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Iš Kopenhagos 

Lietuviai tęsia veiklą 
Medallnskas praio delegacijų kelti Lietuvos 

laisvės klausimą 

K o p e n h a g a . 1990.VI.27. 
(LIC) — Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės veikla Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo kon
ferencijoje Kopenhagoje tęsiasi, 
antrai PLB grupei atvykus į Da
nijos sostinę. Štai Viktoro Nako 
reportažas. 

Kaip žinia, pirmąją delegaciją, 
dalyvavusią šioje žmogaus 
teisių konferencijoje birželio 
pradžioje, sudarė PLB vicepir
mininkė Gabija Petrauskienė ir 
LIC direktorė Gintė Damušytė. 
Jos lydėjo PLB pakviestą Lie
tuvos parlamentarą Virgilijų 
Čepaitį. 

Antrajai PLB delegacijai, kuri 
rinkosi Kopenhagoje birželio 
22-23 d., priklauso Kanados 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos narė Rūta Girdauskaitė bei 
LIC Washingtono skyr iaus 
vedėjas Viktoras Nakas. PLB 
kvietimu prie šios delegacijos 
prisijungė Alvydas Medalins-
kas, Lie tuvos Respubl ikos 
Aukščiausiosios Tarybos vice
p i rmin inko padėjė jas bei 
Sąjūdžio seimo tarybos narys. 

Pabal t i jo k l a u s i m a s 
nepa l ies tas 

Šeštadienį, birželio 23 d., nors 
oficialiai suvažiavimas buvo 
pertrauktas savaitgalio poilsiui, 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
įva i rūs delegacijos n a r i a i 
susitiko su PLB grupe ilges
niam pokalbiui, juos painfor
mavo apie konferencijos eigą. Iš 
pokalbio susidarė vaizdas, jog po 
V. Čepaičio bei trijų Pabaltijo 
valstybių užsienio r e ik laų 
ministrų apsilankymo Kopen
hagos konferencijoje, Pabaltijo 
klausimas bendrai ir tų trijų 
šalių įstojimas į Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo kon
ferenciją specifiniai buvo beveik 
nepaliestas. 

Tą vaizdą patvirtino kitų šalių 
atstovai, su kuriais PLB grupė 
susitiko antradienį, birželio 26 
d. Jie paprašė ir išrūpino at
skirus pasimatymus su Lenki
jos, Norvegijos, Vatikano bei 
Maltos ambasadoriais. Taip pat 
susitikta su Austrijos, Kanados 

Pasikeitimas maistu 
Ryga. — „Baltija" praneša, 

jog pagal Pabaltijo rinkos plėto
jimo programą, trijų respublikų 
maisto prekybos atstovai pasi
rašė kartu parengtą bendradar
biavimo susitarimą. 

Pavyzdžiui, Latvijoje yra pajė
gumų, įrengimų, leidžiančių 
kasmet papildomai perdirbti 50 
tūks tanč ių tonų cuk r in ių 
runkelių Estijai ir Lietuvai, be
je, jau šių metų derliaus. Dabar 
kaimynams nėra reikalo plėsti 
savo gamybą. Latvija perdirbs 
ir kakavos pupeles konditerijos 
pramonei: partneriai gaus šešis 
tūkstančius reikiamų pusfabri
kačių per metus. 

Lietuvos maistininkai papil
domai pagamins ir patieks 
kaimynams tūkstantį tonu duo
nos giros koncentrato, pusantro 
tūkstančio tonų tualetinio ir du 
tūkstančius tonų ūkiško muilo 
per metus. O kolegos estai — 
keturis tūkstančius tonų kon
diterijos riebalų ir margarino 
produkcijos, 4.3 tūkstančio tonų 
fasuoto margarino mažmeni
nei prekybai. 

ir Ispanijos delegacijų atstovais. 
Visuose susitikimuose A. Meda-
linskas teiravosi, ar Lietuvos 
klausimas buvo keliamas vie
šuose ir privačiuose susirinki
muose , Pabal t i jo vals tybių 
užsienio reikalų ministrams iš 
Danijos išvykus. J i s taip pat 
prašė, kad Lietuvos klausimas 
bū tų į t rauktas į Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo kon
ferencijas, kurios vyks Vienoje 
liepos mėnesį bei Paryžiuje lap
kričio ar gruodžio mėnesį. 

T a i p , be t i r n e 
Bent kelių šalių atstovai 

pareiškė, kad jie neabejoja, jog 
Pabal t i jo nepriklausomybės 
į tvir t inimas tėra laiko klau
simas. Tačiau nė viena dele
gacija nebuvo optimistiška, kad 
Pabaltijo klausimą būtų galima 
spręsti ESBK sudėtyje. Aiškios 
daugumos nuomone, Lietuvos 
nepriklausomybės ats tatymas 
įmanomas tiktai po sėkmingų 
de rybų t a r p V i l n i a u s ir 
Maskvos . Kol nebus tokių 
derybų, reikia manyti , kad 
Maskva nuolat pareikš veto dėl 
Pabaltijo klausimo įtraukimo į 
ESBK darbotvarkę. Taip ir at
sitiko šioje konferencijoje kai 

trys Pabaltijo valstybės prašė, 
kad ju valdžių atstovams būtu 
suteiktos stebėtojų teisės. 

Nors visos PLB grupės aplan
kytos delegacijos suprato, jog 
Sovietų Sąjunga priešinsis ste
bėtojų statuso suteikimui Lat
vijai, Estijai ir Lietuvai, tačiau 
kai kurių delegacijų atstovai 
pareiškė nusistebėjimą ir net 
nepasitenkinimą, kad prašymas 
nebuvo nagrinėjamas viešai, 
konferencijos sesijos metu. Kon
ferencijos sekretoriatas, vado
vaujamas danų, tik pranešė, 
kad vieningos nuomonės <kon-
sensuso^ tarp 35 šalių pri
klausančių ESBK nebuvo, tad 
pabaltiečių prašymas atmestas. 

Šalia oficialios konferencijos 
programos, vyksta ir nevaldinių 
organizacijų planuojami simpo
ziumai. PLB grupė prie progos 
ir juose dalyvauja. Birželo 26 
vakare Alvydas Medalinskas ir 
Rūta Girdauskaitė buvo nuvykę 
į simpoziumą, kuriame buvo na
grinėjama teisinės santvarkos 
įkūrimas. A. Medalinskas sim
poziume dalyvavusiam sovietų 
atstovui pateikė porą klausimų 
apie Maskvos ekonomine bloka
dą prieš Lietuvą. 

Birželio 27 d. tęsiasi PLB 
grupės susitikimai su ESBK 
delegacijų atstovais. 

Prancūzijos prezidentas Francois Mitterrand, kairev. šių Europos Bendruomenės pasitarimu 
seimininkas, Airijos ministeris pirmininkas Charles Haughey, viduryje, ir Britanijos ministerė 
pirmininkė Margaret Thatcher po pasitarimų D\ 

Komunistų ginčai dėl 
Rytų Europos 

Maskva. — Užsienio žurna
listai praneša, jog dideli ginčai, 
kurie iki šiol nebuvo žinomi, 
iškilo į viešumą pačioje Sovietų 
Komunistų partijos viršūnėje. 
Klausimas, kas prarado Rytų 
Europa, yra sprendžiamas par
tijos viršūnėse. 

Sovietų Užsienio re ika lų 
ministerio E. Ševardnadzės ir jų 
Gynybos ministerio D. Jazovo 
pasisakymai buvo iš anksto 
atspausdinti spaudoje prieš 
prasidedant partijos kongresui. 
Tai didelė retenybė , kad 
Sovietų Sąjungoje būtų pasisa
koma politiniais klausimais 
viešai, bet Ševerdnadze pasisa
kė prieš tuos. kurie Sovietų 
kariškių tarp** daro priekaištus, 
jog ,.naujas politinis galvoji
mas", įvestas paties Gorbačiovo, 
baigiasi pakartotinomis nuolai
domis Vakarams ir kad tai ken
kia Sovietų saugumui. Prisi
mindamas ..politines medžiok
les'* Amerikoje McCarthy lai
kais .,Kas prarado Kiniją? po 
1949 metų komunistų laimėji
mo ten, Ševerdnadze pasakė 
Komunistų partijos laikraštyje 
..Pravda". jog „Stebėtina, kad 
dabar mes esame kaltinami tuo 
pačiu". „Susidaro įspūdis, kad 
kažkas labai norėtų pravesti in-
vestigaciją .Kas prarado Rytų 
Europą' " pasakė Ševardnadze. 

Jis priminė griežtu konser
vatorių kritiką Komunistų par
tijos konferencijoje praėjusią 
savai tę užs ienic politikos 
reikaluose, prie kurios pns. i> o 
ir kariuomenės vadai Ševerd
nadze, primindamas karines >.š-
laidas, nusiginklavimą ir užsie
nio politiką, dar prieš parups 
suvažiavimą kaip svarbų poli
tinį klausimą, pirmą Kartą 
viešai Sovietų istorijoje, stipriai 
pasisakė prieš Gynybos minste-
rio Jazovo ir Polhbiuro nario 
Ligačiovo kritiką #fs sake, kaa 
verčiau reikėtų atsiminti, kas 
įstume kraštą j karą. 

Bet Jazovas. diskutuodamas 
t a pačia tema darbininku 
laikraštyje „Tribūna", pasakė, 
kad „mano susirūpinimas ne
mažėja" . NATO nežada 
sumaž in t i savo pajėgų, 
nežiūrint, kad Vai -uvos paktas 
iš karinės sąjum. s perorgani
zuojamas į politinę sąjungą, o 
susijungus Vokietijoms, jis 
busiąs dar labia . -ustiprintas. 

Žurna l i s t a i Maskvos 
pastebi, jog vis?, i rodo, koks 
didelis nuomoni . girtumas yra 
Sovietų vadovy: ir kaip yra 
pažeidžiamas p; jorbačievas 
ir jo rėmėjai, k ; jie silpnina 
„motinos tėvyn - pgynimą" — 
kaltinimas, kur;> kitados bū
davo vadinam;. davimu. 

Lietuvos klausimas 
Jungtinėse Tautose 

JAV Gynybos departamento sekre 
torius Diek Cheney, kuris pataria 
susilaikyti nuo finansinės paramos 
davimo Sovietų Są^m^ai. 

J u n g t i n ė s Tautos . (AP) — 
Lietuva, kuri deklaravo savo 
nepriklausomybę nuo Sovietų 
Sąjungos, negalės įstoti j 
Jungtines Tautas ilgam laikui, 
sako JT pareigūnai ir diploma
tai. 

Gene ra l in i s s e k r e t o r i u s 
Javier Perez de Cuellar pasakė, 
jogjis „seka situaciją" Pabalti
jo respublikose ir neturi komen
tarų dėi galimybės joms įsijung
ti į Jungtines Tautas. Naujoji 
Lietuvos vyriausybė turėsianti 
i lgas derybas a t s i sky r imo 
klausimu su Sovietų Sąjunga. 
Lietuva dar nekontroliuoja savo 
teritorijos ir negali daryti tarp
tautinių įsipareigojimų, kol 
nėra laisva nuo Maskvos. Teri
torijos kontrolė ir tarptautinių 
sutarčių laisvas vykdymas -
esančios tos kvalifikacijos, 
reikalingos JT narystei. Sovie
tų Sąjunga nepripažįsta Lietu
vos nepriklausomybės deklara
cijos ir reikalauja 32 bil. dol. 
kompensacijos. 

Jungtinės Tautos dabar turi 

kovo 21 d. v 

priimama į JT 
generalinės as< 
Saugumo tary 
vimu, kurioj* 
Sovietų Sąjun 
tarybos nan 
teisę. Ji visada 
Lietuvos atžik 
tinės narės si. 
JAV. Britanija 
cūzija. 

: ja valstybe 
•n trečdaliais 
lėjos balsų ir 
rekomenda 
i 15 nariu 
ra nuolatine 
i turi veto 
ją panaudot; 
Kitos nuola 
to teise yra 
nija ir Pran-

Derlius nelauks 
Maskva. — F 

jog trūkumas 1 
nio aliejaus šia 
apsunkinsderl 
privers Sovit•• 

•ris praneša, 
no ir dizeli-
netais labai 
nuėmimą ir 
vyriausybę 

-:; •>: / nti al> ' eksportą 
, ,P ravda" 
s laikraštis 

užsieniui , ra 
Komunistu p: 
sako. jog turi bi 
priemonių tuo; 
nuo žodžiu p* 
darbų", sako 

ritasi griežtu 
3^'t. „Laikas 

prie tikru 
vda". „Der 

Sovietų kaina už 
Vokietijų sujungimą 

Kancleris (tikino Europos Bendruomenę 

lius krašto pie- • -« nelauks". 
Tų žaliavų tru-. į a s esąs ne-

160 valstybių: paskutinioji buvo pateisinamas rtinėje eko-
priimta Namibija, tapusi laisva nomijoje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lenkų organizacijų centras 
iš Brooklyno pasiuntė Lietuvos 
prez V. Landsbergiui visų jų 
organizacijų atstovų pasirašytą 
raštą, kuriuo visiškai remia 
Lietuvos nepr ik lausomybės 
deklaraciją ir sveikina Lietuvą 
kaip laisvą ir nepriklausomą 
valstybę, linkėdami nugalėti 
dar didžiausią kliūtį. Kar tu 
pareiškia savo nepasitenkini
mą, kad JAV vyriausybė nepri
pažįsta Lietuvos Respublikos, 
pataikaudama sovietams. 

— Sa lvadore teisėjas įsakė 
areštuoti kariuomenės kari
ninką, kuris kaltinamas doku
mentų sunaikinimu šešių jė
zuitų kunigų nužudymo byloje. 

— Manhe ime Vakarų Vokie
tijos industrialistas Juergen 
Hippenstiel-Imhausen nuteistas 
5 m. kalėjimo bausme už para
mą Libijai pastatyti cheminių 
ginklų fabriką. 

— Ats tovų r ū m ų Užsienio 
reikalų komisijos pirm. Davis 
Obey pranešė, kad jo nariai 
balsuos už paramos sumažinimą 
Izraeliui, jei jo vyriausybė statys 
naujus įrengimus užimtoje pa
lestiniečių teritorijoje. 

— Lietuvos prezidentas ir mi
nisterė pirmininkė tarėsi su 
Gorbačiovu jo viloje už Maskvos, 
praneša AP žinių agentūra. 

— Maskvoje dabartinis par
tijos ideologas Vadimas Medve
devas pasakė manąs, kad parti
jos kongresas pras idės iąs 
pirmadieni, kaip buvo skelbta. 

— Boris Je lc inas . Rusijos 
prezidentas. įsakė sulaikyti 
atominės energijos projektus jo 
respubl ikos r ibose. Reikia 
geriau pasiruošti tokiem įren
gimam, kad būtų apsisaugota 
nuo naujo Černobylio 

— Aust ra l i jos vyriausybė 
leido pasilikti 20.000 kinų 
studentu, kurie po masinių 
kruvinų žudynių Beijinge pabė
go j šį kraštą. 

— Nikaragvos Contrų — lais
vės kovotojų vadai trečiadienį 
atidavė savo ginklus preziden
tei Violetai Chamorro ir pareiš
kė, kad šiandien baigėsi karas", 
pareikalavęs 30,000 gyvybių. 

Washingtone Senatas pasi
sakė 58 balsais už konstitucinį 
papildymą JAV vėliavos reikalu 
prieš 42 senatorius, tačiau, kad 
tai jsigaliotu, reikia dviejų 
trečdalių balsų, taigi trūko tik 
9 balsu 

— Pietų Afrikos prezidentas 
Fredenk de Klerk atšaukė prieš 
4 metus įvestą valstybėje „ap
s iaust ies stovį", vesdamas 
kraštą reformų keliu. 

D u b l i n a s . (Reuters) — 
Europos Bendruomenės vadai 
čia susirinkę nutarė, jog 12 
va l s tyb ių organizacija eis 
politinės vienybės keliu, bet šį 
kartą dar nenustatė, kiek savo 
suverenių teisių turėtų kiek
vienas kraštas atsisakyti. 

Britanija buvo, kuri dar prie
šinosi tokios vienybės idėjai, 
tačiau sutiko su tarpvyriau
sybine konferencija politiniais 
klausimais, kuri bus gruodžio 
mėnesį. Ta konferencija bus Ro 
moję tuo pačiu metu kaip ir 
ekonominė konferencija mone
tariniais klausimais, kad būtų 
įsteigta viena Europos piniginė 
sistema. 

Da r daug i au paskolų 
sovie tams 

Europos Bendruomenė, kuri 
buvo suorganizuota kaip šešių 
tautų Bendroji verslo rinka 
1957 metais Romos sutartimi, 
yra jau įsipareigojusi sufor
muoti vieną bendrą prekybos 
rinka, kuri pradėtų veikti nuo 
1993 metų sausio 1 d. Tai turėtų 
panaikinti tame regione visas 
vidaus sienas, žmonės galėtų 
laisvai keliauti ir prekiauti. 

