti. Padėtį su
skirstė i septynias sritis, kaip 
septynerius Vilniaus sienos var
tus, per kuriuos mes galėtume 
dalintis su Lietuvos tikinčiai
siais. 

Pirmoji sritis tai pasaulinė 
kultūra. Lietuvoje bijo Vakarų 

Sielovados simpoziume vysk. Paulius Baltakis n vyks. Juozas Žemaitis. 
Nuotr. Algio Rugieniaus 

kultūros, nes „supuvusi" ir ta 
„baimė suvaržo laisvę priimti, 
rinktis ir spręsti". Apsisaugoti 
nuo Vakarų sunku, nes jauni
mas nori keliauti, nori pama
tyti. Vakaruose vykstančiam 
supasaulėjimui ypač greitai 
pasiduoda , j aun i " krikščiony
bėje kraštai. Lietuva y ra .jau
niausia". 

Antroji sritis tai Vatikano II 
susir inkimas. Lietuvoje dar 
nebuvo progos tam viskam vys
tytis ir dar ilgai užtruks, kol bus 
galima dalintis patirt imi, kuri 
yra reikalinga tautai ir kraštui, 
ims laiko priprasti, „kad Bažny
čia yra Dievo tauta, kad nėra pi 
ramidė, kaip Romos imperija". 

Trečioji sritis yra ekumeninė 
I šią įeina visas Bažnyčios vaid
muo valstybėje. Ketvirtoji tai 
švietimas ir auklėjimas. Nuo 
1974 metų Bažnyčia sąmonin
gai kreipia dėmesį ne į vaikų 
auklėjimą, bet suaugusių. Lie
tuva irgi turės pereiti į suaugu
sių katekizaciją. Turima litera
tūra yra 1940 metų. Visuotinė 
Bažnyčia sakramentų ruošą 
naudoja kurti tikinčiųjų bend
ruomenei, tačiau Lietuvoje jie 
teikiami atskiriems asmenims. 
Dar reikės laiko, kol švietimas 
pagerės Lietuvos mokyklose, 
dar yra tokių, kuriose mokoma 
Lenino dainos. 

Penktoji sritis — tikėjimo 
patirtis. V ikarai daug ką galėtų 
pasimokyti iš Lietuvos tikinčių
jų, tačiau Rytu Europos tikin
čiųjų patirtis turėtu būti išvers
ta ir perduota Vakarams su
prantamu būdu. Į šią sritį įeina 
Sv. Rašto reikšme ir suprati
mas. Dievo buvimo supratimas, 
a t v i r u m a s ta rp t ikinčiųjų, 
apeigos. 

Šeštoji sritis — parapija, kaip 
bendruomenė, kurioje randame 
Sv. Rašto, maldos būrelius, vi
suotinę malda ir giedojimą. Sep
tintoji sritis — pastoracija, semi 
naristų auklėjimas. Seminarijo
se stengiamasi išmokyti kuo 
daugiau kalbų, kad būtų galima 
naudoti kitų kraštų literatūrą, 
įmanomi dvasiškių pasikeiti
mai . Amerikiečiai jėzui ta i 
siūlosi vykti į Lietuvą padėti 
vienerius ar dvejus metus. Iš 
Lietuvos gali atvykti čia Sese 
lių vienuolijos jau pradeda už-
megsti glaudesnius ryšius, gali 
vienos kitas globoti. Baigdamas 
kun. Saulaitis priminė, kad 
lietuviai neturėtų būti kuklūs, 
pagalbos daug galima gauti iš 
visuotinės Bažnyčios, reikia tik 
prašyti. 

Irena Lukoševičienė, trečioji 
šio simpoziumo paskaitininke. 
praeitą rudenį išbuvo Lietuvo
je dešimtį savaičių ir ten skaitė 
paskaitas apie socialinį darbą, 
kaip jis yra suprantamas ir dir 
bamas Vakarų pasaulyje. Ten 
būdama patyrė, kad penkiasde-
šimties metų okupacija ir tautos 
genocidas „iš pagrindų pakeitė 
lietuvio tipą, jo dvasingumą, 
bendradarbiavimo ir komunikn 
cijos formas, siekimus ir tikslus. 
Baimė, įtampa, nepasitikeji 
mas. užsidarymas savyje, susi
rūpinimas ir kova už būvj, gy 
venimas šia diena yra nuolnf i 
niai žmogaus palydovai". Visa 

tai privedė prie daugelio socia
linių negerovių: alkoholizmo, 
šeimų nesantaikos, skyrybų, 
nusikaltimų Tokie asmenys su
daro dalį tautos, kurie neišlaikė 
sovietiško jungo, tačiau yra ir 
dvasinių milžinų. 

Lietuvoje dar vis gėdinamasi 
psichiniai sergančiųjų ir inva
lidų. J ie dažnai yra slepiami, 
sunku sudaryti tikslias statisti
kas. Sunkiose gyvenimo sąlygo
se (kai kur ia is atvejais net trys 
kartos gyvena viename bute), 
neįmanomas normalus žmonių 
gyvenimas, jaunimo auklėji
mas, ypač sunku išugdyti atsa
komybės jausmą. Žmonės žino. 
kaip dalykai turėtų būti. Kai 
kur pavyzdingai veikia ir socia
linės institucijos, tačiau jos yra 
skirtos tik tam tikrai klasei, 
kitos institucijos yra pasibaisė
tinoje būklėje. Dvasinių verty
bių ugdyme L Lukoševičienė ne
mato didelio skirtumo tarp Lie
tuvos ir išeivijos, nes čia Vaka
rų pasaulyje problemų taip pat 
netrūksta, „vietoje meilės ir su
pra t imo — mater ia l izmas" . 
Tarp išeivijos ir Lietuvos yra ko
munikacijos stoka, nes nevisuc-
met } Lietuvą važiuoja patys 
pajėgiausi žmonės ir atvirkščiai. 
„Turėtume sukurti bendrus pro
jektus, kuriuose dalyvautų Lie
tuvos ir išeivijos žmonės. Pir
miausiai išgirstų vienas kitą. 
suprastų vienas kitą ir išklau
sytų vienas kito, tai būtų ge
riau, nei nuspręsti ko Lietuvai 
reikia". 

Po pietų pertraukos vyko 
gana ilgokos ir įdomios diskusi
jos, kuriose labai stipriai pasi
sakė kun. Vytautas Gustaitis iš 
Vilkaviškio. Nors Lietuvoje yra 
daug įvairių problemų, tačiau 
jis nematąs Vakaruose modelio, 
kurį norėtų kopijuoti arba kuris 
a t i t ik tų Lietuvos tikinčiųjų 
dvasią. „Neprimeskime vieni 
ki t iems savo skonio ir ne
bandykime viską suvienodinti. 
Jei visos gėlės žydėtų kaip rožės, 
ar jos būtų gražios? Pavasarį 
ž ibu tė kok ia n u o s t a b i " . 
Neužtenka sudaryti programas 
ir tikėtis, kad jau viskas vyks be 
proceso. „Neįsivaizduoju žel
mens ir iš karto lapų, reikalin
gas augimas. Kaip vyskupas sa
kė, penkiasdešimtį metų mes 
buvome rūsyje, o dabar išėjome 
i šviesą, esame trupučiuką apa
kę. Aš dėkoju Dievui, kad turi
me tradicinius vyskupus, kad jie 
mus prilaiko, kaip tą žirgą, ne
įpratusi važinėti". 

