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Ukraina reikalauja 
savo teisių 

Stebėtojo statusas Helsinkio procese? 
Kijevas. — Kai U k r a i n a 

paskelbė savo suvereniteto pro
klamaciją liepos 16 d., tai ji tuoj 
paprašė, kad būtų pr i imta į 
t a r p t a u t i n e s o rgan izac i j as , 
kalbėjo G. Udovenko, Ukrainos 
ambasadorius Jungtinėse Tau
tose spaudos konferencijos metu 
Genevoje. 

Ukraina nori dalyvauti Vieno
je 35 tautų konferencijoje stebė
tojo statusu. 

Tai išplaukia iš Ukra inos 
suverenumo deklaracijos, kurioje 
pabrėžiama, kad Ukra ina bus 
neutrali nepriklausoma vals
tybė, kuri nesijungs į jokius 
karinius blokus, bet tarptau
tinėje plotmėje bus lygi dalyvė 
su kitomis valstybėmis. Šiuo 
metu savo svarbiausiu reikalu 
laiko dalyvavimą Hels inkio 
valstybių procese, pasakojo Reu-
terio žinių korespondentui G. 
Udovenko. 

J i s kalbėjosi su V a k a r ų 
Europos ambasadoriais, akre
dituotais Jungtinėse Tautose, ir 
patyrė, kad tai yra Vakarų 
valstybių reikalas, negaudamas 
aiškaus pritarimo, rašo ukrai
niečių savaitraštis. (Tai pri-

Dėl Vliko pranešimo 
Kopenhagos 
konferencijos 

klausimu 
N e w Yorkas. Rugpjūčio 13. 

(LIC) - VLIKo rugpjūčio 2 d. 
lydraštis, kuris buvo pas iųs tas 
kar tu su A. Budreckio prane
šimu iš Kopenhagos konferenci
jos, išreiškė apgailestavimą, kad 
„spaudoje yra tilpę eilė objek
tyvumo apgailėtinai stokojusių 
pranešimų apie lietuvių daly
vavimą tame ta rp tau t in iame 
įvykyje. ...Kai k u r s u d a r ė 
įspūdį, jog... VLIKo šiais metais 
ten visai nebūta . . . T e n k a 
apgailestauti, kad į vienaša
lišką, VLIKo veiklą nutylintį, ir 
todėl galimai klaidinantį, visuo
menės informavimą šiuo ka r tu 
kažkodėl buvo įveltas pagarbos, 
paramos ir pasitikėjimo užsi
tarnavęs Lietuvių Informacijos 
centras". 

Į šiuos kaltinimus būtų gali
ma irgi atsiliepti kal t in imais , 
atkreipiant dėmesį į ta i , kad 
VLIKas save pranešime tenden
cingai ignoravo Viktoro Nako, 
Rūtos Girdauskaitės ir iš Lie
tuvos specialiai atvykusio Alvy
do Medalinsko veiklą konferen
cijoje, nuvertino PLB vicepir
mininkės Gabijos Petrauskienės 
vaidmenį delegacijų vizituose, ir 
pan. LIC veikia paparas tu 
principu: skubia i p r a n e š t i 
įvykius kada jie įvyksta (o ne du 
mėnesius po fakto), aprašyti tą, 
ką patiria ameniškai ar sužino 
iš patikimų šaltinių (ką ir 
padarė, nušviesdama pirmą ir 
paskutinę konferencijos savaitę, 
kada vyko viešos sesijos ir kada 
dalyvavo spauda bei nevaidinęs 
organizacijos). LIC perdavė 
žinią lietuvių spaudai apie 
VLIKo atstovų dalyvavimą Ko
penhagos konferencijoje, tačiau 
LIC jokiu būdu nepretendavo ir 
nes i ruoš ia pe r imt i V L I K o 
ELTos pareigų. Iš VLIKo prie
kaištingo lydraščio susidaro 
įspūdis, kad LIC yra smerkt ina 
institucija, nes savo darbą, pa
sak pačių konferencijos dėle 
gatų ir spaudos kolegų, atliko 
gerai ir efektingai. 

mena Pabaltijo valstybių dary
tus žygius Kopenhagoje, redA 

Ukra in i eč ių r y ž t a s 
Bet G. Udovenko sako. kad 

ukrainiečiai pasiryžę nugalėti 
kliūtis, kur ias Maskva gali 
iškelti. „Mes turime konsul
tuotis su Maskva, kaip mes 
galime dalyvauti. Aš manau, jog 
dabar, kai mes deklaravome 
suverenitetą, Maskva turi ta i 
priimti dėmesin", kalbėjo j is 
Reuterio žurnalistui . „Neat
rodo, kad Maskvos pri tar imas 
būtų tuoj pat gautas". 