Šios konferencijos metu, jos 
dalyviai , kanclerio Helmut 
Kohl spaudžiami, sutiko su visa 
serija palankių kreditų Sovietų 
Sąjungai. Nežiūrint pritarimo 
kanclerio bilijoninėms sumoms 
padėti prezidentui Gorbačiovui 
pakeisti Sovietų Sąjungą iš 
komunizmo į laisvo verslo 
ekonomiją, 12 valstybių vadai 
p r i t a r ė kredi tų suteikimui 
trumpalaikėms paskoloms ir 
žinoma ilgalaikiai ekonominei 
pagalbai. Kitas pasitarimas tuo 
reikalu bus spalio mėnesį. 

Konferencija Paryžiuje 

Jie taip pat nusprendė, jog 
lapkričio 19 d. turi įvykti 35 
t au tų Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencija 
Paryžiuje. Šios konferencijos 
pageidavo ir Maskva. (Joje 
stebėtojais nori būti ir Pabalti
jo respublikos). 

Pranešama, jog JAV yra prie
šingos, kad ekonomine pagalba 
būtų padedama Sovietų refor
moms. JAV Gynybos sekreto
rius Diek Cheney pirmadienį 
aiškiai pasakė, jog milžiniška 
ekonominė pagalba Sovietams 
padės jiems stiprinti Sovietų 
Sąjungos karinę galybę. 

P r a š o 15 bilijonų 
Baigiant tuos pasitarimus, 

kanc l e r i s pareiškė pasi
tenkinimą, kad EB kraštai pri
tarė jo pasiūlymui suteikti 
Sovietams naujus kreditus, ir 
p a s a k ė , kad pasi tar imai 
Vokietijų sujungimo klausimu 
turėtų būti pabaigti iki minėto 
Paryžiaus suvažiavimo. Kanc
leris, su pagalba Prancūzijos 
prez. Mitterrand, buvo šių pasi
tarimų metu didžiausias ragin
tojas, kad reikia padėti dabar 

— Čekoslovaki ja yra trečias 
kraštas, kuris pasiprašė atsiųsti 
JAV Taikos korpuso savano 
rius. 22 anglų kalbos specia 
listai išvyks į Prahą šį rudenį 
Lenki ja ir Vengrija jau 
anksčiau buvo paprašiusios 
šios rūšies specialistų. 

Sovietams. Jis net pasakė, jog 
vokiečių pažadas ga ran tuo t i 
trijų bilijonų paskolą Gorba
čiovui, yra surištas su Sovietų 
Sąjunga, jog ji nesipriešintų, 
kad sujungta Vokietija priklau
sytų NATO ir Europos Ben
d ruomene i . Tač iau viešoje 
spaudos konferencijoje po pasi
t a r i m ų , k a n c l e r i s i š v e n g ė 
atsakymo į tą pat} klausimą. 
Bet jo spaudos direktorius Hans 
Klein pasakė, kad kancleris su 
Gorbačiovu yra kalbėjęs apie 
didelę paramą Sovietams, kur i . 
Gorbačiovo manymu, iš Vakarų 
turėtų ateiti 15 bilijonų dolerių 
sumoje. 

G e r a s T h a t c h e r į s p ė j i m a s 

Houstone tuoj prasidės Sep
tyn ių didžiųjų i n d u s t r i n i ų 
valstybių konferencija. Ir čia tie 
k laus imai bus i ške l t i , k a d 
būtina padėti Gorbačiovui. Šis 
klausimas taip pat bus keliamas 
ir Londone liopos 5 ir 6 dieno
mis, kai ten vyks NATO konfe
rencija. Kancleris sako, jog be 
Gorbačiovo sutikimo, nebūtų 
įvykę taikingos revoliucijos 
Rytų Europoje. Bet Britanijos 
niinistere pirmininkė Dublino 
konferencijoje l a b a i d a u g 
kalbėjo prieš tokios paramos 
teikimą Sovietams p i rmiau 
neišstudijavus, ko iš tikrųjų 
reikia Sovietų Sąjungai. J i 
pasisakė už jų ekonominių re
formų palaikymą, bet ir reika
lavo, kad būtų t ikrai vykdomos 
ekonominės r e fo rmos ne 
žodžiais. 

Bendrame po pas i tar imų iš-
leistamn komunikate . Europos 
Bendruomenės vadai pareiškė, 
jog jie rūpinasi, kad pasisektų 
politiniai ir ekonominiai pa
sikeitimai, kuriuos pradėjo Gor 
bačiovas. Jie paprašė EB pir 
mininką Delors konsul tuo t i 
Tarptautinį monetarinį fondą. 
Pasaulio Banką ir ki tas tarp
tautines institucijas, kad gautų 
reikalingas paskolas Sovietams. 
Delors taip pat vizituos Maskvą 
kitą mėnesį. 

E u r o p o s s v a r i n i m a s 
EB vadai su t a rė rūp in t i s 

aplinkos svarinimo klausimais, 
tačiau nesutarė kur ta Europos 
Aplinkos agentūra turė tų būti . 
Prancūzai siūlo Strasbourgą. 
Dublino pasitarimu šeiminin
kas Airijos min. pirm. Charles 
Haughey pasakė, kad ki t iems 
šešiems mėnesiams bus naujas 
EB prezidentas — Italijos prem
jeras Giulio Andreotti ir jis 
turės nuspręsti tos agentūros 
vieta. 

EB vadovai taip pat pasisakė 
ir Pietų Afrikos klausimais , 
pažymėdami, jog sankcijos bus 
mažinamos palaipsniui, kai ten 
bus mažinama aparteido poli
tika. 

K A L E N D O R I U S 

Birže l io 29 d.: Švent iej i 
Petras ir Povilas, apaštalai . 
Benita. Giedrėmė. Mantigirdas. 

Birželio 30 d.: Otonas, Ade 
lė, Emilija. Liucina, Novilė, 
Tautginas. 

O R A S C H I C A G O J K 

Saule teka 5:18. leidžiasi 8:29. 
Temperatūra dieną 93 1., nak 

tį 72 1 



DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. birželio mėn. 29 d. 
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ŠALFASS PRANEŠA 

Softbolo p i r m e n y b e s 

Š. Amerikos lietuvių 3-Pitch 
Softbolo p i r m e n y b ė s įvyks 
rugpjūčio 25-26 d., Wasaga 
Beach, Ont., apie 100 mylių į 
šiaurę nuo Toronto. Varžybas 
vykdo — Toronto LSK „Jung
t i s" . Jau keli metai, kai LSK 
„Jungt is" vykdo softbolo tur
nyrus, tačiau šių metų turnyras 
bus pirmą kartą skaitomas kaip 
oficialios ŠALFASS pirmeny
bės. 

Platesnės informacijos bus 
praneštos artimoje ateityje. 
Varžybose gali dalyvauti ir klu
bams ar komandoms nepriklau
są žaidėjai. Jie bus paskirstyti 
prie kitų komandų. 

Visais turnyro reikalais pra
šome kreiptis į: A u d r a Danai-
t y t ė , 425 Mil l R d . #10, 
E tob icoke , Ont . M9C 1Z2. 
C a n a d a . T e l e f o n a s : (416) 
626-8994 namų; (416) 252-1659 
d a r b o . 

a) R u g s ė j o 8 d. 
medžioklinių šautuvų varžybos 
CTrap Shooting) vyks Hamiltono 
Lietuvių MZK „Giedraitis" šau
dykloje. Vykdo lietuviai. Šioje 
šakoje vyks t ik pabaltiečių 
pirmenybės, kadangi lietuvių 
pirmenybės jau buvo pravestos 
gegužės mėn. 

b) Rugsė jo 15 d. smulkaus 
(.22) kalibro šautuvų varžybos 
ten pa t . Vykdo l i e t uv i a i . 
Lietuvių pirmenybės bus išves
tos iš pabaltiečių. 

c) Rugsė jo 22 d. — pistoletų 
varžybos. Vykdo estai. Vieta dar 
nenustatyta. Lietuvių pirmeny
bės bus išvestos iš pabaltiečių. 

Detalios informacijos bus pra
neš tos . Šaudymo varžybų 
reikalais kreipkitės į ŠALFASS-
gos šaudymo vadovą: Balys 
Sav ickas , 340 Dixon Rd. , # 
2004, Weston, Ont. M9R 1T1, 
C a n a d a . Telefonas (416) 
244-2267. 

Kauno „Neries" t inkl inio komanda ŠALFASS. 40 se žaidynėse Bostone 
lengvai įveikusi amerikiečiu r ink t inę . 

BAIGMĖS PIRMĄJĮ RATĄ 
UŽBAIGUS 

Pasaulinės futbolo pirmenybes — IV 
P. G A N V Y T A S 

Lengvosios At le t ikos 
p i r m e n y b ė s 

Š. A. pabaltiečių ir lietuvių 
lengvosios atletikos pirmenybės 
numatomos 1990 m. rugsėjo 8-9 
d., Kanados latvių stadione 
„Sidrabene", Milton, Ont. (tarp 
Toronto ir Hamiltono). Lietuvių 
pirmenybės bus išvestos iš 
pabaltiečių. 

Varžybos vyks vyrų, moterų ir 
visose prieauglio bei senjorų 
(Masters) klasėse. 

Smulkios informacijos bus 
praneštos vėliau. Visais varžy
bų r e i k a l a i s k r e i p k i t ė s į 
ŠALFASS-gos lengv. atletikos 
vadovą: Algis M a l i n a u s k a s , 
1317 Hillview Cresc . , Oakvil-
le , Ont . 16H 206. Canada . 
Telefonas (416) 844-7694. 

Š a u d y m o p i r m e n y b ė s 

1990 m. Š. A. pabaltiečių ir 
lietuvių šaudymo pirmenybės 
vyks per tris rugsėjo mėn. šešta
dienius: 

Š. A. Lietuvių golfo 
p i r m e n y b ė s 

1990 m. ŠALFASS-gos indivi
dualinės ir tarpmiestinės golfo 
pirmenybės įvyks 1990 m. rug
sėjo 1-2 d., International Coun-
try Club of Niagara, Stevens-
ville, Ont., Kanadoje. Vykdo — 
Toronto Lietuvių Golfo klubas. 
Smulk io s informacijos j au 
anksčiau praneštos visiems 
golfą kultyvuojantiems klu
bams. Visais varžybų reikalais 
kreipkitės į rengėjus: A r ū n a s 
J o n i k a s , 8 Ravensc res t Dr., 
E tob icoke , Ont. M9B 5M7, 
C a n a d a . Telefonas (416) 
622-7059. 

ŠALFASS-gos cen t ro 
va ldyba 

Per dvi savaites 24 rinktinės, 
varžyboms suskirstytos į 6 
grupes, 12 Itali jos miestų 
žymiausiuose stadionuose su
žaidė 36 žaidimus nustatyti an
tro baigmės rato dalyvius. O 
tokių reikėjo 16 identifikuoti. 
Tose varžybose, kurios baigėsi 
praeitą ketvirtadienį (VI-21) ir 
kuriose kiekviena r ink t inė 
sužaidė po 3 rungtynes, taipgi 
buvo išryškinti ir tie 8 kraštai , 
kurių vienuolikėms vartai j 
to l imesnes ža idynes buvo 
uždaryti — joms jau atėjo laikas 
vykti namo. 

Iš kicKvienos tų minėtų 6 
grupių pirmą ir antrą vietą lai
mėjusios komandos pateko į 
antrą ratą. Bet tokiu būdu 
nustatomos tik 12 vietų, o vieno 
minuso sistemos pravedimui. 

Futbolas Chicagoje 
IR „SCHWABEN" KRITO 

SPORTO KLUBŲ 
ATSTOVŲ 

PASITARIMAS 
ŠALFAS sąjungos 40-tųjų 

sporto žaidynių Bostone metu, 
kaip visada, įvyko klubų atsto
vų pasitarimas. Šį kartą jame 
dalyvavo ir svečiai iš Lietuvos 
— Kauno „Neries" vadovas P. 
Mažeika ir A. Kalanta, Lietuvos 
TOK asamblėjos narys. Pada
ryti t rys svarbūs nutarimai. 

a. Ateinančių metų ŠALFASS 
metinės žaidynės vyks ne Cle-
velande, bet Chicagoje. 

b. J klubų atstovų ir sporto 
darbuotojų pasitarimus, kurie 
turi vykti Lietuvoje liepos 9-11 
dienomis, ŠALFASS nutarė 

Kai praėjusį sekmadienį, bir
želio 24 d., Romoje dėl Pasaulio 
taurės rungtyniavo du futbolo 
milžinai Argentina-Brazilija, ir 
milijonai to sporto mėgėjų visa
me pasaulyje, prilipę prie tele
vizijos aparatų kvapą užėmę 
sekė kiekvieną jų judesį, tuo 
pačiu laiku Marąuette Parko 
aikštėje arti 300 žiūrovų, susėdę 
prieš saulutę, su nemažesniu 
įtempimu aikčiojo stebėdami 
„ L i t h s " — , ,Schwaben" 
pirmenybių rungtynes. Ne vel
tui sakoma: savi marškiniai ar
čiau kūno. 

Pirmas puslaikis, prie apyly-
gaus žaidimo, baigėsi sausai — 
0:0. Pertraukos metu abiem ko
mandoms persvarsčius žaidimo 
strategiją, nieko mandresnio 
nesugalvota. Gyvas, permai
ningas ir dažnokai sužibantis 
g raž iomis pa suo tėmis ir 
kombinacijomis žaidimas abie
jose aikštės pusėse ir antrame 

Toni Jen igas a t la ikė tokią 
ataką, šalti nervai ir laimė jam 
padėjo. 

Laimėjus šias rungtynes, „L" 
komanda su 10 taškų ir 12:7 
įvarčių santykiu atsistojo ant
roje vietoje, gerokai atsilikę nuo 
vokiečių „Kickers", turinčius 14 
taškų. Ta padėtis, ligi pavasario 
sezono pabaigos, keisis dar kele
tą kartų, nes daugelio laikoma 
stipriausia lenkų „Eagles" tur i 
žaist i da r 4 r u n g t y n e s ; 
„Schwaben" — 2, kai kitos t ik 
po vienas. Ir „Liths" dar laukia 
„Eagles" komandos Marąuette 
parke. Kada jos vyks, bus pra
nešta laiku. 

F.K. „I . i tuanica-Li ths" 
padė t i s 

„Lituanica-Liths" komandos 
atsidūrimas tarp 10 komandų 
antroje vietoje, kad ir laikinai, 
yra maloni staigmena. Maloni 
staigmena yra ir gauti pastipri
nimai iš Lietuvos. Ir didžiausi 

k u r i s įsigalioja a n t r a m e 
baigmes rate, reikia 16 ko
mandų. T « dar keturios rink
t inės buvc parinktos tolimes
nėms varžyboms, vadovaujantis 
jų pasiektais rezultatais per 
pirmą ratą 

Kas laimėjo? 
Dažniausiai favoritais mini

mos komandos — Italija ir 
Brazilija - laimėjo visus savo 
grupės žaidimus, atseit, jos įvei
kė visus tris tos grupės prie
šininkus Meįleidę nė vieno golo, 
šeimininkai pasiekė 4 įvarčius 
per 3 rungtynes (po 1:0 prieš 
austru- ir amerikiečius bei 2:0 
prieš čekoslovakus). 

Ir brazilai įmušė 4 įvarčius 
prieš >avo grupės varžovus, 
tač iau pačiose p i rmose 
rungtynėse švedai vieną kartą 
įveikė brazilų vartininką. Tos 
rungtynės baigėsi 2:1. o prieš 
škotus ir Costa Ricą brazilai 
laimėjo identišku, anemišku 1:0 
rezultatu. Abi šios rinktinės 
praeityje pravestose pirme
nybėse antrame baigmės rate 
yra „a t s igavus ios" , išsiko-
vodamos kur kas labiau įtiki
nančius rezultatus, tačiau ypač 
brazilų „ekonomiškas" žaidi
mas šį kartą žavesiu nepasi
žymėjo. 

Vak. Vokietijos r ink t inė , 
pasiekusi 10 įvarčių prieš savo 
3 priešininkus, turėjo pasiten 

- »*• » i - a . 

mus užbaigė kukliu netikėtumu 
prieš belgus, juos įveikdami 2:1. 
Ispanas Michel šiuo metu veda 
įvarčių pasiekime, įmušęs 4 

B grupės varžybas laimėjo 
Kamerūnas, nors paskutinėse 
savo rungtynėse gavo 0:4 pylos 
nuo sovietų rinktinės. Prieš tai 
— atidaromose rungtynėse, jie 
įveikė pa sau l i o meis te r į 
Argentiną 1:0, o po to paklupdė 
rumunus 2:1. 

Išsikovoję tik vieną laimėjimą 
prieš Egiptą (1:0> bei 2 kartus 
sužaidę lygiomis, anglai tapo F 
grupės laimėtoju. Iš viso tos 
grupes varžybose tepasitaikė tik 
minėtas anglų laimėjimas. 
Kitos 5 rungtynės sužaistos 
lygiomis. Anglai ir olandai 
nepasiekė nė vieno įvarčio tar
pusavio varžybose. Tuo pačiu 
rezultatu baigėsi airių bei egip
tiečių rungtynės. Airija prieš 
anglus ir olandus išsikovojo po 
1:1. 