Toliau palygino žmogų su ak
meniu. „Akmenį įmetei į balą. 
ištraukei, perskėlei per pusę, vi
duryje — sausas, bet žmogus 
įkrito — ištraukei, išgrežei, bet 
vistiek yra drėgnas". Nėra leng 
va ką nors pakeisti. Kun. Gus
taitis siūlė, kad vieni prie kitų 
„ei tume su atviromis dūšio
mis", tuomet geriau vieni kitus 
suprasime. Diskusijų metu taip 
pat aiškėjo, kad Lietuvoje labai 
užgaunama, kai bandoma mo 
kvti. o ne stengiamasi padėti. 
Vakariečiai neatvyksta iš tobu 
lo pasaulio: dažniausiai prana
šesni materialiniuose dalykuo
se, stokoja dvasingumo. 

Kita suva/iavimo dalis buvo 
skirta tarybos reikalams. Vys
kupas Paulius Baltakis, OFM. 
padarė platu pranešimą apie lie
tuvių parapijas. Apibūdino 
kiekvieno krašto padėtį at
skirai, kiek jame lietuviškų 
parapijų, parapijiečių, dvasiš
kių, koks jų amžius. JAV yra 93 
lietuviškos parpijos ir 7 misijos. 
jas lanko 50,000 lietuvių ir 
170,000 kitų tautybių tikinčių
jų, t ik 12 iš jų'mato šviesią ateitį 
lietuviškumui. 

Kanadoje yra 10 lietuvių pa
rapijų, 8,800 lietuvių parapijie
čių. Aštuonios iš jų yra gerame 
stovyje, dvi sunkioje padėtyje, 
taip pat yra dvi misijos. Po Eu
ropą išsisklaidžiusius lietuvius 
aptarnauja vos keli kunigai. 
Vokietijoje yra 4.000 lietuvių, 
Prancūzijoje — 1.200 lietuvių, 
Belgijoj — 200. Olandijoje — 
100. Švedijoje — 100, Šveicari
joje — 100, Italijoje - 100. Ko
legijoje Romoje dabar bus 19 
klierikų, iš Lietuvos atvažiuoja 
14. Anglijoje yra 10,000 lietu
vių, Škotijoje — 50. Australijoje 
yra 10,000. Aptarnauja šeši lie
tuviai kunigai. Pietų Ameriko 
je Venecueloje yra 500 lietuvių, 
Kolumbijoje — 500, Argentino
je — 40,000 ir Brazilijoje 50.000 
Visose lietuviškose parapijose 
dvasiškiai ir klebonai yra vyres
nio amžiaus, daugiausia vyresni 
kaip 65 metų. 

Antroji vyskupo pranešimo 
dalis buvo skirta sielovados ta
rybai. Mūsų reikalai ir padėtis 
skiriasi nuo kitų vyskupijų tuo, 
kad esame išsisklaidę po visą 
pasaulį, todėl yra sunku suda
ryti tarybą vienoje vietovėje. 
kaip gali padaryti kiti vyskupai. 
Tarybos nariams yra labai sun 
ku kartu sueiti ir dirbti. Ban
dyta sudaryti būrelius — bran
duolius įvairiems poreikiams 
atskirose vietovėse. Kai kur 
puikiai pasisekė, pavyzdžiui, 
Toronte gražiai vyksta suaugu
sių auklėjimas, tačiau sunku 
ten. kur klebonai nesudaro 
užnugario, nes nepageidauja 
kitų įsikišimo. Atskiros komisi

jos turėjo pozityvią įtaką ir pa
rodė, kad „turime susipratusių 
krikščionių, kurie talkina savo 
katalikiškai bendruomenei". Iš
leista nemažai religinių knygų, 
išversta iš kitų kalbų vadovėlių. 
Pamažėli tarybos veikla vystosi. 

Kadangi simpoziumas „Išeivi
ja ir Lietuva" užsitęsė labai il
gai, tai pritrūko laiko sielovados 
tarybos komisijų pranešimams, 
ateities gairių planavimui. Šie 
klausimai liko būsimam suva
žiavimui. Taip pat svarbu pami
nėti ir kartu pasidžiaugti, kad 
šio suvažiavimo metu prel. Juo
zas Prunskis įteikė Krikščioniš
kos kultūros fondo spaudos pre
miją už 1990 metus „Aidų" 
žurnalui. Premiją priėmė pir
masis redaktorius Kazys Bradū-
nas. Lietuvių sielovados tarybos 
suvažiavimą organizuoti ir vys
kupui padėti teko Jadvygai Da-
mušienei. Benediktui Neve-
rauskui ir šias eilutes rašančiai. 

Suvažiavimas pasibaigė 4 vai. 
po pietų. Šiame suėjime, kaip ir 
daugelyje kitų šiuometinių suė
jimų, dėmesį nustelbė Lietuvos 
tikinčiųjų problemos ir jų porei
kiai. Gal taip ir turi būti. Daug 
metų laukėme, kad galėtume 
konkrečiai savo kraštui padėti, 
pasidalinti žiniomis, kurias įsi
gijome beklajodami po platų pa
saulį. Mažai yra tautų, kurios 
yra taip plačiai išsisklaidžiusios, 
palaiko tokį tamprų ryšį, kaip 
lietuviai. Kiek daug buvo su
rengta įvairių pasaulinio mas
to suvažiavimų, studijų dienų, 
kongresų, švenčių. Pamatėme, 
kad visur yra problemų, kurios 
nelengvai sprendžiamos ir kad 
visuose kraštuose lietuviai ne
blogai įsikūrė ir užsirekomen
davo savo darbštumu, sąžinin
gumu ir siekimais moksle. Bė
gant laikui supratome, kad iš 
savo krašto išsinešėme tautos 
vertybes, būtinas sėkmingam 
gyvenimui, o svarbiausia išsine
šėme gilų mūsų protėvių tikėji
mą. Geros valios vedami ir su 
Dievo palaima gal galėsime pa
dėti tai tautos daliai, iš kurios 
buvo atimta viskas. 

CLASSIFIED GUIDE 

Sekamdienį, liepos 28 d. 
Nek. Pr. Marijos seserų 

vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut 

METINIS PIKNIKAS 
— Lietuvių susiartinimo šventė 

11:00 ŠVENTOS MIŠIOS 
Pagrindinis celebrantas 
ir pamokslą sakys 

Vyskupas Paulius Baltakis 
12:00 PIETŪS, pramogos 

3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA 
4:00 Šv. VALANDĖLĖ už Lietuvą 
4:45 Didžiosios loterijos laimėjimai 

Atvykite pabendrauti, pasidžiaugti! 
Pasikvieskite ir savo draugus! 

PASSBOOK 
SAVINGS 

the best v»ay to save regularly! j 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

s e e u s for 

U ū t K f c f i n a n c i n g . 

AT OUR L0W RATES 
VVITM B f » A V M f N ' 

TO FIT VOU* INCOMI 

Savings and Loan 
2212 VVESTCERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 

Peter Kazanauskas. Prs. Tel . : 847-7747 
Hours: Mon Tue. Fri. 9 4 Thur 9 8 Sat. 9 1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312)586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

c H 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzle A ve 
Chlcago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vkil agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

Qntui)£ KMItOK REALTORS 
'tyi 7922 S. Pulaski Rd. 
a £ | 43<>5 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

|ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkite^ i Danute Mayer. ; 
pro fes ional ia i , s p i n i n g a i ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui 

ffl MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis. Reaitor 
Irena Bllnstrublene. 