Bet Europos Helsinkio pakto 
vals tybių ša l t in ia i Vienoje 
pasakė tam pačiam Reuterio 
reporteriui, jog nesą galimybių 
Pabaltijo respublikoms — Esti
jai, Latvijai ir Lietuvai gauti 
stebėtojų statuso, kurio jie prašė 
Kopenhagoje. Tie patys šaltiniai 
sako, jog visos 35 valstybės turi 
šiam klausimui pritarti , bet 
Sovietų Sąjunga t ikrai nepri
tarsianti . 

Ukrainos ir Gudijos respub
likoms, kaip anuomet buvo su
tar ta , buvo suteiktos vietos 
Jungtinėse Tautose šalia Sovie
tų Sąjungos 1945 metais. Tokiu 
būdu Sovietų Sąjunga turėjo ne 
vieną balsą, bet tr is . Todėl 
sovietologai dabar aiškina, jog 
tos respublikos, visados baisa 
vusios už Maskvą, šiuo metu 
prezidentui Gorbačiovui sudaro 
naują nemalonų rūpestį. 

„Sudiev, cenzūra!" 
Maskva. — Sovietų vyriau

sybės „Izvestijos" laikraštis 
tapo pirmuoju dienraščiu, užsi
reg is t ravus iu pagal naująjį 
spaudos įstatymą laisvai rašyti 
žinias be valstybinės cenzūros. 
Sus idaro naujos ga l imybės 
spaudos leidėjams leisti laik
raštį be valstybės politinės 
kontrolės. 

Tačiau beveik tuo pačiu metu 
Spaudos valstybės komitetas 
pranešė, jog pakeliamos tokiems 
leidiniams kainos beveik dvi
gubai, pasiteisinant, kad padi
dėjo popieriaus, spausdinimo 
mašinų ir persiuntimo išlaidos. 
Tas pats komitetas pranešė, jog 
Informacijos ministerija turi 
b i l i jonus rubl ių nuostol io , 
kadangi padidėjo spausdinimo 
išlaidos. Taip pat pranešta, jog 
kas norėjo užsiregistruoti ir 
čia laisvai leisti spaudą, tas 
gavo leidimą tai daryti. Dau 
giau kaip 120 laikraščių ir 
spaudos žinių organizacijų 
įteikė pareiškimus. Naujasis 
spaudos į s t a t y m a s Sovietų 
Sąjungoje įsigaliojo rugpjūčio 1 
d. 

„Izvestijos" atspausdino di
džiulę antraš tę pirmame pusla 
pyje: „Sudiev, cenzūra!". Minė 
tas įstatymas draudžia cenzūrą, 
bet neleidžia agituoti už karą. 
raginti smurtu nuversti teisėtą 
vyriausybę, draudžia rasinę ir 
religinę diskriminaciją ir pro
paguoti riaušes. 

JAV prez. G. Bushas kalba Gynybos departamento oficialiems pareigūnams Washingtone, kad 
bus stiprinamos karinės pajėgos Vidurio Rytų regione. Kairėje, šalia pulto. Gynybos departamento 
sekretorius D. Cheney, kuris kartu išvyko su prezidentu į jo ūkį kitiems pasitarimams. 

Nevalia Lietuvos jaunuoliams 
tarnauti svetimoje kariuomenėje 

— Rumuni jo s prez. Ion II 
iescu ruošiasi kelionei pas Gor
bačiovą. Vizito data nežinoma 
Norima pagerinti ryšius su 
Maskva, kurie buvo beveik 
nutrūkę, kai Rumuniją valdė 
diktatorius Ceausescu. 

— Izraelis užimtoje Vakarų 
kranto srityje atidarė naują 
kolegiją. 