An t ro s vietos 
Kvalifikavosi antram ratui ir 

savo grupėse antrą vietą laimė
jusios rinktinės. Ir privilegija 
pasipuošė čekoslovakai, Costa 
Rica, Jugoslavija bei belgai — -
šios rinktinės laimėjo po 2 žaidi
mus. Kvalifikavosi ir rumunai 
su vienu laimėjimu ir 1 lygiomis 
ir tuo savo grupėje pasaulio 
meisterį Argentiną „nustūmė" 
į trečią vietą, nes rumunai pelnė 
4 įvarčius, o argentiniečiai 3. Be 
laimėjimų, o tik 3 lygiosiomis 
olandai ir airiai savo grupėje 
pasiekė tų pačių duomenų. Tad 
reikėjo burtų keliu nustatyti 
antros vietos laimėtoją, ir čia 
laimė nusišypsojo airiams. 

Tačiau kvalifikavosi antram 
ratui ir olandai, nes dar buvo 
įjungtos 4 rinktinės, trečiose 
vietose pasiekusios geriausius 
rezultatus. Taip savo kailį 
išgelbėjo argentiniečiai ir Urug
vajus, pa sku t inę žaidimo 
minutę pr ieš Pie t . Korėją 
pakaitalo Fonseca įvarčiu (1:0). 
Toliau žais ir Kolumbija, laimė
jusi vienas rungtynes, sužaidusi 
lygiomis ir vienas pralaimėjusi. 

Bendr i duomenys 
Per 36 rungtynes iš viso 

pasiekti 82 įvarčiai. Vokiečiai, 
priešininko vartininką nugalėję 
10 kartų, pelnė 12% visų golų. 
Vidurkis šiame rate buvo 2.3 
įvarčiai per rungtynes. Daž
niausiai pasitaikęs rungtynių 
rezu l ta tas tai kuk lus 1:0, 
pasiektas per 10 susitikimų, 
Laimingiausi turbūt šiuo metu 
yra urugvajiečiai, nes baigmės 
turnyruose nuo 1970 metų jie 
nebuvo laimėję nė vienų rung
tynių — darbar gi paskutinę 
žaidimo minutę komandai nu
sišypsojo laimė. 

D R A U G A S 
(USPS-161000) 

THE UTHUAMAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily excepi Sundays and Mondays. Legal Hohdays, the 
Tuesdays following Monday observance of Legal Hohdays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 W. 63rd 
Stre«t, Chicago. IL 60629-5589 

Second claas postage paid at Chicago, IL and additional maihng offices 
Subacnption Rates: $70 00 Foreign countnes $70 00 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W 63rd St., 

Chicago. IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

metams '-i metų 3 men. 
U.S.A $70.00 $40.00 $25 00 
Kanadoje <U.S.A dol $70 00 $40.00 $25 00 
Užsienyje'U S.A dol i $70 00 $40 00 $25 00 
Savaitinis įSešt. pned> $40.00 $25 00 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4 30. šeštadieniais nuožiūra Nesunaudotų straips-
nuo 8:30 iki 12:00 m u nesaugo Juos grąžina tik iš 
• Redakdja dirba kasdien nuo anksto susitarus Redakcija už 
8:304 00: šeštadieniais nedirba skelbimų turim neatsako. Skelbi-

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
• s t (312)735-5556 

507 S. Gllbart, LaGrange, IL. 
Tai. (708) 352-44*7 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

I (Augliai nuimami Kabinete. 
Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, CMcago 
Tai. (1-312) 434-5949 (veikia 24 vai.) 

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

, Kab. (1-312) 735-4477; 
|*ez. (7M)24«-OM7; arba (709)249-9591 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
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EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILOING 

•449 Be. Pulaaki Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. (709) 422-0101 

Valandos pagal susitanmą 

Reikia juoktis net anksčiau, 
negu pasijuntame laimingi, 
kitaip galime ir numirti nepra
sijuokę. 

J. de La Bruyere 

T a b . tat. (1-312) 471-3300; 
Re*. (TOS) 442-9297 

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

7722 S. Katele Ava., 
Chlcaoo IH 90BS2 

Pirm . antr., ketv. ir penkt 
pagai susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
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RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
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valandos pagal susitarimą 

•132 S. Kedzte Ava. , CMcago 
(1-312) 925-2970 arba (1-312) 499-4441 
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Namo. bro l iukai ! 
Išvažiavo namo SSSR rink

tinė, kuriai valdžia namuose už 
čempionatą buvo žadėjusi po 
30,000 dol. premiją. Tiesa, gar-

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
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Tai. (709) 599-4055 
Valandos pagal susitarimą 

kinti lvgiomis prieš Kolumbiją susis argentinietis Maradona 
(1:1), prieš tai įveikusi jugos- panaudojo ranką rungtynėse 
lavus 4:1 ir Emirato arabus 
5:1. Ar kolumbiečiai jau bus at-
šaldę vokiečius, ar jie ir toliau 
liks stipriais favoritais, suži
nosime už kelių dienu-

Ir Ispanija pasiekė panašius 
rezultatus kaip vokiečiai, tik 
netokiu gausiu įvarčių skaičiu
mi. Prieš Urugvajų pradėję 0:0 
lvgiomis, ispanai įveikė Piet. 
Korėją 3:1 ir pirmo rato žaidi-

DR. JOVITA KERELIS 
Danty Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312)479-2112 

9525 S 79th Ave Htckory Hills. IL 
Tai. (709) 599-9101 
Vai pagal susitanmą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2919 W. 71 st St. 

Tai. (1-312)737-5149 
Vai pagal susitarimą. 
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JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytojas ir chirurgas 

Anestez'Įos ir skausmo gydymo specialistas 
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Tai. (709) 937-0005 
Skambinti galima 24 vai 

savo atstovų nesiųsti. p**; O I M I W r - . . . , .. 
C. ŠALFAS sąjungos klubai, puslaikyje neleido žiūrovams optimistai vargiai tikėjosi tiek 

ir pavieniai sportininkai pagei- nuobodžiauti. Puslaikiui įpu- in sulaukti. Šiuo metu jų yra 6 
dauja iki ateinančio sąjungos sėjus, sujudimas prie „Schwa-

ben" vartų baigėsi įvarčiu: A. 
Savukyno stipriai šautas ka
muolys, atsitrenkęs j „Schvva-
ben" vartų virpstą, atšoko į 
baudos aikštę, iš kur Algis 
Krygeris antru pakartojimu 
įkirto du taškus pelniusį įvartį. 
Po įvarčio „Schwaben" užspau
dė „Liths" aikštės pusę ir 
rezultato išlyginimas pasidarė 
tik momento klausimas, nes jų 
šūviai zvimbė į vartus virš 
var tų ir net keletą kar tų 
sudrebino jų virpstus, dėl ko ne 
vienas žiūrovas užsidengdavo 
akis. Kad mūsų vartininkas 

metinio suvažiavimo (maždaug 
Š.m. lapkričio viduryje) žinoti 
t i k r a i , ar IV-tosios PLS 
Žaidynės įvyks, ar ne. Tai 
būtina, ypač dirbantiems, kad 
galėtų susitvarkyti atostogas. 

40-sios ŠALFAS sąjungos 
žaidynės , s k i r t o s Lietuvos 
Olimpinei dienai, buvo puikiai 
suorganizuotos ir praėjo sklan
džiai. O suvažiavę klubai ir 
pavieniai sportininkai parodė 
entuziazmą su kokiu jie žada 
dalyvauti PV-se PLS Žaidynėse 
ateinančiais metais Lietuvoje. 

Vyt . G r y b a u s k a s 

jų sulaukti. Šiuo metu jų yra 6 
— Giedrius Grigas, Artūras 
Savukynas, Gediminas Vilkelis, 
Rolandas Sinikovas, Virgilijus 
Marčinskas ir Rolandas Urbo
navičius. Jie visi Chicagos ma-
jor divizijos lygio žaidėjai , 
d isc ipl inuot i s p o r t s m e n a i . 
Malonumas su jais dirbti ir ben
drauti. Jų žaidimas žiūrovams 
teikia tikrą atgaivą, malonumą. 
Bet klubo vadovybei sudaro ir 
tam tikrą rūpestį. J ie nėra 
Dievo paukšteliai. J iems reikia 
ir pastogės, jiems reikia ir 
pavalgyti ir apsirengti. J iems 
reikia darbo ir uždarbio, nes 
šiame krašte iš futbolo beveik 

dar niekas negyvena. Rinkliava 
su kepure per rungtynes daž
niausiai nepadengia nei teisėjų 
išlaidų. Kalbėkime atvirai; ką 
galima šiandien nuveikti už 
50 centų, ar už dolerį, kai 
teisėjams reikia sumokėti 145 
dol. už rungtynes, uniformų 
komplektas 650 dol., futbolas 
50. batai 75 dol. Žaidėjų re
gistracija ir apdrauda siekia 
tūkstantį dolerių, kai seniau 
tekainavo vos šimtinė. Būtų 
malonu, kad sąmoningi žiūrovai 
atkreiptų dėmesį ir pasidarytų 
atitinkamas išvadas. Vyrukai 
žaidžia, stengiasi. Galvoja, kad 
ir jie prisideda prie Lietuvos 
vardo garsinimo. Ir turbūt 
neklvsta. J J -

prieš sovietus, o švedas teisėjas 
sovietams nesuteikė progos 
pasinaudoti baudiniu, bet so
vietai žaidė letargiškai, tik pa
skutinėse runtynėse kamerū-
niečius įtikinančiai nugalėjo, o 
to nebepakako išlikti varžybose. 
Nusivylė ir švedai, po 12 metų 
vėl patekę baigmėn, bet čia 
nieko nepešę — jie pralaimėjo 
visas 3 savo rung tynes . 
Panašia i pasirodė ir Pietų 
Korėja bei J u n g . Arabų 
emira tas . pastarieji net 11 
kartų buvo savo priešininkų 
įvarčiais „apdovanoti". Ir Egip
to rinktinė išvyko namo, tepel
niusi tik vienas lygiąsias. Nors 
austrai ir škotai laimėjo po 
vienas rungtynes, to nepakako 
likti Italijoje baigmės antro rato 
varžyboms. Grįžo namo ir jau
niausia turnyro rinktinė — JAV 
komanda, pralaimėjusi visus 3 
savo susitikimus, bet įgijusi 
patirties. O kitą kartą, kai 1994 
metais bus vėl suvažiuojama į 
baigmės turnyrą, amerikiečiai 
jame dalyvaus. Jie pirmoji rink
tine, turinti tą užtikrinimą, nes 
šis kraštas bus varžybų šeimi
ninkas. 
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Žemėje keliaujančiai Bažnyčiai — 

DIEVO ŽODIS 
Tiek II-jo Vat ikano susi

rinkimo dokumentuose, tiek ir 
Mišių Eucharistinėje maldoje ti
kintieji pasauliečiai kartu su 
dvasiškija yra vadinami „ke
liaujančia šios žemės Bažnyčia". 
O šioje kelionėje Bažnyčia 
nešasi ypatingą knygą — Šv. 
Raštą. Ganytojiškame laiške 
apie liturgiją „Our Communion. 
Our Peace, Our Promise", kard. 
J. Bernardin rašo: „Kas savaite 
mums susirinkus, ši knyga yra 
atverčiama ir skaitoma. Metai 
po metų girdime jos žodžius. 
Kar tojami per š i m t u s 
generacijų, jie atėjo iki mūsų 
laikų. Mes juos ska i tome 
sekančiai kartai, tuo perleis-
dami šią knygą savo vaikams. 
Šiuose pasakoj imuose, re
gėjimuose, poezijoje, laiškuose 
— įvairaus pobūdžio raštuose — 
mes, krikščionys, nuolatos ran
dame savo pačių gyvenimo 
kelionės prasmę, r a n d a m e 
Viešpatį, kuris yra mūsų kelias, 
tiesa ir tikėjimas". 

Tad šių žodžių klausomės ne 
taip. kaip paskaitos ar vaidi
nimo. Klausomės visa savo bū
timi, protu, širdimi ir siela. 
Nesitikime nei pasilinksminti, 
nei naujų žinių gauti, o išgirsti 
paprastai bet galingai skelbia
mą Dievo žodį. kalbamą šian
dien keliaujančiai Bažnyčiai. 

Kas padeda išgirsti Dievo žodį? 
Pirmiausia, lektoriai, diakonai 
ir kunigai turi perduoti liturgi
nius skaitinius kaip tikinčiųjų 
bendruomenės dainiai, pasako
riai — tradicijų perdavėjai. 
Kadangi šis šventas tur tas — 
mūsų Šventraštis yra jiems pa
tikėtas, jie privalo jį įsisavinti 
savo asmeniškoje maldoje ir 
gyvenime, sekmadienio skaiti
nius pakartotinai skaitydami ir 
naudodami savai maldai savai
tės metu iš anksto. Savo skai
tymu jie turi sugebėti pagauti 
susirinkusių tikinčiųjų dėmesį, 
lavindamiesi retorikos meno 
technikoje ir ugdydami savyje 
meilę Dievo žodžiui ir jo žmo
nėms. Atsakomybe lavintis šioje 
srityje turi ne tik pasauliečiai 
vyrai ir moterys lektoriai, bet ir 
dvasiškiai — diakonai bei 
kunigai. Be to. gyvenimas tų. 
kurie viešai skaito Dievo žodį. 
turi būti regimas evangelinių 
dorybių įgyvendinimas, rašo 
kardinolas. 

Antras būtinas pagrindas ge
ram Šventraščio perdavimui yra 
šis: „Nebent neprigirdi'", rašo 
Bernardin, „siūlau, kad visą 
savo dėmesį skirtum skaityto
jui, nesiremdamas knygele, ku
rioje būtų išspausdintas skai
tinio tekstas. Skaitytojui nėra 
paskatos kuo geriausiai skai
tyti, jei visi yra įsikniaubė i 
savas knygutes, nes tuomet nu
trūksta komunikacijos ryšys. 
Savo žvilgsnį turime kreipti į 
skaitytoją, gyvajam žodžiui skir
dami pilną savo dėmesį". 

..Trečia, būtų gera. kad visi. 
kurie sekmadienį klausomės 
Šv. Rašto, pasiruoštume iš anks
to namie, savaitės metu skai
tydami ir pamąstydami apie 
sekmadienio skaitinius. 

„Pagaliau ir ketvirta: patiems 
skaitiniams ir jų perdavimui 
turi būti rodoma didele pagar
ba. Tai re ikalauja įva i r ių 
dalykų: pagarbia i naudo t i 
gražią skaitinių knygą, palikti 
tylos valandėlę po kiekvieno 
skaitinio ir pamokslo, giedoti 
psalmę ir jos atkartotinę bei 
aklamaciją prieš Evangelijos 
skaitymą". 

Pabrėždamas kaip svarbu yra 
giedoti psalmę ir jos atkar
totinę. jis pripažįsta, kad tai 
nėra įmanoma kiekvienoje pa
rapijoje. Tačiau psalmių giedo 
jimas yra viena sen iaus ių 
Bažnyčios visuotinio maldyno 
tradicijų, ir jo įvedimas Mišiose 
yra viena geriausių II Vatikano 
susirinkimo reformų, rašo kar
dinolas. Todėl j is r a g i n a 

kiekvienoje parapijoje stengtis 
t a m paruošti kantorius . Bet tai 
yra lengviau amerikiečių pa
rapijose negu lietuvių, ne dėl to. 
kad dainingoji lietuvių tauta ne
galėtų rasti kantorių, bet dėl to. 
kad nėra lietuviškoms psal
mėms paruoštų gaidų. 

Įvairiose parapijose teko gir
dėti net l ietuviškais motyvais 
parašytas psalmių atkartotines. 
Teko girdėti ir gražių originalių 
jų per Lietuvos krikščionybės 
jub i l ie jų . Tač iau n e b ū t i n a i 
visoms originali muzika. Gali
ma joms pri taikyti gregorinio 
giedojimo tonacijas, kas pra
tu r t i n tų ryšį ir su visuotine 
Bažnyčia ir su senosiomis miš
parų tradicijomis, kuriuos daug 
kas dar ats imena. Iš tiesų, 
amerikiet iška l i teratūra kanto
rių paruošimui jas duoda, o 
tuomet jau nesunku ir lietuviš
k iems teks tams pri taikyti . 

Be to. ir savo laiške kardi
nolas primena, jog li turginės 
taisyklės leidžia tą pačią psalmę 
naudot i kelis sekmadienius iš 
eilės, kad žmonės turė tų progą 
išmokti visi kar tu atkartot inę 
giedoti. Tuomet, rašo Bernar
din. išmokus psalmes sekma 
dienį, ateis jos į mūsų lūpas ir 
širdis kasdieniame gyvenime, 
stiprinti mus sunkiomis valan
domis, džiuginti giedriomis. 

Paskiau laiške aptariamas pa
mokslas . ..Visi supran tame, 
ka ip svarbus yra pamokslas. 
J ū s norite gerų pamokslų, jums 
reikia gerų pamokslų, jums pri
de ra geri pamokslai . Būdami 
parapiečiai , tad tur i te duoti 
savo kunigams laiko pasiruoš
t i . T a č i a u ir k u n i g a i ir 
pamokslus sakantieji diakonai 
t u r i tą laiką sau skirt i , paves
dami kitiems atlikti kai kuriuos 
k i tus parapijos darbus" . 