Reaitor Assoc 
Nuosavybių pardavimas 'ncome Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

Žavus 2 a. 3 mieg., 2% vonios 
namas; ąžuolo apdaila, židinys, centr 
šaldymas. Daug priedų. Kaina 
$232,500 

Sklypas — tartum parkas: ąžuolai, 
pušys, vaismedžiai. Namas 4 mieg . 2 
vonios, ištisas rūsys. 2 auto. garažas 
$145,000 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30°/o pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V? West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

Ontuifc 
21 

OLSICK & CO.. REALTORS 
1180 State Street 
Lemont, I l l inois 60439 
(312) 257-7100 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — T»ATAISYMA 

Turiu Cfr'cigos miesto leidimą. D'rou ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-77V3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

, r - # 

Prityręs remonto darbuose lie
tuvis statybininkas ieško darbo. 
Skambinti vakarais: 

312-247-3777 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 V J kamb. bu
tas antrame aukšte. 71 St. arti 
Marquette Parko, porai be vaikų ir 
be gyvuliukų. 

Tel . 312-778-0220 

Išnuomojama vasarvietė ant 
VVisconsin upės kranto netoli Wis-
consin Delis. Skambinti vakarais: 

te l . 708-920-0243 

Remontuoju ir remodeliuoju 
namus. Dažau ir atlieku cemento 
darbus. Kainos prieinamos. Turiu 
rekomendacijas. Kreiptis: 

Arvydas, te l . 312-737-9473 

HELP VVANTED 

Ieškoma moteris prižiūrėti vyresnio 
amžiaus ligonę (važiuojamo) kėdė)) ir 
gyventi kartu Aurora IL Reikia šiek dek 
mokėti angliškai Kreiptis 
tel. 708-652-6076 arba 708-892-968? 

I šnuomojamas 5 k a m b . , 2 
mieg. butas ramiame 4 butų pa
state; su ši luma; arti gero susisie
kimo; 64 St. & California Ave 

Skambinti: 708-361-1171 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

ATGAVĘ VILTĮ, pertvarkos tekstai — 
Vytautas Landsbergis. 225 psl $ 18.00 

MEŠKOS MAUROJIMO METAI, romanas — 
Kazimieras Barėnas. 444 psl $ 15.00 

NAUJIEJI VĖJAI, šiuolaikinės prancūzų poezijos 
antologija. Vertė Povilas Gaučys. 247 psl 8 00 

MOTERIS SU BALTU CHALATU, atsiminimai. 
pasakojimai — Dr. K. Šimaitienė. 494 psl $ 20 00 

KELIONĖ Į KAUNĄ, romanas — 
Andrius Norimas. 167 psl $ 10.00 

ĄŽUOLŲ RANDAI, Sibiro tremtinės atsiminimai. 
Antanina Garmutė 127 psl $ 6.00 

LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 
1387-JI METAI — Jonas Dainauskas 352 psl$ 15 00 

LAIKO PAGRĖBSTAI, atsiminimai. 
Vladas Kulbokas 336 psl $ 8 00 

NUO ASMENS IKI ASMENYBĖS, 
asmenybės ugdymas Justinas 
Pikūnas, 172 psl $ 7 00 

* 

Pastaba Užsakant knygas per paštą pinigg nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitas, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos 



JONUI KAPCIUI 
85-SIUS UŽBAIGUS 

JURGIS JANUŠAITIS 

DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. liepos mėn. 5 d. 

Minnesotos pabaltiečių atstovai susitikime su naujuoju senatorium Paul Wellstone. Lietuviams 
atstovavo Milda Arlauskienė, Tomas Baltutis ir Ričardas Vaičius. Centre — senatorius papuoštas 
lietuviška juosta. XT „_ . , . . . 

Nuotr. M. Vaičienės 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Minneapol i s /S t . P a u l 

BURIASI M I N N E S O T O S 
L I E T U V I A I 

Nedaug lietuvių Minnesotoje, 
ir t ie patys gana plačiai išsi
sklaidę. Tautiečių pasiilgimas, 
o ypač atgimstančios Lietuvos 
reikalai, paskat ino lietuvius 
burtis bendrai veiklai. 

Pirmas Minnesotos lietuvių 
susirinkimas š.m. vasario 7 d. 
įvyko Hopkins City Hali pa
ta lpose . D a l y v a v o ne t 40 
lietuviškon veiklon jungtis pasi
ryžusių asmenų. Dalyvių tarpe 
buvo ir du j aun i ūkininkystės 
studentai iš Lietuvos, o taip pat 
ir latvių ats tovas. 

Susirinkusieji nutarė pradėti 
reikštis įvairiuose valstijos po
litiniuose reikaluose, dalyvauti 
kultūriniuose pasireiškimuose, 
d a l i n t i s i n fo rmac i j a ap ie 
Lietuvą ir ieškoti naujų narių. 
Čia pat buvo sudarytas laikinas 
veiklos k o m i t e t a s iš Tomo 
Baltučio, Kęstučio ir Birutės 
Tautvydų, Leono ir Lianos 
Raudžių, Tomo Markvaldo , 
Marč ios H a n s o n , Ričardo 
Vaičiaus ir Mildos Arlauskie
nės. Buvo n u t a r t a suruošti Va
sario 16-sios minėjimą. 

Šį susir inkimą sušaukė Leo
nas Raudys. Birutė Tautvydie
nė ir George Jace. Visi dalyviai 
už tai j iems buvo dėkingi. 

V A S A R I O 16 M I N Ė J I M A S 

Minnesotos lietuviai Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį pa
minėjo vasario 16 dienos rytą. 
Nors diena buvo gerokai šalta. 
ant State Capital laiptų susi
rinko art i 70 asmenų. Marčia 
Hanson vadovavo himnų gie
dojimui. Minėjimą pradėjo To
mas Bal tut is , perskaitydamas 
eilėraštį. Sabina Markvaldaitė 
perskaitė Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo aktą. Prof. 
Kęstutis Tautvydas trumpai 
apibūdino dabart inę Lietuvos 
padėtį. Kovo 11-šios aktą per
skaitė Leonas Raudys. Trumpai 
kalbėjo latvių ir estų grupių at
stovai. Minėjimas buvo baigtas 
visiems giedant , .Lietuva bran
gi"-

Po minėjimo dalyviai susi
rinko latvių evangelikų pa
rapijos salėje ir pasivaišino visų 
s u n e š t i n i a i s p ie tumis . Visi 
maloniai praleido popietę, dalin
damiesi šio pirmojo Minnesotoje 
Vasar io 16-tosios minėjimo 
įspūdžiais. 

Tą vakarą visos keturios Min
neapolis/St. Paul televizijos sto
tys, o taip pat ir kelios radijo s to 
tys, davė šio minėjimo repor
tažus. O „St. Paul Pioner Press" 
sekmadienio laidoje išspausdino 
šios minėjimo demonstracijos 
didelę nuot rauką ir t rumpa 
aprašymą. 