. .Pamokslas y ra tikinčiųjų 
pokalbis su tos dienos Šv. Rašto 
skai t iniais . Tik tuomet, kai 
pamokslininkas jaučia pagarbą 
ir Šv. Rašto tekstui ir savo pa-
rapiečiams, gali j is kalbėti ir už 
Šventraštį ir už žmones, parody
damas sąlytį Dievo žodžio su 
gyvenimo aktualijomis. Geri pa
moksl ininkai tur i būti susipa
žinę su savųjų bendruomenių 
poreikiais , pergyvenimais ir 
lūkesčiais. Remdamiesi sekma
d i en io s k a i t i n i a i s , j ie t u r i 
t ik int ies iems ne tik perduoti 
Dievo žodžio statomus iššūkius, 
bet ir juos padrąsinti . Ir jie turi 
mielai laukti parapiečių pasisa
kymų, komentarų. Pamoksli
n inkai , rašo kardinolas, turi 
dažnai lankyti homiletikos ir 
Šv. Rašto seminarus ir kursus. 
Ir būtina, kad pamokslas laiky
tųs i to sekmadienio skaitinių. 
Pamokslas yra Mišių „Žodžio li-
lturgijos" dalis — pamąstymas 
apie Dievo žodžio pritaikymą, 
rašo kardinolas. Pamokslas nė
r a vieta šalutinėms, kad ir reli
ginėms temoms. Šis nurodymas 
..nėra pamokslų turinio apri
bojimas, nes pamokslininkai, 
kur ie seka liturginių skaitinių 
ciklą, ras apsčiai progų paliesti 
visą Šventajame Rašte patiekia
mą mūsų tikėjimo diapazoną ir 
jį p r i t a i k y t i gyvenimo, ti
kinčiųjų realijoms". 

Pagal iau Žodžio liturgija bai 
giasi Vatikano II-jo susirinkimo 
vėl l i t u rg i jon įves tomis 
Tikinčiųjų maldomis. Ši malda 
y ra litanija: vienas po kito yra 
pristatomi pasaulio. Bažnyčios, 
plačiosios ir lokalines bendruo
menes rūpesčiai, ir už kiekvieną 
meldžiamės. Kai jas giedame 
visi. ypač naudodami lietuviams 
b r a n g i ą . . Š v e n t a s Dieve*' 
giesmės melodiją, visa būtimi 
jaučiame, kad tai yra visų susi
rinkusiųjų maldos. O giesmė 
mūsų prašymus, maldas sustip
r ina. Šiuo l i turginiu veiksmu 
vykdome savo — tikinčiųjų 
kunigystės pašaukimą, mels
dami už Bažnyčią, pasaulį, 
žmoniją. a.j.2-

POLITINIŲ MOKSLŲ PROFESORĖ 
RYŠKINA LIETUVOS BYLĄ 

JUOZAS B. LAUČKA Martha Brill Olcott. Colgate 
universiteto. New Yorko vals
tijoje, politinių mokslų profeso
rė, paskelbė išsamų straipsnį 
apie Lietuvą tarptautinės poli
tikos problemas svarstyti skir
tame žurnale „Foreign Affairs". 
Jos straipsnis „Lietuvos krizė" 
a t s p a u s d i n t a s šio žu rna lo 
birželio laidoje. 

Autorė šių metų sausio pabai
goje lankėsi Lietuvoje, netrukus 
po Gorbačiovo ten vizito, susi
tiko su politiniais vekėjais, 
kultūrininkais. Surinko įvairios 
spausdintos medžiagos. Atrodo, 
ji viešėjo keliolika dienų. Ir taip 
paruošė iškiliam akademinio 
pasaulio žurnalui išsamų. 17 
puslapių apimties straipsnį, pa
rinkdama patrauklų pavadi
nimą — „Lietuvos krizė". J i 
mini ir prof. Vyt. Vardžio vieną 
straipsnį „Komunizmo proble
mų" žurnale. 

Profesorės Olcott tema gal 
aiškintina keleriopai: iki šiol pa
dėtis Lietuvoje nuo kovo 11-tos 
reiškia krizę ne tik Lietuvai, bet 
ir Sovietų Sąjungai, o taip pat 
ir santykiams tarp Vakarų ir 
Sovietų. 

Apžvelgdamas ilgoką straips 
nį. neliesiu autorės gausiai 
pateiktų duomenų, apie pasta
rųjų dvejų metų politinius 
įvykius bei tautinius judėjimus 
Lietuvoje, nes visa tai lie
tuviams gerai žinoma. Tačiau 
labai naudinga Lietuvos bylai, 
kad mokslininke objektyviai 
supaž ind ina Amerikos in
telektualus su tikrove. Tiesa, 
..Foreign Affairs" turi nemažai 
skaitytojų ir užsienyje. Primena 
ji ir Molotovo-Ribbentropo 1939 
metų paktą, nors apie jį ir taip 
daug pasisakyta įvairiuose 
sluoksniuose. Atsimintina. kad 
nuo to pakto praėjo jau daugiau 
kaip pusė šimto metų, išaugo 
dvi naujos kartos, tad ne pro 
šalį. kad aukštai kvalifikuotas 

nutarimas atspindėjęs šalies 
troškimą nepriklausomybės, bet 
ne tam momento pasirinkimą ar 
priemones jai pasiekti. Nepai
sant galimų sunkumų kovoje 
dėl nepriklausomybės, pažymi 
Olcott. beveik visi lietuviai, o 
taip pat ir dauguma jos ne lie
tuvių gyventojų remia respub
likos suverenitetą. 

Lietuvai vykdant nepriklau
somumo žygius, prezidentas 
Gorbačiovas iš pradžių manęs, 
kad visa tai tik korta, kuria lie
tuviai bando lošti savo žaidime, 
bet jie pasitrauks atgal, pavar
tojus grasinimą smurtu a r 
politinės bei ekonominės auto
nomijos pažadus 

Maskvai s taigmena 

Tačiau Lietuvos ryžto stiprybė 
užklupo Maskvą staiga. Po to 
Gorbačiovas pakeitė savo stra
tegiją. Po 48 valandų įspėjimo 
(dėl kovo 11-tos ..neteisėtumo'") 
Maskva balandžio 13 d. pradėjo 
ekonominę blokadą. Nors Gor
bačiovas ir suvokęs, kad tokiu 
veiksmu jis rizikuoja netekti 
sunkiai pasiekto suartėjimo su 
Vakarais, jis vis dėlto pradėjo 
blokadą. Olcott nuomone, t a 
rizika galinti ir apsimokėti: pre
zidentas Bushas ir Vakarų 
Europos vadovai nusprendę, 
kad per 50 metų reikštoji pa
rama Pabaltijo nepriklausomy
bei nebegalinti būti išlaikyta, 
kai pasaulyje pasibaigė šaltasis 
karas. Šių vadovų nuomone, 
teigia profesorė Olcott, trijų 
mažų valstybių su mažiau ka ip 
10 milijonų gyventojų siekimai 
neturi pakenkti naujai sau
gumo santvarkai Europoje a r 
sukliudyti politinę demokratiza
ciją bei ekonominę decentraliza
ciją Sovietų Sąjungoje. 

Tokią išvadą profesore daro, 
asmuo tą gėdingą įvykį primena, matyti, įsigilinusi į Vakarų 

Tikrai nemažam intelektualų 
skaičiui vargu ar žinomos jo 
sudarymo aplinkybės ir padari
niai. 

Liet vos pe rma inų v i r š ū n ė 

Savo s t ra ipsnį profesorė 
Olcott pradeda tvirtu teiginiu: 
daugiau kaip dvejus metus Lie
tuva žengia savo nepriklau
somybes atgavimo linkme. Žy
gio viršūnė — šių metų kovo 
11-toji, kai Aukščiausioji tary
ba paskelbė Respubliką, nebe-
saistomą Sovietų įstatymų. Tas 

vadovų pasisakymus ir pasi
aiškinimus Lietuvos reikalu. Be 
užsienio paramos, tęsia prof. 
Olcott, Lietuva ilgainiui bū
sianti palaužta sovietinės bloka
dos. Tautos pritarimas pre
zidentui Landsbergiui turėsiąs 
ilgainiui blėsti, kai respubliko
je šviesos pradės prigesti ir 
krautuvės* lentynos ištuštė-
siančios. 

Netrūksta neaiškumų. . . 

Profesori primena, kad viršū-

išvakarėse Lietuvos vadovybė 
sut ikus i suspenduoti kai ku
r i u o s ša l i e s įstatymus, 
s i ekdama derybų su Maskva, o 
Gorbačiovas padaręs nuolaidą, 
su t ikdamas priimti ministerę 
p i r m i n i n k ę K. Prunskienę. 
Nors Gorbačiovo politika galinti 
pr ivest i Lietuvą prie laikino 
nusileidimo, rašo Olcott. tačiau 
tai nebūt inai sustabdys kitus 
politinio atsiskyrimo judėjimus 
ir t au t in ius konfliktus Sovietų 
Sąjungoje ar užtikrins, kad ne
bus didesnių smurto prasi
veržimų. 

Profesorei ir dabar neaišku, 
kodėl Gorbačiovas nepajėgė už
gniaužt i Lietuvos atsiskyrimo 
pas tangas dar prieš kovo 11-tos 
nutar imą. Ji pažymi, kad poli
t i n i s a k t y v u m a s Pabaltijo 
respublikose padidėjo ypač nuo 
1987 metų rugpjūčio mėnesio, 
ka i besivystą įvykiai buvęs 
a i škus įspėjimas apie artėjantį 
iššūkį sovietams. 

Perestroika Pabaltijy buvusi 
vykdyta labai lėtai. Petras Griš
kevičius, kurį Olcott vadina 
Maskvos satrapu, iki pat mir
t ies Lietuvoje laikėsi brežne
vinės linijos, o jį pakeitęs Rim
g a u d a s Songaila ta ip pat 
nebuvęs reformų šalininkas. Vis 
dėl to Pabaltijo tautoms kilusi 
vi l t is , kad ateis diena, kai bus 
ga l ima viešai iškelti Maskvos 
padary tas skriaudas joms. Jau 
praėjusio dešimtmečio pokalbiai 
su Pabaltijo intelektualais liu
dijo jų abejingumą sovietine sis
t e m a . Nors politinių disidentų 
gretos buvo tuomet retinamos jų 
vadovų suėmimais, daugumas 
l ie tuvių t ik atžagariomis ofi
cial iai dalyvavę sovietiniame 
gyvenime. 

P r o t e s t u bangos pradžia 

Komunistų partijos veiklos 
ma tomumas lietuviams buvęs 
akivaizdus priminimas, kad jų 
šalis yra svetimos jėgos okupuo
t a — jai primetama svetima 
ka lba , svetimos institucijos, 
svet imi simboliai. Gorbačiovui 
pasisakius už Stalino politikos 

SKANDINAVIJOS 
KRAŠTŲ ŠALTA 

LAIKYSENA 
Lietuvai paskelbus Nepriklausomybę 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Paskutinių mėnesių metu 
pasaulis atidžiai stebi Lietuvos 
pastangas išsilaisvinti iš Sovie
tų imperijos. Turime ir draugų, 
ir priešų. Tačiau yra ir nemažai 
abejingų Lietuvos laisvės sie
kiams. Džiugu pažymėti, kad 
daugumoje amerikiečiai katali
kai yra palankūs mūsų sie
kiams ir j ie pilnai remia Lie
tuvos Nepriklausomybę. 

Gerą pavyzdį turime Kalifor
nijoje. Čia Los Angeles prie
miesčio turtuolių rajone Bever-
ly Hills. Gerojo Ganytojo vardu 
pavadintoje katalikų bažnyčioje 
labai stipriai pasisakoma del 
Lietuvos laisvės. Šios bažnyčios 
klebonas prelatas Peter Healy 
savo sekmadienių pamoksluose 
pamini Lietuvą, jos istoriją ir 
dabartinius įvykius. Jis prašo 
visus parapijiečius melstis už 
greitą ir pilną Lietuvos išsi
laisvinimą. Popiežius Jonas 
Paulius II aiškiai pasisakė.kad 
kiekviena tauta turi teisę į 
laisvę ir nepriklausomybę. Šis 
katalikų Bažnyčios nusistaty
mas tu r i įtakos ir Vakarų 
valstybių politiniuose spren
dimuose. 

Tačiau Skandinavijos valsty
bių laikysena Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių Nepriklau
somybės siekiams nėra palanki. 
Nė vienas iš Skandinavijos 
kraštų nepripažįsta kovo 11 
dieną atkurtos Lietuvos Nepri
klausomybės 

Paskutiniu laiku įvyko Skan
dinavijos kraštų konferencija. 
Jos metu nepadaryta bendro 
Sovietų Sąjungos, kuri vykdo 
Lietuvos ekonominę blokadą 
pasmerkimo. Konferencijoje 
ypatingai Suomija buvo nepa
lanki Lietuvai. Suomijos am
basadorius Washingtone Jukka 
Val tasaar i pareiškė: Mes 
nematome reikalo, kad didžio
sios valstybės griebtų viena 

tautybių atvžilgiu peržiūrą, pa- tautos protesto išsakymas, 
dėt is pasikeitė. Totoriai tuojau Panašiai pasielgta ir kitose 
iškėlė savo tautos kolektyvinį Pabaltijo respublikose. Šios 
iš trėmimą antrojo pasaulinio 
ka ro metais. Lietuviai pradėję 
re ikšt is protestais dėl savo tau
tos likimo. 1987 m rugpjūčio 
mėnesį Lietuvos Laisvės lygos 
surengta demonstracija Molo
tovo-Ribbentropo paktui pa 

masinės demonstracijos pakei
tusios respublikos politinj 
klimatą, — ta ip profesorei 
Olcott tvirtinę jos sutikti lie
tuviai. Tik kažkodėl autorė 
nepaminėjo Baltijos kelio, su
jungusio daugiau kaip milijoną 

niųkonfe- ijosWashingtone smerkt i buvęs pirmas viešas pabaltiečių. 

kitai už gerklės, kad tai būtų 
mums naudinga. Mes nemano
me, kad kaltinti Sovietus dėl 
Lietuvos būtų išmintinga. Ko
dėl tokia nedraugiška mažos 
Suomijos laikysena Lietuvos 
atžvilgiu? Yra daug priežasčių. 
Viena iš jų — tai tebesanti 
perdėta baime Rusijos meškos, 
kuri jau baigia savo dienas. 

Danija,kuri prievarta krikš-
tyjo ir kolonizavo Pabaltijo 
kraštus dvyliktame amžiuje irgi 
susilaiko pasmerkti Lietuvos 
blokadą. Švedai, kurie praėju
siais šimtmečiais valde Pabalti
jo kraštus, parodo šiek tiek 
palankumo. Stockholme yra 
įsteigtas 166 milijonų dolerių 
Lietuvos fondas. Suma. kurios 
paskirtis yra suteikti Lietuvai 
pagalbą, kada tai bus ..įmano
ma". Švedai pasiuntė \ Mask
vą pareiškimą, smerkiant į 
Sovietų Sąjungos ekonominę 
blokadą Lietuvai 

Lietuvos ministerė pirmi
ninke K Prunskienė buvo 
nuvykusi \ Norvegiją prašyti 
ekonominės pagalbos Lietuvai. 
Čia ji laimėjo simpatijas ir 
užuojautas, bet konkrečios 
pagalbos ir norvegų alyvos ne
gavo. Norvegija tik smerkia 
Sovietus už ekonomines sankci
jas prieš Lietuvą ir nieko 
daugiau. 

Istorijoje liks gilūs prisimi
n imai t iek apie Lietuvos 
draugus, tiek ir priešus. Šiuo 
momentu geriausiai tiktų lie
tuv i škas posakis : pažinsi 
draugus nelaimėje. Deja. tokių 
draugų, kada Lietuva yra nelai
mėje, nedaug teturima. Todėl 
kiekvieno laisvojo pasaulio lie
tuv io pareiga yra ieškoti 
Lietuvai daugiau palankių 
draugų senatorių ir kongres-
manų tarpe. Šie asmenys gali 
paveikti valstybės vadovybę pa
keisti savo neigiamą nusista
tymą Lietuvos atžvilgiu. 

Tačiau mes turime neužmiršti 
ir jiems padėkoti už pastangas. 
Nepagailėkime nei piniginių 
aukų juos paremti rinkimų 
metu. Jie yra mūsų draugai ir 
tik jų pastangomis bus paveik
tas Amerikos prezidentas G. 
Bush pripažinti Lietuvos at
kurtą Nepriklausomybę ir pa
siųsti savo ambasadorių į Lie
tuvos sostinę Vilnių 

KAI LAISVE ŠVITO 
Žmonių menta l i t e tas 

J U O Z A S RUDZEVIČIUS 

šeimoje. Sekan t pasakojimais, galima manyti, kad 
Inkratų tėvai kasdieninės duonos kąsnį pelnė dirbdami 
Alvito dvare. Anomis dienomis apie vargšus Inkratus 
sužinoti visos teisybės, nerūpėjo niekam. Vienok Inkra 
tų sūnelis nuo jaunučių dienų išsiskyrė šviesiu protu 
ir Dievo meile. Tai ma tė tėvai, išgirdo tetulės, išgirdo 
pažįstamulės. Ir puolėsi jos nuo savęs atitrauktais ska
tikais vaikelį į mokslus, į kunigus leisti. Kai ne viena 

34 jų jau tada kuone mačiusi savo globotini atnašaujantį 
Motiejus Brazauskas buvo kilęs iš turtinga ^imos. šv. Mišias. J a u n u t i s gimnazistas šešias dienas sa 

To nė minėti nebuvo t ikro reikalo. Nei jo apdarui, nei vaitėje, kasdien ankstybais rytmečiais pakirdęs, koki 
apavui neprilygo ne vienas bendraklasių N- vienas ten orai bebuvo: ar saulė švietė, lietus žliaugė, ar pūgos 
negalėjo pasididžiuoti tokiu apvaliu liemeniu, nė siautė, vis skubėjo apie 8 km į Vilkaviškio gimnaziją, 
tokiems rausva spalva žvdintiems veidams <' baltu- Pamokoms pasibaigus, bažnyčioje už savo geradares 
tėlės švelnios rankos tiesiog didžiavos; -ad jos meldėsi, dėkojo jis i r Aukščiausiajam, kad j) tokį 
sunkiame darbe nepavargo niekada, neišg ino jų jaunutį jau kviečia darbuotis į savo vynuogyną. Ir vel 
žvarbūs žiemos speigai, vasaros saulėkai ta -eįskir- 8 km grįžo į tėvų pastogę. Apie iį giedrios l i M M 
do jose gimtosios žemės dulkių. Dar tik žemesn. sėkla- jaunuolį išgirdo ir Pranciškonų vienuolynas. Kai K 
sese būdamas iau garsinosi jis, kad ateityje da'buosis Inkratą baigė bene 5 klases, pranciškonai ji pasiėmė p u s a l kanes dienos ne naktimis nesibaigusios, nuo ryto 
vien Dievo garbei. Su bendraklasiais buvo mardagus, savo globon pas save. nedavė ramybės. Viena paguoda buvo. kad nuo tada 

tokiai. Tik savo primicinėm mišioms kun. K. Inkratą m o t inele pradėjo kepti vis skanesne ir skanesnę 
^didus, sugrįžo į g imtinę Alvito parapiją. Bet čia giedro d u o n e ] ę Sūnus iš ankstybų vaikystes dienų pasitikėjo 
nepri- džiaugsmo nepatyrė. Jo geradares moterėles, kur ji g e r o j o pfevg Apvaizda, tai rytmečiais pakirdęs skubėjo 

ir 3-je, bepamačiusios,vis puolėsi bučiuoti jo rankas. Dėkingo ( ankstybąsias mišias Bažnyčioje, taip arti Dievo, ir 
l metu jauno kunigo tiesiog širdis užlūžo. Jei būtų išdrįsęs, 
idagiai tų geradarių įskirdusias rankeles būtų išbučiavęs visas. 
<raipy- Tai a t i t rūkęs nuo jų. skubėjo bažnyčion ar klebonijon. 
kvieno Pasakojama, kad po to kun. K. Inkratą gimtinėn pa 
ii šluos- rapijon negrįžęs niekada, 
męs iš Kel iems metams praslinkus, jis gavo ir vienuolio 

pečius, gal ir fizinę jėgą. bet klasėje jos niekada nepa
rodė Kaimyninėj parapijoj gyvenusi Elena Sepikiene 
pasakojo, kadji kun. J. Martišiūną temačiusi vienintelį 
kartą, kai jis Lankeliškių parapijos bažnyčioje atna
šavo savo pnmicines šv. Mišias. Kurioj parapijoj kun 
J Martišiūnas darbavosi pastoracinėj veikloj, neteko 
sužinoti. 

Kružikas gimė darbininkų ar grytelninkų šeimoje. 
Tėvai pragyvenimą pelne dirbdami vienkiemių ūkiuo
se ar Alvito dvare Ir atėjo tada didelio sumišimo metai. 
1-masis pasaulinis karas užgriuvo. Rekvizicijų, okupa
cijos nedalioj žmonės netekę gyvulių, pusbadžiu mito. 
Ūkininkai atleido samdytą šeimyną. Tada ir Kruzikai 
neteko nuolatinio darbo, ne kasdien turėjo po tą pusę 
svaro duonos dienai 

Nuo tada augantis sūnus nežinojo, kiek sočių 
valandų jis turėjo. Jos. kaip dangaus šviesios palaimos, 
pralėkė kuone nepastebėtos, nesuskai tytos , o 

bet nė su vienu nebendravo, nuo visų laike-
Bene nuo vaikystės dienų paikinamas, išauC' 
į egoizmą palinko. Prie klasės bendros nuotaiki 
tapo niekada. Valgus gal iš mažens buvo. Kac 
4-je kiasėje jau mokydamasis, dažnai pertr įui* 
iš suolo išsitraukęs krepšelį gardumynų, ma 
juos kramsnojo ir smulkiais žingsniais, pa» 
damas palengva judėjo tarpsuolių taku. P" * 
suvalgyto pyragėlio, rankas, veidą vis mandac 
tė balta skarele. Tik labai retais atvejais j , 
krepšelio kokį pyragėlį, padavė kokiam be: r b a s i u i , šventimus. Vienuolynas j» išsiuntęs Pietų Amerikon. 

Bene 5 klases baigęs, jis įsižiūrėjo ev ..uteronų Čilės valstyben misijonienumi. 
;iavęs į J. Mar t iš iūnas buvo ramaus, tylaus būdo, gal ir kiek 
liau su nedrąsus. Jo tėvai Lankeliškių parapijoj turėjo gerą. 

vidutinio didumo vienkiemį. Jo vieno artimesnių 
r ekusioj draugų pasakojimu, J. Martišiūnas turėjęs plačius 

tikybos merginą. Gal jos tikybą priėmęs, 
ev. liuteronų pastorių seminariją. Kas ten 
juo nutiko, žinių nėra. 

Kazimieras Inkratą gimė ne turtai? 

ji guodžianti rimtis apglobė Tada aprimę viduriai ne 
drumste šventos rimties. Ten kas rytas iš ryto mate 
jis. gėrėjosi, kaip paaugesni berniukai apsiavę švariais 
odiniais batais, aprengti baltais, raudonais apdarais, 
patarnavo prie altoriaus, bažnytine kalba šventus 
mišių žodžius kalbėjo, jų rankose sidabro varpeliai 
skambėjo... Kružikų sūnelis buvo protingas vaikas, jis 
suprato, kad tokios laimes niekados nesulauks Argi 
jam. sulopytais apdarais dėvinčiam, kas leistų prie ai 
toriaus klumpėmis kelti triukšmą?... 

'Bus daugiau) 

< 
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DAINA, VIEŠNAGĖ 
IR ĮSPŪDŽIAI 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Ta tema pradėjome įdomų 
pokalbį su kompozitoriumi ir di
r i gen tu Gediminu P u r l i u , 
Čiurliono ansamblio kvietimu 
atvykusiu į Clevelandą paruoš
ti ansamblį auksiniam jubilie
jui, ir su jo žmona, muzikos pe
dagoge ir dirigente Audrone 
Purliene. Ji buvo ne tik an
samblio viešnia, bet savo puikiu 
sopranu prisidėjo prie jubilie
jinio koncerto programos ir su 
savo vyru lankė mokyklas pasi
semti žinių apie muzikos peda
gogiką Amerikoje. 
. „Ar ne įdomus sutapimas, kad 

jubiliejinis koncertas įvyksta 
lygiai po pusės metų nuo mano 
atvykimo". Sentimentaliai šyp
telėjo Gediminas Purlys. „At
vykau j Clevelandą lapkričio 5 
dieną, o koncertas — gegužės 5 
dieną..." Apie savo darbą su 
Čiurlionio ansambliu jis kukliai 
išsireiškė: „Jaučiu, kad atlikau 
savo darbą, o ar jį padariau 
geriau ar blogiau, tespren
džia klausytojai ir daininin
kai. Man reikėjo ir dvasiniai 
ir fiziniai prisitaikyti. Ansamb
lio nariai yra nepaprastai mieli 
ir nuoširdūs žmonės, labai pasi
aukoję. Aš juos vadinu did
vyriais. Po ilgos darbo dienos ar 
mokslo jie atvyksta į repeticijas, 
kuriose praleidžia ilgas įtemp
to darbo valandas. Tokiam dar
bui ne kiekvienas gali pasiryžti. 
Turėjome vokalinių problemų, 
bet kai kurias esame išsprendė. 
Pastebiu darbštumą, punktua
lumą. Jaučiu nepaprastai daug 
pagarbos ir sentimento an
samblio pirmininkui Vladui 
Plečkaičiui — jis yra choro siela, 
jo variklis. Be jo pastangų ir 
manęs čia nebūtų. Gėriuosi ir 
choro valdyBos"veikla, kuri yra 
akivaizdi ir aktyvi. Nesutinku 
su mintimis, kad po jubiliejaus 
ansamblio darbas pasibaigė. 
Penkių dešimtmečių veikla, 
t a rnavus i lietuvybei, negali 
žlugti. Turiu slaptą viltį, kad 
kitais metais galiu atvažiuoti 
ansamblį paruošti dainų šven
tei. Mano svajonė yra joje daly
vauti. O pats Čiurlionio an
samblis išeivijos visuomenėje 
užima svarbią poziciją". 

..Pradedu suprasti Amerikos 
lietuvių būdą, jų tarpusavio san
tykius, tik negaliu priprasti 
prie Amerikos aprangos ir 
Šukuosenų k r a š t u t i n u m ų " , 
toliau komentavo Gediminas 
Purlys. „Žaviuosi Amerikos 
ap t a rnav imo kul tūra , ben
dravimo paprastumu socialinėje 
sferoje, paslaugumą ir norą pa
tarnaut i" . 

Apie patirtį profesinėje srityje 
Gediminas Purlys turėjo daug 
ką pasakyti. „Savo profesinio 
patyrimo dalį Amerikoje no
rėčiau parsigabenti į Lietuvą ir 
ten perduoti, jei pavyks, ypa
t i n g a i mokymo procese . 
Amerikoje visiškai ki toje 
plotmėje stovi mokslas. Čia bū
damas pasidariau aiškią išvadą, 
kad mokslas nėra lengvai įgy
lamas daiktas, bet vra reikalin

gos asmeninės pastangos moks
lui siekti. Lietuvoje mokslas 
nėra labai vertinamas, todėl 
norėčiau pe r t i ek t i tai , ką 
mačiau ir patyriau. Pradėčiau 
nuo žodžio „laisvė" ta prasme, 
kad ji nereiškia anarchijos. 
Šalia jos turi lygiagrečiai stovėti 
darbštumas. Nuo to reikėtų pra
dėti Lietuvoje: įdiegti tų sąvokų 
reikšmę. Svarbi yra darbo nuo
taika, požiūris į mokslą kaip 
vertybę, požiūris į savo draugus 
ir pedagogus. Ka i kur ios 
smulkmenos mane žavi, kaip 
drožtukų buvimas klasėse. Net 
ir Akrono universiteto choro 
klasėje pr ie sienos y r a 
primontuotas drožtukas. Lau
kiant choro pradžios, studentai 
pasidrožia pieštukus ir sėda į 
savo vietą. Tai atrodytų tik 
menka detalė, bet man joje glū
di gili mintis". 

„Ne viskas, ką mačiau t iktų 
Lietuvai. Jaunimas čia kai kur 
būna labai ekstravagantiškas ir 
man sunkiai suprantama ap
rangos pasirinkimo laisvė". Bet 
reikia pažvelgti giliau — ne į 
drabužius, bet kas po jais... 
Amerikoje nepraprastai aukštas 
technikos išsivystymo lygis, 
pradedant susisiekimo priemo
nėmis ir baigiant tuo, kad kopi
javimo aparatus galima rasti be
veik ant kiekvieno kampo, kas 
yra nepaprastai reikalinga mo
kymo darbe. „Man buvo suda
rytos sąlygos lankytis eilėje 
aukštesniųjų mokyklų ir aukš
to lygio Oberlino konservatori
joje. Tai buvo puikios progos su
sipažinti su muzikos profeso
riais, chorvedžiais, stebėti dės
tymo metodus, mokinių elgesį, 
santykį su pedagogais ir jų dar
bo rezultatus. Akrono universi
tete turėjau malonumą dirbti su 
studentų choru. Robert Shaw 
harmonizuotos negrų liaudies 
dainos part i tūrą „Mano Dieve, 
koks ry ta s" išrašiau iš at
minties, parinkdamas jiems 
artimiausią kūrinį. Man tai 
buvo Amerikoje sunkiausias eg
zaminas — mano asmeninis dar
bas su studentų chorais Su jais 
buvo lengva dirbti, nes mačiau 
geranoriškus studentų veidus ir 
jų draugišką požiūrį į mane. 
Dirbant su Akrono universite
to choru, man susidarė įspūdis, 
kad jie mane „tikrina", „bando" 
ir man teko žaibiškai į tai 
reaguoti. Iš karto pasakiau, kad 
,jūs nemokat dainuoti". Bet tai 
buvo labai aukšto lygio stu
dentai. Clevelando valstybi
niame univers i te te turėjau 
progą su studentų choru savaip 
interpretuoti Vivaldi „Gloria". 
Buvo įdomu stebėti Ohio aukš
tesniųjų mokyklų chorų kon
kursą, kurio struktūra man 
buvo visiškai nauja ir netikėta 
ypatingai tuo, kad kiekvieno 
choro pasirodymas buvo ver
t inamas iš ka r to skelbiant 
rezultatus. Stebino mokyklų 
choro dainavimo lygis. Su kai 
kuriais atlikimo dalykais galiu 
nesutikti, pasilieku prie savo 

nuomonės, bet tai liečia daugiau 
vokalinę pusę". 

Jis ta ip pat lankė profesinius 
muzikos spektaklius, kaip operą 
„Madame Butterfly", „Sprag
tuko" baletą, klausėsi Clevelan
do simfonijos orkestro ir choro 
koncertų ir Robert Page choro, 
atlikusio Hendelio „Mesiją". Jis 
turėjo progą tą patį veikalą 
antrą kartą išklausyti ir jame 
dainuot i vienoje anglikonų 
bažnyčioje. 

Pasidalinus įspūdžiais, paklau
siau, kaip jis jaučiasi, būdamas 
toli nuo Lietuvos, kurioje vyks
ta tokie nepaprasti įvykiai. 
„Man nepaprastai rūpi Lietuva. 
Atsižvelgiant į tai, kas joje vyks
ta, tvirtinu, kad šiuo metu man 
būtų lengviau būti Lietuvoje, 
negu čia, nes ten esu su šeima 
ir su tauta. Tačiau jaučiu, kad 
mano darbas su ansambliu yra 
ir savotiškas darbas Lietuvai". 

Padėkojusi Gediminui Purliui 
už pokalbį, kreipiausi į Audronę 
Purlienę. „Visų pirma noriu 
padėkoti čiurlioniečiams, ypa
tingai Vladui Plečkaičiui, kad 
man sudarė galimybę atvykti. 
Daug girdėjau apie Ameriką, 
bet buvo malonu ją savo akimis 
pamatyti . Didžiausią įspūdį 
man padare žmonių šiluma, 
jautrumas, lietuvių vieningu
mas, didelis rūpestis Lietuvos 
padė t imi . Atvykau pačiu 
nuostabiausiu metų laiku: 
mano akyse pražydo medžiai, 
prasiskleidė žiedai... Ir kur toji 
paslaptis, kad moterys, nežiū
rint jų amžiaus, labai gražiai 
atrodo? Mano atžvilgiu parodyto 
dėmesio ir jautrumo tikrai nesi
tikėjau. 