SUSITIKIMAS SU 
SENATORIUM 

P . WELLSTONE 

Minnesotos neseniai išrinktas 
senatorius Paul VVellstone kovo 
3 d. savo įstaigoje priėmė šios 
valstijos Pabaltijo kraštų atsto
vus. Susitikime dalyvavo estų 
atstovai Jaan Kuuskvere ir Kal-
ju Kubits. Latviams atstovavo 
Jon Barobs, Ivars Krievans, 
Jan i s Robins ir Vivita Rozen 
bergs. Lietuviams — Tomas 
Baltutis, Ričardas Vaičius ir 
Milda Arlauskienė. Susitikimas 
tęsėsi dvi valandas. Lietuvių 
delegacija senatoriui Wellstone 
įteikė LB paruoštą knygą ,.The 
Gift of Vilnius", adv. Povilo 
Zumbakio naujai išleistą knygą, 
lietuvišką ženkliuką ir tautinių 
raštų juostą. Senatorius pa
dėkojo už knygas, prižadėdamas 
kar tu su svo štabu jas perskai
tyti. Labiausiai senatorius susi
jaudino priimdamas juostą. Jis 
a iškino, kad jo tėvas esąs 
ukrainietis ir jo tėvų namuose 
tautodailė buvo labai gerbiama 
ir vertinama. 

Kiekviena pabaltiečių grupė 
apibūdino savo reikalus. Visus 
i š k l a u s ę s , sen. VVellstone 
užjautė Pabaltijo kraštų padėtį 
ir pažadėjo jungtis į pastangas 
už Pabalt i jo k raš tų išlais
vinimą. Paprašytas, senatorius 
sutiko įsijungti į Washingtono 
Senators Working Group on 
Baltic Affairs, vadovaujamą Illi
nois senatoriaus Alan Dixon. 
Sen. Wellstone pareiškė norįs 
palaikyti ar t imus ryšius su 
Minnesotos pabaltiečių atstovų 
grupe. 

Už pozityvius šio susitikimo 
rezultatus. Minnesotos lietuvių 
grupė dėkinga JAV Lietuvių 
Bendruomenei ir Ethnic Com-
munity Services už atsiųstas 
knygas. Leopoldui ir Marytei 
Kupcikevičiams iš Chicagos už 
dovanotą t au t inę juostą ir 
Government Affairs įstaigos 
VVashingtone vedėjai Astai 
Ban iony te i už t e ik i ama 
informaciją. 

KOVO MĖN. LIETUVIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Antras Minnesotos lietuvių 
grupės susirinkimas įvyko kovo 
21 d. H o p k i n s City Hali 
patalpose. Susirinkimas pradė
t a s Lietuvos h imnu. Susi
rinkime buvo pasidalinta min
timis apie susitikimą su senato
r ium Paul Wellstone ir apie 
įvykuks į Vasa r io 16-sios 
minėjimą. 

Toliau buvo susipažinta su ki
t a i s l i e t u v i a m s rūp imais 
reikalais. Milda Arlauskienė 
supažindino su Lithuanian Mer 
cy Lift ir Lithuanian Hotline 
veikla bei Lietuvos pašto pro
blema. Ji taip pat informavo 
apie latvių šokių vakarą ir 

Lietuvių Dainų šventę Chica-
goje. 

Gintautas Naujokas susirin
kusius supažindino su šešiais 
jaunais lietuviais žemės ūkio 
studentais, apgyvendintais įvai
riuose Minnesotos ūkiuose. Jie 
čia atvykę pagal Sovietų - Min
nesotos MAST programą. Ta 
programa teikia galimybę sovie
tų ūkininkystės studentams 
susipažinti su JAV ūkininka
vimo metodais. Gintautas prašė, 
kad Minnesotos lietuviai finan
siškai padėtų užprenumeruo
dami lietuvišką spaudą šiems 
jaunuoliams, labai pasiilgu
siems savo tėvynės ir kalbos. 

Birutė Tautvydienė parodė 
anglų ir lietuvių kalba spaudos 
rinkinį, kuriame keliami lietu
viški reikalai. 

Buvo nutarta iki kito susi
rinkimo susipažinti su Lietuvių 
Bendruomene ir balsavimais į 
XIII LB Tarybą. 

Pasvarsčius buvo sutikta, kad 
lietuviai paruoš priėmimą Uni-
versity of Minnesota, kurios 

Esame įpratę prasmingų 
sukakčių progomis prisiminti ir 
pagerbti mūsų žymiuosius 
asmenis, tačiau abai retai 
kada teprisimename tuos 
tyliuosius tautos darbininkus, 
kurie taip pat yra atidavę savo 
tau ta i ir išeivijai nemažą 
duoklę. Jų tarpe J' r.as Kapčius, 
gyv. Daytona Beach, Floridoje. 

Birželo 23 d. į Irenos ir Jono 
Kapčių jaukius namus iš pla
čiųjų apylinkių ir suvažiavo 
apie keturiasdešimt jų pačių 
artimiausių draugų pasveikin
ti jubiliatą Joną BU vardadieniu 
— joninėmis ir pasidžiaugti šio 
tauraus lietuvio prasmingu gy
venimu. 

Jono žmonos Irenos vaišėmis 
besivaišinant, Gediminas Lape
nas pirmas pasveikina jubiliatą 
Joną Kapčių, švenčiantį aštuo
niasdešimt penktąjį gimtadienį, 
pasidžiaugė jo gražiu įnašu ir 
auka ir į šio telkinio lietuvių 
gyvenimą. Po to kvietė žodžiui 
čia veikiančių organizacijų pir
mininkus — klubo pirmininką 
Joną Daugėlą, ALT s-gos skyr. 
pirmininkę Mariją Šarauskienę, 
Balfo skyriaus pirmininką Vac-

Film Society balandžio 24 d. 
rodė Algimanto Puipos filmus 

lovą Dzenkauską, Daytona 
Beach LB apylinkės pirmininką 
dr. Vytautą Majauską, choro 
Sietyno pirmininką Andrių Mi
roną ir šių eilučių autorių — LF 
įgaliotinį. 

Kalbėtojai nuoširdžiai vertino 
jubiliato gerąsias būdo savybes, 
ramumą, taikų sugyvenimą, vi
siems padedantį, savo auka lie
tuviškus darbus remiantį ir 
nuoširdžiai d i rbant į savo 
telkinyje klube, bažnyčios 
komitete ir pan. Visi linkėjo 
jubiliatui šviesių, laimingų, 
sveikatingų ateities gyvenimo 
metų. 

Jubi l ia tas Jonas Kapčius 
gimė 1906 m. birželio 14 d.. 
Ukmergės apskr. , Kurkl ių 
valsč., Desiukiškių ka ime, 
mažažemių ūkininkų 10 vaikų 
šeimoje. Jonukas buvo antrasis 
berniukas šeimoje. Tėveliams 
didelis buvo rūpestis išauginti 
šią gražią šeimą, o nepritekliai 
neleido ir Jonukui pasiekti 
aukštesniųjų mokslų. Tad 
Jonukas, sulaukęs 18 metų, 
išeina savanoriu į Lietuvos ka 
riuomenę, paskiriamas į gusarų 
pulką, kur tarnaudamas pasie 
kė vyr. puskarininkio laipsnio. 
Po trijų metų išeina iš karinės 
tarnybos su pulko vado geriau 

Birutė Tautvydienė apsiėmė šiomis atestacijomis ir prnma-
vadovauti lietuvių parodai masj Vidaus reikalų ministen-
balandžio 25-28 dienomis St. 
Paul Minnesota Civic Center 
vykusiame tautybių festivalyje, 
ruoštame International In
stitute of Minnesota. Lietuvių 
parodos tema — „Gedimino sap
nas". Šiam reikalui vykdyti 
buvo sudarytas talkininkų 
komitetas. International Insti
tute of Minnesota labai apsi
džiaugė, kad šiame jo jau 
59-ame festivalyje pirmą kartą 
atstovaujama ir lietuviams. 