Buvo nepaprastai įdomu 
lankyti mokyklas, matyti jų pa
talpas ir patį jaunimą. Čia 
mokslo sąlygos ir patogumai 
skiriasi nuo mūsų kaip skiriasi 
dangus nuo žemės, bet jaunimas 
yra panašus į mūsiškį — jie 
vienodai reaguoja į tai, jei prieš 
juos stovi talentingas diri
gentas. Tada jų akys blizga. Jie 
nuobodžiauja, kai yra netikęs 
vadovas. Jie vienodai džiaugiasi 
ir liūdi, tik mūsų jaunimas yra 
daugiau disciplinuotas ir susi
valdęs. Mane vis t ik žavi 
Amerikos jaunimas. Jis jaučia
si laisvai, rodo entuziazmą, lais
vai išreiškia savo jausmus, bet 
nėra nemandagus. Manau, kad 
prie mūsų jaunimo susivaldymo 
prisidėjo sistema, nes iki pat 
atgimimo visi buvo priversti 
gyventi dvilypį gyvenimą. Toji 
sistema padaro žmogų nena
tūralų, nes jis negali laisvai iš
reikšti savo jausmų. Nebus 
lengva priprasti prie naujo 
gyvenimo būdo. Man buvo 
įdomu ir naudinga lankyti 
mokyklas ir stebėti chorų 
konkursą, nes aš dirbu su tokio 
pat amžiaus jaunimu. Labiausia 
mane domina vokalinė pusė. 
Turime ir Lietuvoje chorų, kurie 
dainuoja lengvu balsu, kaip ir 
Amerikoje, bet mano idealas 
yra. kad kiekvienas dainininkas 
dainuotų kaip solistas, kad 
galėtų lengvai valdyti kvėpa
vimą, formuoti savo balsą ir 
tokiu būdu atskleisti visas savo 
balso galimybes. Tada balsas 
įgauna jėgą. Daina yra lietuvių 
ginklas... Chorų konkursas ir 
chorvedžių seminaras man buvo 
labai naudingi. Nieko naujo 

CLASSIFIED GUIDE 

Kopenhagoje lietuvia su Norvegijos užs. reik. sekretorium. Iš kaires: dr. 
Algirdas Budreckis, Ncrvegijos užs. reik. sekr. A. Christiansen, Lietuvos užs. 
reik. min. A. Saudargas ir dr. K. Bobelis. 

chorvedžių seminare nepa
tyriau, bet buvo d&ugu, kad aš 
pasitvirt inau s a v žinias ir 
pamačiau, kad einu teisingu 
keliu. Mokyklos choru pamokos 
man buvo labai naudingos. Grį
žusi visa tai ne t ik papasakosiu 
mokytojams ir mokiniams, bet 
ir savo darbe stengiuosi kai ką 
keisti. 

Kaip dainininke:, man yra 
nepaprastas jausrr. - dainuoti 
kartu su l ie tuvia i išeiviais 
Čiurlionio ansamblyje, nes labai 
mažai apie juos žir< au. Mane 
labai jaudina ansamblyje maty
ti jaunus žmones — mergaites, 
kurios kankliuoja, i- aunuolius, 
kurie groja lumzdeliais. J ie 
tokiu būdu priartėja prie lie
tuv i škos muzikos, su j a 
susipažįsta ir tuo pačiu priartėja 
prie Lietuvos. 

Čiurlioniečiai yra nepaprastai 
ištikimi savo idėja. Jų veiklai 
nutrūkus, pajustu KO netekę 
tuo labiau, kad visi yra kaip vie
ns — už Čiurlionį galvas guldo. 

R e i k i a jį bet kokia kaina 
išlaikyti. Jis yra brangus Lietu
vai ir išeivijai. Susipažinau su 
Ona Mikulskiene, su ansamblio 
praeit im, su jo archyvu. 

Bijau pagalvoti apie atsi
sveikinimą, nes prisirišau prie 
čia esančių žmonių, bet traukia 
namo pas vaikus" , kiek susi
j a u d i n u s i užbaigė Audronė 
Purl ienė, kuri grįžo Klaipėdon 
gegužės 29-tą dieną. 

PASSBOOK 
SAVIVGS... 

the best wayto save regular iy! 

Paid an<j 
C o m p o u n d e d 

Ouarter ly 

see us for 
financing. 

A T OUR L O W R A T E S 
v«rtft 

T O r i T V O U » I N C O M t 

Mutual rederal 
Savinas andLoan 

2212 VVEST CERM AK ROAD CHICAGO. ILL 60608 
Peter Kazanauskas, Prs. Tel.: 847-7747 

Hours: Mot i . Tue. F r i . 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 

S E R V I N G C H I C A G O L A N D S I N C E 1 9 0 5 

TORGSYN TORGSYN 
5542 Geary Blvd., San Francisco, C A 94121 

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

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKES1 

TV, VCR'S 
TELEFONAI 

CAMCORDERS 
Voltaiau 127 220 

RADIJAI IR VCR 
RADIJO ĮRENGIMAI 

Tinkantys Sov. Sąjungai 
KOMPIUTERIAI 

Su rusišku raidynu 

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
LŪPŲ DAŽAI 
SUVENYRAI 

M M M m už*tkrmu» tftonv H vtmų JAV muitų tr M kitų kraštų 
j — — — • 0m*rtn%» Sov. tąįungoį. 

U 

MCmtl parduotuve siunčia visokiu 
ru»ig radiju* ir elektroniniu" pn» 
tarnu* į Sov Hajungą «u apmokėtu 
arba neapmokėtu muitu. 

Valandos: 
pirm.-trečd. 11-8 
ketvirtd-sestd. 11-7 

imcMDMAN40iMIN(. 
Leidimai V/O Vneshposyltorg ir V/O Vneshtrans 

IMPORTO ir EXPORTO BENDROVĖ 
Supakuoti 10. 20. 30 ar 40 •+• svarų siuntiniai ir čia sumokėtas 
muitas jūsų gimines ir draugus Lietuvoje pasieks oro paštu per 10 
dienų. Kataloge rasite VCR, TV, kompiuterių, medicinos reikmenų, 
maisto ir drabužių. 

Tik per mūsų firmą galite pirkti naujus butus, naujus baldus arba 
atostogas Juodosios jūros kurortuose. Kislovodsk. Essentuki, ir 
pasiųst maisto siuntinius tiesiai į jūsų kraštą. 

New VVorld Management, Inc. 
1314 Gravesond N«ck Rd., Brooklyn, N.Y. 11229 

Tel. <7l8)-6««-5900. FAX (718) 646-5981 
Darbo vai.: plrmed.-penktd. 9:00 v.r . -6:00 v.v. 

Kalbėkit* su Larry arba Leon 

New York. Nargis Universale Shop . 302 Srighton Beach 7 1 8 - 9 3 4 - 2 0 1 0 
New York. Infant and Chiklren. 122 First Ave N Y . N Y 10009212-677-2980 
New York. H i Tech Video. 41 W 35 St . N Y . NY 10001 2 1 2 - 4 6 5 - 0 6 2 1 
Phila Internationa. Parcel Serv ice. 3020 Richmond Ave 2 1 5 - 4 2 5 - 1 2 3 4 
Phila Joyful l Gifts. 10082 Bust le ton Ave. 2 1 5 - 9 6 9 - 1 1 5 0 
Phila Internationa Food Market. 8570 Bustleton Ave 2 1 5 - 7 4 2 - 1 1 2 2 
New Jersey, Podhale Travel. 1108 N Olden Ave . Trenton 609 -396 -3355 
New Jersey. International. E lCo , 2816 Morr is Ave . Un ion 2 0 1 - 6 8 6 - 3 7 4 0 
Delaware, Podhale Travel. 751 Mary land Ave . VVilmington 3 0 2 - 6 5 5 - 7 6 5 9 
Michigan. Uk ra inon Book. 11758 Mi tche l l . Hamtramck 3 1 3 - 8 9 2 - 6 5 6 3 
Indiana. Stanley s Parcel. 8865 E South St.. Fishers 3 1 7 - 8 4 2 - 8 0 3 5 
Ohio. G i f t a n d Parcel Shop. 5432 State Rd . Parma 2 1 6 - 7 4 9 - 3 0 3 3 
Ohio. Bazar Git* and Parcel. 5689 State Rd . Cleveland 2 1 6 - 6 4 5 - 6 0 7 8 
Ohio. Dnister Co 4108 Bruvening Dr.. Parma 2 1 6 - 8 4 7 - 4 9 6 1 
Ohio, Distr ibution of DNC. 3491 W 25th St. Cleveland 2 1 6 - 7 4 1 - 8 0 8 2 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

N E T E N K A TARNYBV 

Paskutiniu metu apie 170 tar
nautojų Chicagoje neteko tarny
bų, šimtus atleido Marshall 
Field bendrovė, taip pat daug 
atleido Continental bankas. 

M I L I J O N A I TYRIMAMS 

I l l ino i s u n i v e r s i t e t a s iš 
valdiškų ir iš privačių fondų 
įvairiems tyr imams pravesti 
surenka daugiau kaip 80 mil. 
dolerių per metus. 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šą įstaigą, prašome 
paminėti. Kad esate arbarorite būti 
Rimo Stankau* Klijentais Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

H MLS. KOMPIUTERIŲ 
pagalba gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži-
ninga^ patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BEL^BACE REAi_T0RS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZlE 

77S-2233 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui1 

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

ALEXANOER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

l ietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

OTIIUĮK 21 
KMIECIK REALTORS 

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

DANUTE MAYER 
284-1900 

je i norite parduoti ar pirkt i na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p ro fes iona l i a i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
vei tui . 

1 Vakarus nuo Kedzle naujesnis, ge
rai prižiūrėtas 3 butų, Vh aukšto mū
rinis namas ir garažas — venas 
dėmesio! 

Pulkus Investavimas: 12 butų mūras 
arti 107 St ir Hartem; 65.000 metinių 
pajamų, visi butai modernūs. Suinte
resuoti - NEDELSKITE! 

Įkyrėjo miesto triukšmas? Par
duodama nuosavybė prie 5. vienas su 
kitu sujungtų ^ežerų; 5 atskin, 2 mieg. 
namukai, tinkami gyventi ištisus metus. 
Tik 2Vj vai. kelio į rytus nuo Chicagos. 
Indianoje 

Suinteresuoti skambinkite: BUDRAI
ČIUI, 312-767-0600 arba į namus 
312-77S-3971 
ONE STOP REAL ESTATE, INC . 

LB mis 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimait ls.Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

59S3 S. Kedile Avs. 
Tei. 436-7878 

Omu6t 
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Business 
(708) 257-7100 

OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemom. Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

Residence 
(708) 257-5446 IRENA STANIULIS 

Namas apžiūrėjimui 
liepos 1 d., 1-4 v. p.p. 
12926 ąrcher, Lemont 

4 mieg.. 2 židiniai. 2 auto garažas, ba
seinas, medžio grindys. Galima sklypą 
padalinti į du Apžiūrėkite šią nuostabią 
nuosavybę! $275,000 

..Cape-Cod" stiliaus namas Lamoms. 
Gražus, kaip paveikslėlis 3 mieg.. 2 vonios. 
1 akro. medžiais apaugęs sklypas. At
remontuotas. Atvira veranda. Žavus vaiz
das. ..Florida" kambarys prie virtuvės. 
$133,900 

O L S I C K & CO. , REALTORS-
1180 State Street 
Lemont , Illinois 60439 O z r t U ^ -
(708) 257-7100 2 1 . 

FOR SALE 

Parduodu Royal rašomąją ma
šinėlę su lietuvišku raidynu. 
Skambinti A. Giedraičiui 
312-737-2421 

MISCELLANEOUS 

Parduodamas 5 metų namas St. Bedė 
parap'loje. 83 St.. arti Pulaskt. 3 mieg.. 
nauji kilimai: 1 vonios kamb.; kietmedžio 
grindys, naujai varnišuotos. tinko sienos: 
centralmis šildymas, plytelėmis išklotas 
rūsys: 2 auto. garažas su autom, 
atidarymu, šoninis (važiavimas; alummiai 
vandens nutekėjimo vamzdžiai; ..tnple 
track" langai Jei norit apžiūrėti, skam
binkite 312-767-3560. KaDsH angftakai. 

FOR S A U 

..Related living" mūrinis namas Į Vakarus 
nuo Pulaski. ant 69 St 1-mas a. 2 mieg.. 
5Vs kamb.: įrengtas rūsys, virtuvė 2-as a 
1 mieg.. 4'/i kamb ; šoninis įvažiavimas. 45 
pėdų skypas šildymas karštu oru 

3655 W. 68 St. 3 mieg kamb.. salonas ir 
valg.. kedro medžio rūbinės, {rengtas rūsys 
su baru: namas mūrinis: 2 auto garažas: 
40 pėdų sklypas 

FIRST RATE REAL ESTATE 
767-2500 

FOR SALE 

Mūrinis 4 mieg namas 4512 S. Klpatrtck; 
VU vonios; 2 mieg aukštai. 2 mieg. žemai, 
medžio grindys: šildymas karštu oru 

2 butų. aluminiu apkartas namas. 2458 W. 
45 PI.; 2 a 2 mieg ; nauias kilimas, vonia 
1-mame a kietmedžio grindys, vonios 
kamb ; nauja šildymo karštu oru sistema; 
nauias karšto vandens tankas: naujai (vesta 
100 Amps elektra 

Skambinti 368-8530 arba 767 9886 

H E L P VVANTED 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 VVest 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 
~ .»* 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

• + 

MECHANINE-
MŪZA 

Ieškoma siuvefa-as siūt iš ..fasnion 
leather" pagalves, lovatieses ir ..make-up 
bags" erdvioje studiiote. netoii miesto cen
tro Įvairus ir (domus darbas Skambinti: 
Anelei, tol. 312 82* 4740. 

J A V Va ls tybės depar tamentas 
l a i k o liatuvtv-anojų k. vartėfo. Dar 
bas pagal sutartĮ. 'etkarčiais Būtina 
laisvai klbeti lietuviškai ir angliškai. 
Irfor-nacijai skambinti ..collect" Ertca 
a r b a S tacey , Intsrpratlng Dlv. 
(202 ) 647 -3493 . 

Nauias poetės Editos Nazarartės eilėraščiu 
nnkinys yra puikus įrodymas, kaip siu. dienų 
technikos pasaulyje gali egzistuoti ir poezija. 
nuo to pasaulio ne atitrūkdama, net Į supoetin
dama 

Knyga ijleido Ateities Literatūros Fondas 
Ja galima gauti IT .Drauge" )os kaina 6 dol . 
su persiuntimu — 7 dol 50 centu. Ilhnois 
gvvemotai pne sumos dar prideda 48 centus 
mokesčio 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

SIETYNAS VASARĄ 
ATOSTOGAUS 

Daytona Beach lietuvių kolo
nijos choras, vadovaujamas 
muz. Antano Skridulio, po 
Birželio įvairių įvykių minėjimo 
(giedojo bažnyčioje šv. Mišių 
metu ir salėje), birželio mėn. 10 
d. baigė šį sezoną ir išėjo vasaros 
atostogų Choras atnaujins 
darbą tik rudenį, rugsėjo mėn. 
Taip pat liepos ir rugpjūčio 
mėn., kaip ir kasmet, lietuviškų 
pamaldų nebus. 

Lietuviams pamaldos įvyks 
rugsėjo mėn. 9 d., kur vėl gir
dėsime gražias Sietyno giesmes. 
Tą dieną ALT S-gos Daytona 
Beach apylinkių skyrius ruošia 
Dirvos deimantinės sukakties 
paminėjimą ir praves Dirvos 
rėmimo vajų. 

Choro Sietyno vadovas muz. 
Antanas Skriduiis, sezono pa
baigtuvių ir savo vardinių — 
Antaninių proga, pakvietė 
choro dalyvius su vyrais ir žmo
nomis bei nemažą būrį savo 
artimųjų atšvęsti gražaus dar
bo užbaigtuves. Valytė ir An
tanas Skriduliai pasižymi vai
šingumu ir svetingumu, tad 
svečiai gražioje Skr idu l ių 
sodyboje maloniai praleido 
birželio 13 d. — Antaninių 
popietę. 

Sietyno vadovą muz. Antaną 
Skridulį vardinių proga pa
sveikino choro valdybos pirmi
ninkas rašytojas Andrius Mi
ronas ir valdybos vicepirmi
ninkė operos sol. Juoze Daugė
lienė. Padėkojo vadovui už 
rūpestį puoselėjant mūsų telki
nyje lietuvių dainas, giesmes. 
Palinkėjo tokio paties ryžto 
ateičiai ir Sietyno vardu vardu
vininkui įteikė dovanas. Svečiai 
sudainavo I lgiausių metų. 
Valio, Valio ir l inkėjimus 
palydėjo šampano tostu. Trum
pą padėkos žodį tarė Valytė 
Skridulienė. 

Varduvininką sveikino ir ki
ti svečiai. Vaišių metu buvo gra
žiai pabendrauta, aptarta mūsų 
tėvynės dabartiniai rūpesčiai ir 
mūsų t e lk in io k u l t ū r i n ė s 
veiklos ateitis. 

ĮDOMI VIEŠNIA IŠ 
LIETUVOS 

Nuo gegužės 23 iki birželio 19 
d. pas Sofiją ir Antaną Kal
vaičius viešėjo Sofijos Kalvai-
t ienės sesutės duk ra Vida 
Sk i rps tūn ienė iš Kauno, 
Lietuvos. 

Birželio 16 d. į Sofijos ir Anta
no Kalvaičių svetingus namus 
suvažiavo iš plačiųjų apylinkių d e m o n s t r u į a įvairiose sovietų 
didelis jų ar t imųjų bū rys 

gyvenimą, daba r dalyvauja 
Sąjūdžio veikloje. 

J i gimė prieš pat Antrąjį 
pasaulinį karą Neprikl. Lie
tuvoje. Būdama jau 11 metų 
mergaitė stebėjo tuo metu vyks
tančias part izanų kovas, mate 
okupantų žiaurumus: visa tai 
gerai prisimena ir dabar. Baigė 
Kauno Politechnikos institutą. 
Dirba chemijos inžiniere tyrimų 
inst i tute ir naujus išradimus 
plastikos medžiagų srityje pri
taiko radijo aparatūrai . Tai 

atšvęsti Antano Kalvaičio var
dines ir atsisveikinti su įdomia 
viešnia Vida Skirpstūnienė. 

Antanas ir Sofija Kalvaičiai 
yra dideli žuvautojai, tad kaip 
ir visada svečius vaišino ungu
riais, įvairiais žuvies patie
kalais, na ir, žinoma, kitokiomis 
gėrybėmis. 

Vaišių metu Sofija ir Antanas 
Kalvaičiai Lietuvių Fondo 
įgaliotiniui Jurgiui Janušaičiui 
į te ikė 800 dol. čekį. tuo 
įamžindami save Lietuvių 
Fonde šių gražiųjų vardinių 
proga. 

Antanas Kalvai t is , įteik
damas čekį, pažymėjo: tebūnie 
ši kukli auka Lietuvių Fondui, 
dirbančiam išeivijos lietuvių 
gerovei ir a t g i m s t a n č i a i 
Nepriklausomai Lietuvai. 

Jurgis Janušaitis trumpu žo
džiu pasveikino varduvininką 
Antaną, prisiminė keletą jo 
prasmingo gyvenimo bruožų. 
Kalvaičių svetingumą ir jų 
aktyvią veiklą šioje kolonijoje. 
Palinkėjo svečių vardu gražių 
gyvenimo metų, sveikatos ir 
sėkmės. Linkėjimus svečiai 
palydėjo ilgiausių metų linkė
jimais ir šampano tostu. 

Pažymėtina, kad S. ir A. Kal
vaičiai yra dideli lietuviškų 
darbų rėmėjai; jie parėmė Tau
tos Fondą — 4,500 dol. auka ir 
įvairiomis kitomis progomis 
aukoja lietuviškiems reikalams 
didesnes sumas. 

Lietuvių Fondo vadovybės 
vardu jis pasveikino naujus na
rius ir padėkojo už šią didelę 
auką. 

Besivaišinant turėjau progos 
ilgiau šnektelėti su viešnia Vida 
Skirpstūnienė. J i — įdomi, 
aukšto išsilavinimo moteris. 
Gera i paž įs ta L ie tuvos 

respublikose ir konsultuoja su 
tos srities specialistais. Taigi, 
kel iaudama tarnybos reikalais 
tur i progos plačiai pažinti ir 
visos Sov ie tų Sąjungos 
gyvenimą. 

J i juokaudama teigia, kad 
p a t s b r a n g i a u s i a s y r a ne
mokamas gydymas Lietuvoje. 
Gydymas neapsieina be kyšių ir 
tai brangiai kaštuoja. 

Esą pigiausia iki šiol Lie
tuvoje buvę duonos, maisto 
gaminiai, elektra, butas, ke
lionės. Bet dabar tas viskas 
keisis. 

— Bet nenusimename. Išken-
tėjome vergiją penkiasdešimtį 
me tų , S ib i ro kanč ias , t ad 
pakelsime ir blokadas. O bloka
da daug ką privers persi
orientuoti. Privers dirbti ir 
tinginius, kur ių Lietuvoje buvo 
daug. į va i rū s spekuliantai , 
vagys, žinoma, gyveno gerai; 
tokių tėvų ir vaikai prarado 
norą dirbti, o tik nori tingi
niauti . 

Blokados padariniai pradžioje, 
žinome, bus sunkūs, bet mes 
esame pasiryžę ištverti. Manau, 
kad okupanto bandymas bloka

d a sukelti tautoje nepasi 
tenkinimą mū>ų valdžia. -
nepasiseks. Priešingai: tai dar 
daugiau sujungs tautą vie
ningai siekti nepriklausomybės. 
Lietuvos dabartį ne valdžia yra 
patriotinė. Kazimiera Pruns
kienė nepakeičiama, didelė 
diplomatė —ji turi tautos pasi
tikėjimą. Prof. Vytautas Lands
bergis yra nuosaikus ir tvirtai 
tiki Lietuvos nepriklausomybe. 

Lietuvoje veikėjų tarpe yra ir 
nesutarimo. Tai pavydo ar senų 
pergyvenimu bei prisiminimų 
išdavos. Bet to nėra daug ir 
tautai tai nepakenks. Lietuva 
turi ir labai gražaus, patriotinio, 
padoraus jaunimo, kuris moko
si ir ruošiasi ateičiai... pasako
ja viešnia Vida 

— Tetos ir tetėno Kalvaičių 
dėka ir parama turėjau progos 
viešėti Amerikoje. Aplankiau 
Kaliforniją, Floridą — visas įžy
miausias vietas. Nuostabi šalis. 
Stebina ekonomija, prekių gau

sa, pardavėjų mandagumas. 
Lietuviai, mano manymu, kiek 
suamerikonėję. pakitę ir mūsų 
tautos papročiai. Tai gyvenimo 
aplinkos įtaka. Bet kiek teko 
pažint i Amerikos l i e tuv ių 
gyvenimą — jie paliko malonų 
įspūdj, buvau visur š i l ta i , 
su meile sutikta, svetingai pri
imta. Parvažiavusi perduosiu 
Jūsų visų linkėjimus Lietuvai ir 
visur kalbėsiu apie jūsų gerą 
širdį... kalbėjo viešnia Vida. 

O ką jūs jnanote apie Lie
tuvos ateitį? — atsisveikin
damas paklausiau Viešnios. 

— Kelias į Lietuvos nepri
klausomybę bus. manau, lėtas 
ir sunkus. Sovietų imperija taip 
lengvai mūsų neišleis. Bet tau
tos ryž tas , v ienybė y r a 
nepalaužiami. Laimėsime. . . 
Taip baigiau malonų pokalbį su 
viešnia Vida Skirpstūnienė ir 
palinkėjau laimingos kelionės į 
tėvų žemę. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 
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2 d., k M tiJfrdNiiĮ 
•:40 M 10 M 

pmt WPMA (buv. WOPA stods) 1490 AM 

Žemė L 
,,Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika - tvaikata - moterų pašauti* - sportas - Htaratūra - kinas - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
.Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

t:30 v.v. M 0:40 M 

Alttence Commurrtcatfon*, Inc. 
408 South Oak Pirk Av*nu«, Oak Park. IL 60302 

t«4. nr. 840-8980 

NAUJI IR NAUDINGI PASIKEITIMAI 
SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI 

Siūlome tris būdus paremti artimuosius Lietuvoje: 
1. Jau galima siųsti siuntinius su pilnai apmokėtu muitu 

čia: Lietuvoje nereikės mokėti jokių mokesčių. Leidžiamųjų 
siųsti daiktų sąrašas yra daug platesnis, kiekiai didesni ir mui
tas mažesnis. Galima siųsti ir medžiagas. 

2. Nereikia važiuoti į Vilnių nupirkti giminėms dovanas 
dolerinėje krautuvėje, tą galima atlikti per mus Londone. 

Svarbesnės prekės dolerinėje krautuvėje yra Stos. auto
mobiliai, šaldytuvai, siuvamos mašinos, televizoriai, magne
tofonai, videomagnetofonai ir kt. 

3. Siunčiame ir toliau siuntinius kada siuntinio gavėjas 
pats apmoka muitą. Tokių siuntinių pasiuntimas yra žymiai 
pigesnis. 

Mūsų siunčiama elektrinė aparatūra yra tinkama nau
dojimui Lietuvoje. Videomagnetofonas vartojimo instrukcijas 
turi ir rusų kalba. Lietuviškai instrukcijų dar nėra 

Sudarant testamentus suteikiame praktišką patarimą, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu 
PAVELDĖTOJUI BŪDU 

BALTIC STORES & CO. Z. Juras, 
11 London Lans, Bromtoy, 

Kont, BR1 4HB, Englsnd. Tsl. 01 460 • 2592 

P A D Ė K A 
A.tA. 

VYTENIS RAIMUNDAS 
BIČKAUSKAS 

Mylimajam Broliui mirus 1990 m. balandžio 22 
d., už man pareikštas užuojautas, žodžiu, raš tu ir per 
spaudą nuoširdžiai visiems dėkoju. 

Birutė B i č k a u s k a i t ė - C i u r i e n ė 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA 
LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY, INC. 

2713 WEST 71 st St. • Chicago. IL 60629 • (312) 436-0197 • FAX (312) 436-6909 

i 

V1ZV \ LIETUVA REIKALU 
JAV Valstybės Departamentas kreipėsi i JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto 

valdybos Vašingtono įstaigą prašydamas surinkti žinias apie Sovietų vizų neišdavimą 
JAV gyventojams, norintiems aplankyti Lietuvą. Remiantis Helsinkio sutartimi. Vals
tybės Departamentas ruošiasi protestuoti dėl vizų paneigimų. Tuo tikslu jiems reikia 
tam tikrų žinių iš asmenų, kuriems paskutinių šešių mėnesių bėgyje buvo paneigtos 
Sovietų vizos. 

JAV LB Krašto valdyba prašo visus, kuriems buvo paneigtos vizos įvažiuoti į 
Lietuvą, užpildyti žemiau esančią formą ir pasiųsti šiuo adresu: 

Lithuarūan American Community, Inc. 
Government Affairs Office 

2060 N. 14th Street, Suite 108 
Arlington, VA 22201 

Jei turėtumėte klausimų, prašom kreiptis į JAV LB Vašingtono įstaigos darbuotoją 
Vidą Vodopolaite šiuo numeriu: 1-703 524-0698. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba 

SURVEV OF VISA DENIAL 

Under the Helsinki Agreement the Sciet Union pledged to allow a free flow of people 
and ideas across their borders. Uode1 that šame agreement the United States Govern
ment has the right to complain if the^e aro viotations of the act. Thus, the U.S. State Depart
ment has requested detailed Mbomation concerning the Soviet deniai of visas to Lithuania. 
If you would likę to help and have bee-. denied a visa vvithint the lašt six months, please 
fili out this form and send it to: 

Uthuanian American Community, Inc. 
Gove - įient Affairs Offtca 

2060 M. «h Street, Suite 100 
Arllngton, VA 22201 

Name Age 

Address 
Tetephone Number 
1 Are you a United States citizen'' 

2. What type of visa did you requesf 

3. Date of application 
4. Did you go through a travel servtce'' 

Name of travel service 
5. Did you receive any notice from the S >vet Union of your visa deniai? 

Date of deniai 

A.tA. 
ALBINAS VIERAITIS 

Gyveno Chicagoje. Brighton Parko apylinkėje 
Mirė 1990 m. birželio 27 d.. 8:30 vai. vakaro, sulaukęs 62 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Vilkaviškio apskrityje. Sodėnų kaime 

Amerikoje išgyveno 34 m 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Irene, duktė Wan-

da, anūkės Kristin ir Stephanie. motina Adele Vieraitienė: 
sesuo Ona Pūkienė su šeima Anglijoje, broliai su šeimomis: 
Jonas Kanadoje, Vincas Australijoje ir Juozas Čikagoje; dė
de Juozas Vieraitis su žmona Kanadoje ir kiti gimines 
Lietuvoje. 

PriKausė Lietuvių šaulių sąjungai. 
Kūnas pašarvotas birželio 29 d . penktadienį nuo 1 iki 9 

v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje. 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks birželio 30 d , šeštadieni. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėtas į ŠvČ. M Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas i Tautines lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duktė, motina, broliai, sesuo ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440 

GAIDAS-DAIMID 
B U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5230440 ir (1-312) 523-9852 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

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

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 

Chicago, Illinois 60629 
l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 6()4b? 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South =MHh Avenue 

Cicero, Illinois 60630 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PFTKUS 

DONALD M. PFTKUS 
LAVVRENCE C GASUNAS 

6. Were you traveling for cultural. sc #* * or research reasons"> 
If yes, please indtcate what progra" •, 

7. Do you agree to altow the U.S. Sta-- :• partment to use your survey data m a formai complaint 
under the Helsinki (CSCE) Agreeme 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . (708) 652-5245 



DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. birželio men. 29 d. 

x „Draugas" neišeis atei
nančios savaitės trečiadienį, 
liepos 4 d., del JAV Nepriklau
somybės šventes. Šeštadienį 
administracija dirbs iki 12 vai. 
Pirmadienį ir antradienį, liepos 
2 ir 3 dienomis, ,,Draugo" 
redakcija, administracija ir 
spaustuvė dirbs kaip visomis 
dienomis. Po švenčių „Draugas" 
išeis tik ketvirtadienį, liepos 5 
d. 

x Vilniaus J a u n i m o teatro 
aktoriai birželio 27 d. dėl pasi
taikiusių nepalankių oro sąlygų 
iš New Yorko į Chicagą atskri
do pasivėluodami beveik 
trejetą valandų. Svečius iš 
Vilniaus O'Hare aerodrome 
pasitiko Tarptautinio teatro 
festivalio vadovybes nariai ir 
būrys lietuvių. Vilniečiai pa
sveikinti gėlėmis ir lietuviška 
daina. Jaunimo teatras daly
vauja Tarptautiniame festivaly
je, o liepos 3-4 d. Jaunimo cen
tre atliks Žemaitės komediją 
„Trys mylimos". Tą pačią, tai 
yra birželio 27 d., atvykęs 
Vilniaus universiteto mergaičių 
choras ,,Virgo" liepos 1 d. giedos 
Svč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje ir koncertuos Jaunimo 
centre. 

x Šv. Kryž iaus l igoninė 
priims veltui kojų peržiūrėjimą 
a te inant iems pacientams. 
Reikia tik iš anksto užsiregist
ruoti tel. 312-471-5550. Pri
imama savaitės darbo dienomis 
nuo 7:30 vai. ryto iki 4 vai. p.p. 

x „Varpas" , nr. 25 d.. 1990 
m. pasiekė redakciją. Yra daug 
straipsnių iš Lietuvos ir iš įvai
rių atsiminimų. Redaktorius A. 
Kučys rašo apie Lietuvos Nepri 
klausomybės paskelbimą. Taip 
pat nemažai informacijos, kuri 
istoriškai naudinga surinkti 
vienoje vietoje. Žurnalą reda
guoja Antanas Kučys. administ
ruoja Elena Rūkienė. Viršelis 
papuoštas Vytauto Landsbergio 
nuotrauka. Žurnalas turi 222 
psl. ir viršelius. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapija nieko bendro neturi su 
rengiamu Marąuette Parke fes
tivaliu, kuris skelbiamas pa
rapijos aikštėje Festivalis bus 
McKay mokyklos kieme ar 
aplinkinėse gatvėse. Klientai 
prašomi į tai atkreipti dėmesį, 
nes automobilių pastatymas 
rezervuojamas t ik parapijos 
pamaldų lankytojams. 

x Dėl Sovietų Sąjungos vi
zų į Lietuvą sulaikymo skel
bimas spausdinamas šios laidos 
5 psl. Prašome visų atkreipti 
dėmesį į skelbimą, kurį paruošė 
JAV LB krašto valdyba ir 
įgaliojo kreiptis i senatorius ir 
kongresmanus savo atstovę Wa-
shingtone. D.C. Ten duodamas 
ir adresas, kuriuo reikia rašyti 
laiškus. 

IŠ ARTI IR TOLI 

VUniuje su Pedagoguuo instituto rektorium ir senatu I* kaires. „Pasaulio lietuvio" red. B. Nainys, 
Saulius Razma ir JAV LB krašto vald. pirm. dr. Antanas Razma. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
BAIGĖ T E I S Ė S MOKYKLĄ 

J A VALSTYBĖSE 
— Dr. P e t r a s V y t a u t a s Dič-

pinigaitis iš New Yorko birželio 
23 d. susituokė su Vida Kristina 
Kvedara i te iš New Jersey. 
Vestuvių puota buvo suruošta 
Kultūros Židiny Brooklyn,N.Y. 

— Dr. Zigmas Brinkis, Los 
Angeles, Calif., gegužės 22 
atšventė 65 metų sukaktį. Jo 
b ič iu l i a i su ruošė j a m pa
gerbimą, kuriame dalyvavo apie 
70 asmenų. Sveikino jį atstovai 
organizaci jų , k u r i o s y ra 
susilaukusios jo medžiaginės bei 
o rgan izac inės t a lkos , jo 
bičiuliai, rašytojai, kaip Alė 
Rūta. Bernardas Brazdžionis ir 
kiti . 

x Pavergtų tautų savaitė 
bus liepos 12-13 dienomis, 
trečiadienį, ketvirtadienį ir 
penktadienį, prie Illinois centro 
Chicagoje, 100 W. Randolph. 
Pavergtų tautų priėmimas bus 
liepos 11d. 7-9 vai. vak. 

x Chicagos policijos supe
r intendentas LeRoy Martin 
praneša, kad jis turės spaudos 
konferenciją ir kalbės apie 
alkoholiu ar narkotikais ap
sinuodijusius automobilių ar 
motociklų vairuotojus Chica
goje. Konferencijoje dalyvaus ir 
kiti eismo pareigūnai. 

x Norėtų sus i raš inė t i su 
Amerikos lietuviais. Domisi 
literatūra ir istorija. Jos adre
sas: Raimunda Josmantaitė. Ba
sanavičiaus 18-25. 232009 
Vilnius, Lithuania. 

x Rimas J . Banys, Vv'estern 
Spring, 111., „Draugo" nuoširdus 
rėmėjas, garbės prenumerato
r iu s , pratęsė prenumera tą 
vieneriems metams su 55 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Lietuvos Vyčių 153 kuo
pa . Lake Park, Fla., ..Draugo" 
paramai atsiuntė 20 dol. auką. 
Greifenbergienė. St Petersburg 
Beach, Fla., apmokėdama skel
bimą, pridėjo 20 dol. dienraščio 
paramai. Labai dėkojame. 

x Ieškomas An tanas Kly-
p a s , 1989 m. gyv. 6240 S. Ke-

Gailei Reginai Eidukaitei 
1990 m. birželio 10 d. John Mar-
shal Law School suteikė juris 
doctor laipsni ir diplomą. 