Milda A. 

Minnesotos lietuvių visuomenėje. Iš k. 
ir Robertas Arlauskas 

Liana Raudiene. Birutė Tautvydienė 

Nuotr Leono Raudžio 
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Jonas Kapčius — jubili'' 

gyvenimą ir iki šios dienos, išėję 
į poilsį, džiaugiasi laime, gražiu 
gyvenimu. O ju namuose tiek 
daug jaukumo, meno kūrinių, 
žalumynų sodyboje ir visa tai 
teikia nuostabia i j auk ia 
ap'inką, kurioje mūsų jubiliatas 
su Irena leidžia gyvenimo die 
nas. 

Ir šiame mūsų telkinyje Irutė 
ir Jonas, nežiūrint savo bran 
daus amžiaus, nuostabi?' juda. 
Irutė dainuoja <5jety::e. Jonas 

jos, Policijos depar tamento 
tarnybą, kurioje ir praleido savo 
gyvenimo gražiausius metus. 

Pradėjęs vyr. policininku, 
savo sąžiningumu, darbštumu 
užsitarnavo viršininkų įverti
nimą ir metų sąvartoje, dirb 
damas policijos nuovadose, 
raitoje policijoje, kilo tarnyboje 
ir pasiekė nuovados viršininko 
posto. Bolševikams okupavus 
Lietuvą, jis iš tarnybos atlei
džiamas, tačiau vokiečiams 
okupantą išvijus. Laikinosios 
Lietuvos vyriausybės sugrąži
namas į tas pačias nuovados 
viršininko pareigas, kurias ėjo 
iki pasitraukimo svetur. 

Jonas Kapčius karštai mylėjo 
gražiai beklestinčią savo tėvynę 
Lietuvą, jos gerovei pašventė 
savo gražiausius jaunystės 
metus, pareigose sąžiningas ir 
ištikimai saugojo Lietuvos pilie
čių gerovę. 

Pokario metus praleidžia Vo
kietijoje Ingolstadte. kur eina 
stovykloje policijos pareigas. 
1949 m. giminių dėka pasieka 
Ameriką, gyvena ir dirba 
VV'ashingtono valstijoje, Taco 
mos mieste lentpjūvėje, vėliau 
persikėlė į Clevelandą. kur dir
bo nelengvą darbą Fordo grąžtų 
fabrike. Čia susipažino gražią 
našlę Irutę, sukūrė naują 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco, CA 94121 

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

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS! 

Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta ma sto. Pripildykit jų tuščius šaldytuvus dabar! Nėra 
muito! Prekės pristatomos į namus veltui! Prista% Tias trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20 
dienų kitose USSR respublikose: 

TV, VCFTS 
TAIP PAT GALIMA SIŲSTI: 

TELEFONAI 
CAMCORDERS 
V o t U i a s 127/220 
TV PRIIMTUVAI 
p * r M t * H t ą Europai 

MAISTO SIUNTINYS #1 
(Importuoti produktai) 

Importuotas kumpis 
Importuota deVa 

1 
2 2 

sv. 
sv. 

1 LAKOMKA siuntinys 
2 MAISTINGAS siun!'. 
3 DOVANŲ siuntinys 
4 SEIMAI siuntinys 
5 ŠVENTINIS Siuntmv? 

Taip pat galite siuntimu 
katalogo, kuri |ums pas. 

tamlauaio* kulno* JAVbėaa. Priimam užsakymus 

8 . 6 w 
8,8 sv 

10.5 sv 
18.0 sv 
18.0 sv 

"nnkti (vairų 
*ie veltui 

•lafonu 

$79 00 
$89 00 

$100 00 
$11900 
$139 00 

maistą iš 

* Prancūziški vaistai 
* Šeimos vaistinėlė (kit) 
* Vaistai vaikams (kit) 
* Maistas vaikams ( kit) 
• Automobiliai (LADA) nuo S6.60C 
• Šaldytuvai nuo $500 
* Health Spa pasiteiraukite 
* Kondomimumai Pasiteiraukite 
* Indų plovimo mašinos nuo $500 
' Skalbimo mašinos nuo$550 
* Mini-traktonai nuo $2.000 
* (vainos prekės Pasiteirauk.'e 

KOMPIUTERIAI 
Su rusl iku raidynu 

M vtey JAVmlaatų k M kitų kraštų. Parduodama au—nobUlu* 
giminėm* Sov. Sąjungoj. Parvdzm* pinigui 
Mūsų parduotuvė siunčia visokių rūšių radi|us ir elektrc- "'us prie
taisus | Sov Sąjungą su apmokėtu arba neapmokėtu mjitu. 

Valandos: pirm.-tračd. 11-S. 

katvirtd.-asitd. 11-7 

visada aktyvus klubo veikloje, 
bažnytiniame komitete, LB. Kai 
iškyla reikalas kam nors aukoti 
— Jonas ir Irutė pirmieji mažes
ne ar stambesne auka atskuba 
pagalbon a r t a i L ie tuv ių 
Bendruomenės, Lietuvių Fondo 
ar mūsų bendrinių veiksnių 
darbams paremti. 

Neturime daug, nesame tur- , 
tingi, bet esame tėvynei daug 
kuo skolingi, tad ir dalinamės 
su visais pagal išgales, pagal 
reikalą ir tuo norime prisidėti 
prie išeivijos pastangų padėti 
mūsų mylimai tėvynei Lietuvai, 
kalbėjo Jonas . į t e ikdamas 
padidinamąjį įnašą Lietuvių 
Fondo įgaliotiniui. 

Ačiū už širdies gerumą, už 
viso gyvenimo rūpestį savo 
tėvynei Lietuvai , išeivijai. 
kurių darbus tyliai, be reklamos 
visą savo gyvenimą remia. 

Svečiai pakel ia šampano 
taures, nuaidi jubiliatui valio, 
ilgiausių metų l inkėj imai , 
padėka mielai jo gyvenimo 
palydovei Irutei. Paskutinis 
j a u t r i u padėkos v i s i ems 
draugams žodžiu prabv la Jonas 
Kapčius, pažymėdamas, kad 
dirbės kaip išmanęs ir kaip 
sugebėjęs, kad ir mūsų telkiny
je visiems gyvenimas būtų 
gražesnio 

GATDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330*4 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-O440 ir (1-312) 523 9852 

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

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

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo i*>l* metu praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. lack laidotuvių namai: 
1102* Southvvest Hwy * Palos Hills 
Q?^ S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUFTTE FUNERAL HOMES, LTD, 

\1arqiiette Funeral Home 
2530 W « l 71st Street 
' Maco, Illinois M>629 

1-H12)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 

tos Hills. • M U I I mW\ 
7P8-4TO-44S5 

Petkus Funeral Home 
U10 South >0th Avenue 

to Illinois 60650 
708-863-2108 

Ivtkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ?0th Avenue 

Cicero, Illinois K)*:*1 

70* -6*2-1003 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami 1-(3121-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONAI D A PFFKUS 

DONALD M. PETKUS 
! \WRENCE C. G A S U N A S 

' 

file:///1arqiiette
file:///WRENCE


DRAUGAS, penktadienis. 1991 m. liepos mėn. 5 d. x Buvusi LB Vidurio Vaka
rų apygardos valdyba, vado 
vaųjama Birutės Vindašienės, 
baigusi šošerių metų darbą, 
dėkoja „Draugui" už talką ir 
malonų bendradarbiavimą ir 

x Antanas Juodva lk i s , Lie
tuvių Fondo informacijos komi
sijos pirmininkas, išsiuntinėjo 
visiems laikraščiams ir spa 
žmonėms kvietimą į spai 
konferenciją, kuri bus liepos 10 
d., trečiadienį. Seklyčioje. K • 
ferencijoje bus k r e i p i a m a s 
dėmesys į pelno skirstymą. Pra
nešimus padarys LF t an 
pirm. Povilas Kilius, valdj 
pirm. adv. Algirdas Ostis ir 
Pelno skirstymo komisijos pirm. 
Marija Remienė. 

x „Draugo" redakci ja gavo 
kvietimą iš Vilniaus dalyvau
ti pasaulinėse lietuvių žai
dynėse, kurios bus nuo liepos 27 
iki rugpjūčio 4 d. Lietuvoje. 
Komitetas, kurio vardu pa 
A. Poviliūnas, prižada visas 
lengvatas redakcijos nar: 

x ALRK Moterų sąjungos 
s e imo komitete* riasi 
suvažiavimui, kuris bus rugpjū 
čio 21-25 dienon jigos 
Marąuette Parko ir Oak L 
apylinkėse. 

x Marija Macevičienė buvo 
sunkiai susirgusi. Po dešimt 
dienų gulėjimo Šv. Kryž 
ligoninėje grįžo namo ir gydosi 
dr. Vido Nemicko i opos 
priežiūroje. Namuose ja rūpi
nasi anūkė Dana Mikužienė, 
dukterys : 

x Pildau sveikatos drau
dimo reikalų b l a n k u s , juos 
persiunčiu draudir::- kompani
joms ir vedu visą sąskaitybą. 
Skambinti Rasai Šlapelyiei-Dil-
ger 1-708-422-6539 darbo die
nomis 9 vai. ryto iki 8 vai. vaka
ro. 

(sk) 
a i , 

x Noriu p i rkt i sekančias 
plokšteles — muzikos rinki
nius: XIX D. Dolskio šokiu 
muzika. XXV A. Dvariono šokių 
muzika, XXVI A. Šabank 
dainuoja. XVIII įdainavo Šaba-
niauskas. Norintieji tuos rinki 
nius parduoti, rašykite. B. 
S tankus , 541 NW. 14th St.. 
Newport , OR 97365. 

(sk) 

x Pasaul io Lietuvių Bend
ruomenė išsiuntinėjo laišką 
..Pasaulio lietuvio" redakto
riaus Broniaus Nainio ir raštą , 
Vytauto Kamanto, prašant, kad padėkos ženklan atsiuntė 100 
visi Bendruomenės nariai užsi- dol. čekį, linkėdama geros 
-akytų „Pasaulio l ietuvio" sėkmės ateičiai. Po laišku pasi-
žurnalą, nes jo išsilaikymas ir r ašė: Birutė Vindašienė, buvusi 
ateitis priklauso nuo skaitytojų pirmininkė, ir Al. Likanderienė, 
skaičiaus ir jų didesnio dėmesio, buvusi vicepirmininkė. Už 
Manoma, kad dalis bendruome- m į e l a auką. dėmesį lietuviškai 
nininkų, kurie dar neskaito 
savo žurnalo, atkreips dėmesį. 

x Metinė ukrainiečių ge
gužinė bus liepos 14 d., sekma
dienį, nuo 10 iki 7 vai. p.p. Šv. 
Petro ir Pauliaus ukrainiečių 
ortodoksų bažnyčios kieme, 

W 13! St., Palos Park, 111. 
iami ir lietu

viai. 
x „l laisvę" vasaros Nr. 111 

(148* jau išspausdintas. 1941 
metų suki'imo temomis rašo dr. 
A. Darnusis, M. Naujokaitis, Č. 
Grinc Apie demokratiją 
Lietuvoje ir atsirandančias pro
blemas kalba V. Valiušaitis, Dr. 
Z. Prūsas kedena „naująją pa
saulio tvarka". Kiti autoriai: J. 
Keleras , J . Kapl inski , A. 
Antanaitis, M. Bartusevičienė, 
J. Šaltinis, J. Kojelis. ,,Į laisvę" 
žurnalą redaguoja J Baužys. 

x „Home Eąuity mugė bir 
želio 29 d., nors buvo 98 laips
niai karščio, Wentworth Park 
sutraukė apie 5000 žmonių. 
Kalbėjo apie šios organizacijos 

-kutyvinė di-
rtkiort Helen Juozapavičius. 
Tikisi teinančiais metais 

i pat mugv ir su 
dar daugiau žmonių. 

x Stasys Rudys iš Luxem-
bourg, Europa, pratęsė prenu
meratą vieneriems metams ir 
dar pridėjo dienraščio stip
rinimui 50 dol. auką. St. Rudį 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už gražią paramą lietu
viškos spaudos palaikymui ta 

ame nuoširdų ir didelį ačiū. 

spaudai tariame nuoširdų ačiū. 

x Roma Chandler , Mem 
phis, Tennessee, „Draugo" gar 
bės prenumeratorė, nuoširdi 
lietuviško žodžio rėmėja, pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams su 150 dol. auka. Už 
realią ir mielą paramą tariame 
nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Dr. Remigius ir Aldona 
Gaškai , Missouri City, Texas, 
„Draugo" garbės prenumerato
riai, pratęsė prenumeratą viene
riems metams ir ta pačia proga 
paaukojo 50 dol. dienraščio stip
rinimui. Labai dėkojame už sa
vos spaudos palaikymą. 

x Ju rg i s Janušai t i s , Day-
tona Beach, Fla.. žurnalistas. 
„Draugo" nuolatinis bendradar
bis, rėmėjas, rašo: „Siunčiu čekį 
už prenumeratą savo anūkei 
Vanessa Varnas, La Jolla, Cal., 
kaip dovaną už gerą mokymąsi. 
Prašau ,Draugą' pradėti siun
t inė t i nuo liepos 1 d.". 
Dėkojame. Gražus ir kitiems 
sektinas pavyzdys. 

Arizonos LB pirmininke Antonija Petrul iene įteikia Lieti 
giui Amerikos indėnų autentišką t.eitą. 

s pr< / ic ntui \ \ t a u t u i 

N'K.tr Steven 

ndsber-

Kafcsak 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 10! 
10 kg. '22 sv.) skaniausių mėsos 
produktų: 3 kg. kapotas kumpis 
konservuose (6 dėž. \ 1 kg. Ii* žu
vis drebučiuose (3 dėž.>. 1 kg. 
vištiena savo sultyse (3 dėž.), 2 
kg. file natūralioje plėvėje, 1 kg. 
lietuviškas skilandis, 1 kg. 
kiaulienos šoninė šalto rūkymo, 
1 kg. „Lietuviška" dešra. Kreip-

..ŽAIBAS" 9525 So. 79th 
A ve., Hickory HUls, IL 60457. 
Tel. 708-430-8090. 