Naujoji teisininkė buvo gerųjų 
mokinių sąrašuose ir buvo 
atžymėta Who's Who Among 
American Law Students 1989 
m. knygoje ir apdovanota spe
cialiu atžymėjimu. 1987 m. 
baigė Il l inois univers i te tą 
Chicagoje, įsigydama dvigubą 
bakalaurą iš politinių mokslų ir 
istorijos. 

Teise, politika ir istorija 
domisi nuo gimnazijos laikų, 
dalyvavo Loyolos universiteto 
gimnazijoms suruoštame Street 
Law projekte. Lankė JAV LJS 
ruošiamus politinius seminarus 

Wash ing tone , Lie tuvos 
reikalais rašė laiškus, rinko 
parašus, dalyvavo daugelyje 
demonstracijų ir nakties budėji
muose. 

Ga i lė Eidukaitė baigė 
Dariaus ir Girėno i it. mokykla, 
Chicagos aukštesniąją lit . 
mokyklą ir Peda^irinį lituanis
t i k o s ins t i tu te -u te ise 
mokytojauti aukštesnėse lit. 
mokyklose. Dvejus Tietus moky
tojavo Dariaus r Girėno lit. 
mokykloje. Priklauso Akademi
niam skautų sąjūdžiui, ASD 
valdybose ėj" p a r e i g a s , 
dalyvavo studijų dienose, VII 
Tautinėje stovykloje. Bendra
da rb iau ja spaudoje ir už 
rašinius yra laimėjusi LSS 
rašinių konkurso premiją. 

PASIŽYMĖJUSI MOKINĖ 
BŪSIMA S T U D E N T Ė 

x „Sou th town Economist" 
laikraštyje birželio 28 d. laidoje 
redakcinio štabo narė Mary 
Pa l l i se r p lač ia i rašo apie 
Sovietų Sąjungos vizų į šokiu 
šventę Vilniuje. Lietuvoje, 
nedavimą ..Grandies" ansamb
liui. Šio ansamblio 37 šokė
jai jau buvo pasiruošę vykti 
atsisakė vasaros darbų, prarado 
200 dol. įmokėtų už lėktuvą, bet 
Sovietai liko nepajudinami, 
nors tuo susirūpino Illinois 
senatoriai Alan Dixon ir Paul 
Simon. Apie tai kalba A. Grigas, 
kelionių vadovas, Polikaičiai, 
norėję kaip šokėjai vykti . 
„Grandies" šokėjai buvo šventei 
pasiruošę. 

Audra Marie Plenytė 

Audra Marie Plenytė. Annos 
Marijos Smaižytės ir Liucijaus 
Pienių duktė , baigė Lyons 
Township aukš te sn ią j ą 
mokyklą LaGrange geriausiais 
pažymiais v i sus k e t v e r i u s 
metus. Jau yra priimta ir žada 
studijuoti Duke universitete 
North Carolina nuo šio ludens. 
Yra gavusi visiems ketveriems 
metams Angier B. Duke stipen
diją ir žada imti mechaninę 
inžineriją arba tarptaut in ių 
santykių mokslą ar abu kartu. 

Science Student, Elizabeth Fry 
Mathematics Award, National 
Forensic League Degree of 
Distinction, Dauthers of the 
American Revolution Award 
Nominee ir kt. 

Visi gali džiaugtis Audros M. 
Plenytės laimėjimais, darbš
tumu, sugebėjimų panaudo
jimu, ypač jos tėvai ir senelė S. 
Pleniene. Būsimą studentę jau 
dabar galima sveikinti — ji ir 
t e n pas ižymės moksle ir 
pažangume. — K. 

VASAROS ŠVENTĖ 
MARQUETTE PARKE 

Lithuanian Plaza jau nuo tre
čiadienio, birželio 27 d., mirga 
ir gaudžia, kviesdama į vasaros 
šven tę M a r ą u e t t e Parko 
gyventojus. 

Visus festivalio uždirbtus 
pinigus Lietuvių Sveikatos ap
saugos ir medicinos fondas 
panaudos finansuoti Lietuvos 
gydytojų atvykimą į Chicagą 
kvalifikacijos kėlimui. Fes
tivalyje veik ia pramoginės 
atrakcijos, lošimai, lietuviškų ir 
amerikietiškų restoranų mais
to bufetai, alaus sodelis, par
davinėjami ledai, limonadas ir 
ki t i g a i v i n a n t y s gėrimai. 
Didžiausią viršūnę festivalis pa
sieks šeštadienį ir sekmadienį, 

— I r e n a Blekytė per radijo 
davė pasikalbėjimą Portlando 
laidoje, o gegužės 11d. kalbėjo 
per kitą radijo stotį klausy
tojams apie Lietuvos dabartinę 
padėtį. 

— I n a Bertulytė-Bray davė 
pasikalbėjimą per radiją apie 
„Geros Valios" žaidynes ir lie
tuvius sportininkus. 

— Lietuvos rašy to jas Gre-
gorijus Kanovičius, LB inf. 
direktorius Zigmas Viskanta, 
Kęstutis Levickas ir Melanija 
Maskoliūnienė gegužės 5 d. 
„Los Angeles Times" dien
raštyje atsiliepė į anksčiau tame 
laikraštyje paskelbtą nesąži
ningą, lietuvių tautą niekinantį 
ir prieš Lietuvos laisvę nukreip
tą Benjamin Frankel ir Brian D. 
Kux straipsnį. Ilgesnius tuo 
pačiu klausimu straipsnius „LA 
Times" dienraščiui parašė dr. A-
dolfas Darnusis ir dr. Alek
sandras Štromas. Deja, jie ne
buvo atspausdinti. 

tntykių mokslą ar aDU Kan-u. 
Mokykloje buvo prezidentė k a i J a m e S1"053 populiarūs an-

oomKlioi voika Cook Countv 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro 
muose, įskaitant bilietus j kitus 
miestus — lėktuvais, trauki
niais ar autobusais — skambin
kite \ New Yorko kelionių agen
tūrą „VYTIS" 718-769-3300. 

^sk) 

x Baltijos res torane geras 
lietuviškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary 
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
ber t s Rd., te l . 708-458-1400. 

(ak) 

x Visi KASOS skyriai bir
želio 30 d. b u s uždaryti del 
ketvirčio procentų ap^kaičia 
vimo. Taip pat KASA bus užda
ryta t rečiadienį . liepos 4 d.. 
JAV Nepriklausomybes 
šventėje. 

(sk) 

x Išnuomojamas 2 mieg. 
b u t a s antrame aukšte. 7245 S. 
Francisco. 365.00 \ men. Kreip 
tis į Rimą: tel . 312-586-5959. 

<sk> 

g • • • • 

dzie Ave., Apt. 206. Chicago, IL. 
Prašau rašyti ar skambinti J. 
Bajoraičiui arba adv. A. 
Stankui, 86 Melrose Ave. S. 
Hamilton, Ont., Canada L8M 
2Y8, Tel. 416-549-3483. 

(sk) 

x R. Pūkš tys vėl vyksta į 
Lietuvą liepos mėn. pradžioje 

x P a s a u l i o Lietuvių cent
rui auko jo : 1,000 dol. Peter ir 
Ruth Buchai; 300 dol. Jonas ir 
Irena Pabedinskai; po 200 dol. 
Simas ir Jadvyga Kvecai, 
Vladas ir Raminta Sinkai; po 
100 dol. Senatorius Paul ir 
Jeanne Simon, A. V. Dundzila. 
Dalia Dundzilienė. Van ir dr. 
Alina Domanskiai, Algirdas ir 

Ad\. Gaih R<#na Eidukaitė 

L i l f i u v ą į i e j jua u r c u . Į / IOUI-IUJV. A l i n a U O m a i l S M a i , .-»iS»»v*i*~ — 
Tvarkomi pal ikimai , perve- R e gį n a Dapkai, Antanas ir Ana 
darni pinigai, pigiai pe rkami Laurinaičiai, Justinas ir Elena 
nauji automobiliai . Atsiskai 
tyti iki birželio 30 d. T ranspak , 
2638 W. 69 St., Chicago, IL, 
tel . 312436-7772. 

(sk) 

x Galiu sut ikt i jūsų gimi
nes ir artimuosius iš Lietuvos 
Niujorko ir Vašingtono aero 
dromuose ir atvežti į Čikagą ir 
jos priemiesčius norimu adresu. 
Taip pat nuvežu išvykstančius 
į tuos pačius aerodromu*. 
Skambinti tel.: 1-312-476-8734. 

(sk> 

x Albinas Kurkulis , akcijų 
brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
Renshaw, Inc., patarnauja 
akcijų, bonų, fondų bei kitų 
vertybių pirkime ir pardavi
me. Susidomėję skambinkite 
312-977-7916. 

(sk) 

x Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte, išnuomojami kam
bariai laikinam apsistojimui. 
Mūsų svečių laukia rami lie
tuviška aplinka, prieinamos 
kainos, galima susitarti del 
maisto. Rezervacijoms skambin 
kitę: tel. (708' 257-8787. Kvie
čiame į Lemontą! 

<sk> 

x VAISTAI Į LIETUVĄ! 
DĖVĖTI drabužia i ir kiti 
daiktai Kiekiai ner ibojami. 
MUITO NĖRA. Aukštos kokv 
bes PALENDVICA, SKILAN
DIS, rūkytos dešros , $84 
TRANSPAK. 2638 W. 69th 
St., C h i c a g o . IL 60629. 
312-436-7772. 

(sk) 

Liaukai, dr. E. Ringus, Klemen
sas ir Anelė Žukr įskai, Povilas 
ir I rena Zumbakiai, M. B. 
Černius, Tony Mankus, Irena 
Sušinskas. dr. R. ir Janina 
Vienužiai, 25 — Ona Vencius. 
20 — Juozas Vytautas Vizgirda. 
Nuoširdžiai ačiū už paramą. 
PLC v a l d y b a ir t a ryba . 

(sk) 

Gailė vra I\V LB tarybos 
n a r ė . LB Bnghton P a r k o 
valdybos nare ir B. Krištana-
vičiaus fondo tarybos narė. 
Buvo šeštojo Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo organizacinio komi
teto sekretorė 

Yra gavus' -v.pendijas iš John 
Marshali La* Shool ir Lietuvių 
fondo. Būdama pilną laiką 
studentė. Gaile turėjo dalinį 
darbą adv V. Lietuvninko įstai
goje. Dabar vėl lanko mokyklą 
ir ruošiasi Bar egzaminams. 

Gaile vra Danutės ir Edmun
do Eid'ukų duktė. Jū ra t ė s . 
Dalės. Vidos Alvydo ir Sauliaus 
sesutė. 

U 

Tautinės Garbės draugijos ir 
viceprezidentė Prancūzų Garbės 
draugijos ir LTHS matematikos 
būrelio. Visus ketverius metus 
buvo kalbėjimo ir matematikos 
būrelio narė ir aktyvi dalyvė. 
Visus ketverius metus dalyvavo 
Illinois valstijos matematikos 
kontestuose. 

Audra, bėjau minėtų moksli
nių darbų, priklausė plaukimo 
būriui. JETS, mokslo olimpia
dai, buvo taip pat l i teratūrinio 
mokyklos žurnalo redaktorė. 
Vasarą buvo gyvybių saugotoja 
(Lifeguard) ir plaukimo instruk
torė. 

Audra M. Plenytė buvo atžy
mėta įvairiais žymenimis, kaip 
National Merit Finalist. Illinois 
valstijos stipendija, an t ra vieta 
tarp 40 Vakai ų rašytojų talen
tu ir prozos tyrimo essay. Gavo 
taip pat Outstanding Sočiai Stu-
dies Achievement. Outstanding 

sambliai, veiks Cook County 
l igoninės organizuojamas 
Sveikatos centras , dalyvaus 
ugniagesiai, raitoji policija ir 
policija su šunimis, lietuviškų 
suvenyrų prekiautojai. Ypač 
visus kviečiame šeštadienį, 
birželio 30 dieną, 2 vai. po pietų 
į lietuvišką programą. 

Festivalyje dalyvaus kino 
režisierius Arvydas Reneckis iš 
Vilniaus, kuris nufilmuos ir 
įamžins šią įspūdingą vasaros 
šventę. 

Atsiprašome, kad šeštadienį, 
birželio 23 d., į straipsnelį „Mar-
quette Parko lietuvių bendrijos 
f e s t i va l i s " įsivėlė k la ida . 
Festivalio vieta buvo nurodyta 
neteisingai. Jis vyksta McKay 
pradžios mokyklos kieme ir 
išilgai Washtenaw Ave. nuo 
Lithuanian Plaza Court iki 
70-tos gatvės. 

As ta Grigai tė , M.D. 

x Pasau l io Lietuvių centre, 
Lemonte. liepos 21 ir 22 d 
ruošiamas didelis daiktų išpar
davimas (Flea market). Kviečia
me visus, kurie nori parduoti 
atliekamų daiktų, savų gami 
niu — mezginių, medžio, juvely
rinių, keramikos, pynimo ar ki 
tokių darbų, iš anksto užsisaky
ti stalus Centro raštinėje. Tiek 
pirkėjų, t iek pardavėjų nuo
taikos pasmaginimui bus pa
ruoštas užkandžių ir gaivi
nančių gėrimų stalas, gros 
nepaprastai linksma muzika. 

(sk) 

x Greit pa rduodu vienos i r 
dviejų se imų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
R E MAX REALTORS. Rimas 
S tankus , tel . (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

• sk ' 

( . n ; n ,nsambl,< ,neda h.mnus Vasarų, 16 tos rr.,nė,tme Clevelande. Diriguoja kMptf t t l i 
prof < .^diminas Purb-s Nuotr V. Bacevičiaus 

PAVERGTŲ TAUTŲ 
PAMALDOS K A T E D R O J E 

Šv. Jono dieną Chcagos Šv. 
Vardo katedroje vyko pavergtų 
t a u t ų bendros ekumeninės 
pamaldos, kurias suorganizavo 
Lietuvių katalikų federacijos 
Chicagos apskritis, vadovau
jamas inž. Algio Kazlausko. 
D a u g čia padėjo apeigas 
tvarkydamas kun. Antanas 
M a r k u s , šioms pamaldoms 
vadovavęs. Daugiausia atvyko 
lietuvių, bet taip pat dalyvavo 
la tv ia i , estai, ukrainiečiai , 
gudai. Buvo išspausdinta 350 
egz. pamaldų programų, bet jos 
greit išsibaigė. Iš viso buvo 
susirinkusių gausus būrys, jų 
tarpe keliolika kunigų, irgi 
daugiausia lietuvių. Dalyvavo 
taipgi kun. S. Tamkevičius, 
kun. Ant. Gražulis. 

Iš pradžių buvo įnešamos 
k iekv ienos dalyvaujančios 
tautos vėliavos, giedant jų kalba 
giesmę. Lietuvos vėliavą nešė 
Aldona Buntinai tė ir Nida 
Janušytė. Estai neturėjo pakan
kamos palydos savo vėliavai, tai 
čia talkino Daina Kazlauskaitė. 
N e š a n t Lie tuvos vėliavą, 
choras lietuviškai sugiedojo 
„Tėve mūsų". 

Choras buvo gautas iš Šv. 
Petro bažnyčios, kurią aptar
nauja pranciškonai . Choro 
vadovas Michael Thompson, o 
choro pavad in imas Schola 
Cantorum. 

Pasibaigus vėliavų įnešimo 
iškilmei su tinkamomis jų gies
mėmis, toliau vyko giedojimas 
mišparų psalmių, kurios ben
dros tose ekumeninėse pa
maldose dalyvavusiems katali
kams, liuteronams, evangeli
kams. Choras gerai išlavintas. 

Evangeliją paskaitė kunige 
Marija Rampsden. Pamokslą 
pasakė ukrainiečių kunigas 
Steve Hryciniak. Priminęs šv. 
Jono dienos prasmę, išryškino 
pavergtų tautų kančias komu
nizmo vergijoje. Skatino visus 
būti krikščionimis aktyvistais, 
vieningai siekti pavergtoms 
tautoms laisvės, kad galėtų būti 
valdomos la isva i i š r inktų 
vyriausybių nepriklausomose 
šalyse. Pabaigoje, pakartojant 
krikšto įžadus, buvo priimtas 
dalyvių pasižadėjimas būti nuo
širdžiai ištikimais Kristaus 
tarnyboje. 

Žmonių buvo privažiavusių ne 
vien automobiliais, bet ir auto
busais iš Marąuette Parko. 
Brighton Parko, Lemont. Pabai
goje kun. Ant. Markus visiems 
padėkojo. 

Juoz . Pr . 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago. !L 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
se<tad 9 v r iki 1 vai d 
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