(sk) 

x Laima Bacevičienė su 
dukromis Lisa ir Kristina, 
Chicago, 111., lydima tėvo Petro 
Kaušo, kuris tik grįžo iš žiemos 
atostogų Floridoje, lankėsi 
„Drauge" ir įsigijo mažųjų 
bibliotekai leidinių, už kuriuos 
užmokėjo „senelis" su sąlyga, 
kad tik anūkės gerai išmoktų 
skaityti ir kalbėtų lietuviškai. 

x G. Jodwal is , Riverside, 
111., pratęsė prenumeratą viene
riems metams su 50 dol. auka 
lietuviško žodžio palaikymui. G. 
Jodvvalį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už paramą 
tariame nuoširdų ačiū. 

DIPLOMUOTA 
VAISTININKĖ 

Nida Bichnevičiūte šių metų 
gegužės mėnesį baigė Ferris 
State universitetą Big Rapids, 
Michigan, įsigydama bakalauro 
laipsnį farmakologijos srityje. 
Tai ne pirmas Nidos mokslo 
l a i p s n i s : 1988 m ji gavo 
bakalauro laipsnį su pagrindine 
koncentracija psichologijos sri
tyje iš Illinois universiteto 
Chicagoje. 

Nuo mažų dienų Nida yra 
skautė, priklauso Aušros Vartų 
tun tu i ir Akademikių skaučių 
draugovei. Yra ėjusi įvairias pa-

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių p i rk ime ir p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurku l i s , tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris A n d r i u s Kurkul i s . 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod 
man & Renshavv, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite v Hui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 

x KARGO Į LIETUVĄ! Rū 
bus. naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius \ 
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti į Lietuva BE MUITO! 
siunčiame O R O LINIJA I 
RYGĄ. Siuntiniu- atsiimti RY
GOS muitinėje M 
1101bsarba50ks. K.iit 
už svarą Kreipta i: G. T. In
ternat ional , tel . 708-430-7334. 
9525 So. 79th Ave., Hickory 
Hills. IL 60457 

(-•k > 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokejimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipk' 
tės j Mutual Federa l Savings. 
2212 West C e r m a k Road -
Tel. VI 7-7717. 

(sk 

ARAS ROOFING 

D«ngl«m« Ir taisome 
visų rūšių stogus 

T«4. 312-434-9656 arba 

WĖ 

x M Ė S O S PRODUKTAI 
aukščiausios kokybės prista
tomi į namus LIETUVOJE: me
džioklines dešrelės, palendvica, 
dešros ir kt. - $95. Mažesnis 
s iunt inys - $68. Transpak, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60T>:9, tel. 312-436-7772. 

x Baltijos res torane geras 
l ie tuviškas maistas ir įvairūs 
kokteiliai Dvi salės 
renginiams. Restoranai atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Uždą-

pirmadieniais. 8100 Ro-
be r t s Rd., tel. 708-458-1400. 

(sk) 

x SIUNTINIUS PRISTA
TOME į namus LIETI VOJE. 
Rūbai, maistas vaistai - kie
kiai neriboti , muito nėra. 
Iš kitų miestų savo daiktus 
s iųski te mums paštu arba 
UPS Transpak, 2638 W. 69 St., 

c h i c a g o , IL 60619, tel . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Paskubėki te! jeigu norite 
atgauti savo turtą Lietuvoje, 
kreipkitės į East-West Trading 
Partners Corporation artimiau
siu metu. Mes padėsime taip pat 
nusipirkti žemes, namus, įmo
nes, butus, persikelti gyventi į 
Lietuvą. Pervesti bei gauti pali
kimus, investuoti santaupas į 
biznį Lietuvoje, surasti preky
bos partnerių ir kitais klausi
mais. Skambint i 407-392-7916 
Petrui Pakenu i . 

(sk) 
x Greit pa rduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir ;pvlinkėse. Skambinkite 
RE MAX RE ALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x KARGO J LIETUVĄ: dra 
bužiai, maistas, vaistai. M (> 
N ERA, KIEKIS NERIBOI 
Pristatome į namus pigiau
siomis kainomis. Siuntinius 

• mums siuskite paštu arba UPS. 
K YT< )S MĖSOS GAMIN1AI 

su pristatymu į namu.- — 22 sv. 
tik $80. Pervežame dolerius i 
Lietuvą. Atlanta Import-Ex-
por t , 2719 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-434-2121. 

(sk) 

x P a r d u o d a m a s n a u j a s 
AUTOMOBILIS L a d a Lie 
tuvoje su garantija — $3,900. 
Transpak , 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , I L 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x ROMAS PŪKŠTYS vėl 
vyksta į Lietuvą liepos mėn 
P e r v e d a m i do le r ia i , p a l i 
kimai. Priima užsakymus au
tomobiliams. Atsiskaityti iki 
liepos 15 d. TRANSPAK, 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629. 
tel. 312-436-7772. 

(Sk! 

x „ŽAIBAS" NR. 9 - GER-
BER BABY FOOD. 10 dėžių -
po 12 stiklainiu kiekvienoje: 
persikai, bananai, žalios pupe
lės, žirniai, morkos, veršiena, 
jautiena, kiauliena, kumpis, ka
lakutas. Pilna kaina $150.00 
„ŽAIBAS" 9525 SO. 79TH 
A V E N U E , H I C K O R Y 
HILLS, ILL. 60457. T E L F . 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x P r a t ę s d a m i p r enumera 
tą, pridėjo po 10 dol. aukų: 
Pet ras Peteris, Marija Naubu-
ras , Juozas Linartas, Česlovas 
Ramanauskas , Juozas Janulai
tis, Stasys Pikūnas, Juozas Juo
zaitis, Genė Čyvas, Leo Ven
ckus, Ant. Kairaitis, Mykolas 
Ančerys, Balys Sriubas, Stanley 
Smaižys ir Irena Morkūnas. 
Dėkojame. 

x D t nes io šunų mylėtojai! 
Skubiai ieškomi namai šuniui! 
Tai nepilnų vienerių metų kalė, 
panaši į Staffordshire Bull Ter-
rier arba į Boxer. Jaunas ame
rikietis ja atrado gatvėje ir „pri
glaudė", bet vargšas šuo pralei
džia laiką pririštas prie būdos 
arba uždarytas karštame gara
že, dažnai be vandens ir be 
maisto. Jo žmona šunies neken
čia ir nori atsikratyti. Iš tikrų
jų, būtų labai gaila ją sunai
kinti , o galėtų būti ištikimas 
draugas ir puikus sargas. Jeigu 
kas turėtų sąlygas šitą gražų, 
jauną, pilną energijos gyvulį lai
kyti , skambinkit vakarais tarp 
8 ir 10 valandos 312-778-0066. 

(sk) 

Nida baigė Šv. Antano pa
rapijos mokyklą. Cicero litu
anistinę mokyklą ir Chicagos 
aukštesniąją lituanistinę mo
kyklą. Jos moksliniais pa
siekimais džiaugiasi jos tėvai 
Vanda ir Liubomiras Bichnevi-
čiai ir jos sesuo, medicinos tech
nologė Silvija. 

LIETUVA IR 
SPORTININKAI 

Šiais metais liepos 27-rug-
pjūčio 4 d. vyksta Pasaulio 
lietuviu sporto šventė Lietuvoje. 
Lietuvos prezidentas Vytautas 
Landsbergis kviečia visus iš 
laisvojo pasaulio lietuvius spor
tininkus ir svečius toje šventė
je dalyvauti. 

Lietuvoje sportui yra ski
riama daug dėmesio, nes spor
tinis sąjūdis suvaidino didelį 
vaidmenį, puoselėjant tautinį 
auklėjimą ir dvasinį pasi
priešinimą okupantams. JAV 
lietuvių sportininkai ruošiasi 
dalyvauti šventėje ir jau yra 
pakėlė sparnus vykti į Lietuvą. 
Tačiau, kaip visiems, taip ir 
sporto organizacijai, trūksta 
pinigų. 

Laika? vėlus, pinigų reikia, o 

reigas ir kasmet stovyklauja 
Rakė. Nida taip pat yra aktyvi 
JAV Lietuvių Jaunimo sąjun
gos Chicagos skyriaus veikloje 
ir bendradarbiauja Akademinių 
prošvaisčių skyriuje „Drauge ' . 

x P ra t ę sė p renumera tą ir 
pridėjo po 10 dol. už kalėdines 
korteles, kalendorių: Justinas 
Prasauskas, Uršulė Leleika, 
Stanley Jurgilas, Stasys Ramo
nas, Juozas Rimkus. Vytautas 
Taseckas, Emily Goren, Vanda jų nėra. Galbūt šių metų pa 
Urbonas, Ida Šermukšnis. V. vasari įvykiai: prezidento Vyt 
Lenkevičius. Stasė Leikus. 
Jonas Karal iūnas . Visiems 
tariame ačiū. 

x Pasau l io lietuvių cen t ro 
metinė gegužinė bus ateinantį 
sekmadienį liepos 7 d., tuojau 
po šv. Mišių, centro sodelyje. 
Bus geras maistas, gėrimai, 
muzika, loterija ir kitų netikė 
tumų. Visus kviečiame atsilan
kyti. Kas norės galės pamatyti 
naujus Pasaulio lietuviu centro 
įrengimus, kaip pvz. meno 
galerija. Bočių mene ir kt 

Landsbergio viešnagė JAV-
bėse. Muzikos šventė ir su šiais 
įvykiais susiję lėšų vajai 
nustelbė Sporto šventę Lietuvo
je. O gal patys sportininkai 
kalti, kad, vaikydami kamuo
lius sporto aikštėse, užmiršo ar 
neturėjo laiko kreiptis į gerą 
l ietuvišką visuomenę ir 
paprašyti pagalbos ir paramos 
šiam įvykiui. 

Paskutinę minutę JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas dr. 
A. Razma parašė laišką — 
krpipėsi į JAV-bių lietuvišką 
visuomenę padėti mūsų ir 

Lietuvos sportininkams. Šis 
laiškas buvo išsiuntinėtas pra
eitą savaitę. Didelė grupė pagal
bininkų, kaip Salomėja Dau-
lienė, Danutė Korzonienė, 
Aldona Šmulkštienė, Bronė Vei-
verienė, Elena Kernagienė, 
Albina Lietuvninkienė, Adelė 
Žemaitienė, Aleksas Smilga, 
Birutė Podienė, Antanas ir 
Viktorija Valavičiai, Vacys 
Jakovickas, Irena ir Jonas Le
vickai, Bronius Gelažius, Jonas 
Pleirys, Laima Vaičiūnienė, 
Vladas Radziukynas, Bernadeta 
Zeikienė, Bronius Juodelis, 
Aldona Grincevičienė ir Birutė 
Jasaitienė susirinko j Seklyčią, 
dėjo laiškus į vokus, klijavo ad
resus ir pa s iun t ė 12,000 
prašymų paremti sportininkus. 
Viktorija Valavičienė visus 
vaišino, kad sunkiai dirbantys 
talkininkai neištrokštų ir neiš-
alktų. Antanas Valavičius visus 
prižiūrėjo, kad teisingus adresus 
sudėtų ir į gerus pašto maišus 
sukrautų. Ir ta ip po kelių 
valandų laiškai atsirado pašte, 
o po kelių dienų ir tautiečių 
pašto dėžutėse. 

Reikia tikėtis, kad laiškų ga
vėjai jų neišmes į šiukšlyną, bet 
perskaitys ir pagal išgales pa
rems mūsų ir Lietuvos spor
tininkus. 

Birutė J a sa i t i enė 

PRISIMINTAS 
ROMAS KALANTA 

R.L. Bendruomenės Mar
ąuette Parko apylinkės valdy
bos iniciatyva gegužės 14 d. 
susirinko nedidelis būrelis tau
tiečių prie Romo Kalantos gar
bei pastatyto paminklo Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
Chicagoje pagerbti ir prisimin
ti jaunuolį, kuris susidegino, 
šaukdamas „Laisvės Lietu-
vai ... 

Pirm. Ant. Repšienė savo 
žodyje pastebėjo, kad prieš 19 
metų gegužės mėn. platųjį 
lietuvišką ir Vakarų pasaulį 
nusiaubė liūdna žinia, kad 
gegužės 14 d. gražią sekma
dienio popietę Kauno miesto 
sodelyje susidegino lietuvis jau
nuolis Romas Kalanta, sulau
kęs vos 19 m. amžiaus. Jis 
pasakęs trumpą kalbą į draugus 
ir susirinkusius, užsipylęs ben
zino ir užsidegė. Paskendęs 
liepsnose dar vis šaukęs „Lais
vės Lietuvai" iki netekęs sąmo
nės, nugabentas į ligoninę, ku
rioje po keletos valandų mirė. 
Šis įvykis labai sujaudino Lietu
vos jaunimą. Gaila, nerado stip
resnio atgarsio išeivijos jaunimo 
tarpe, o Vakarų pasaulis liko 
kurč ias ir t y l u s . . . " Savoj 
Tėvynėj svetimiems vergauti, 
išduoti savo kraštą dėl naudos, 
paklusti Maskvai ir laimingu 
jaustis nebūtų jis galėjęs nieka
dos „... ištrauka iš vieno eilėraš
čio. Todėl jis pasirinko tikrąjį 
kelią: „Geriau garbinga mirtis, 
negu gėdingas gyvenimas". 

Romas Kalanta, Kalinauskas, 
S. Žemaitis ir sausio 13 d. 
žuvusieji, ginant televizijos ir 
radijo stotis bei parlamentą 
buvo pagerbti susikaupimo mi
nute. 

Kan. Vaclovui Zakarauskui 
sukalbėjus maldas ir visiems su
giedojus Marija, Marija, buvo pa
dė tas gyvų gėlių vazonas. 
Pirmininkė padėkojusi visiems, 
kurie dalyvavo Šiame Romo 
Ka lan tos mi r t i e s me t in ių 
prisiminime, pakvietė užbai
giant sugiedoti Lietuvos himną. 

Ant. Repš i enė 

ILLINOIS DEFICITAS 

Illinois valstija baigė savo 
finansinius metus su 800 mil. 
dol. deficitu. 

Slap, ,r pa- ,rge Balt ic Mercy Lift e.tvn.u dal; 
Dijokas R a Likanderytė . Danguolė Ilpnyt* 

• t a i . n> 
NN •• 

•••'•• 

pi 
. I*M 2 2 k m k<-liM 

; \u*r 
kaires: Vytautas 

i<aitvtė. 

Advokatas jonas Gibait is 
6247 S. Kedzi« Avenue 

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