Vilnius, 1990 rugpjūčio 7. 
(LIC) — Šiandien Lietuvos Res
publikos valdžia pasmerkė 
TSRS ginkluotųjų pajėgų veiks
mus Lietuvoje prieš jaunuolius, 
pasitraukusius iš TSRS armijos. 
Pareiškimą TSRS vadovybei 
pasirašė Ministrų Tarybos pir 
mininnkė K. Prunskienė ir B. 
Kuzmickas, einantis Aukščiau
siosios Tarybos pirmininko 
pavaduotojo pareigas V. Land
sbergiui esant Europos Lietuvių 
studijų savaitėje Šveicarijoje. 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba ir Vyriausybė 
pasiuntė Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos preziden
tui M. Gorbačiovui ir Ministrų 
Tarybos pirmininkui N. Ryžko
vui šį pareiškimą. 

P a r e i š k i m a s 
Tarybų Sąjungos ir Lietuvos 

Respublikos vadovybių bendrų 
pastangų dėka šiuo metu yra su
sidariusi palanki situacija poli
tinėms, teisinėms ir ekonomi
nėms problemoms, iškilusioms 
tarp abiejų valstybių, spręsti. 
Deja, TSRS ginkluotosios pajė
gos dislokuotos Lietuvoje, savo 
veiksmais prieš taikius Lietu
vos Respublikos gyventojus 
didina įtampą ir mėgina derybų 
išvakarėse bloginti santykius 
tarp Lietuvos Respublikos ir 
Tarybų Sąjungos. 

Irakas įsileido 
Vakarų žurnalistus 
Bagdadas. Irako vyriausybė 

leido ABC televizijos žurnalistui 
Ted Koppeliui atvykti j Bagda
dą ir perduoti žinias i pasaulį. 
Truputį vėliau buvo leista ir 
CBS žurnalistui Dan Ratheriui 
atvykti į sostinę ir perduoti 
pokalbius. Irako vyriausybės 
pareigūnai Koppeliui pasakė, 
jog 4.000 amerikiečių yra Irako 
kontrolėje ir jiems nebus leista 
išvykti tol , kol nepasikeis 
padėtis. Nežiūrint Koppelio 
didelės patirties užsienio po
litikoje. Irako vyriausybė jį 
panaudojo perduoti savo nori
miems pareiškimams j pasaulį. 
Trečiadienio naktį jis pravedė 
pasikalbėjimą su Irako Užsienio 
reikalų ministeriu, aiškinda
mas Irako poziciją, žinoma, iš 
savo gerosios pusės, ir jei 
Amerika pultų Iraką, to karo ji 
nelaimėtų. Be to. jis Koppeliui 
pasakė, jog ne vėlu pradėti dia-
loea. 

Sutinkamai su Lietuvos Res
publikos įstatymais, tarptau
tinės teisės aktais Lietuvos 
Respublikos piliečiai neprivalo 
tarnauti kitų šalių kariuome
nėse. Todėl ju atsisakymas vyk
dyt šią prievolę TSRS ginkluoto
siose pajėgose yra teisėtas. Be 
to. Tarybų Sąjunga neužtikrina 
net ir tu j aunuo l į kurie tar
nauja TSRS ginkluotosiose pajė
gose, saugumo 1989 metais Ta
rybinėje armijoje žuvo 22, o 
1990 metais 16 Lietuvos jau
nuolių. Nestatutiniai santykiai, 
sužalojimu ir mirties grėsmė 
dažną iš ju verčia pasitraukti iš 
TSRS ginkluotųjų pajėgų. Ta
čiau Lietuvoje tok.e jaunuoliai 
TSRS kariškių parsekiojami, 
prieš juos vartojamas neteisėtas 
smurtas, jie išvežami į TSRS ir 
jėga verčiami \ s t i kar inę 
tarnybą. Nepate - namą prie 
vartą bei ginklą lesant įsta 
tyminio pagrind . kariškiai 
naudoja viešose ..etose prieš 
civilius gyventoj;-, dėl to yra 
nepilnamečių bei :-oterų aukų. 

Tokie Lietuvoj* ^ančių Tary
bų Sąjungos gink >tųjų pajėgų 
veiksmai pneštara ya Lietuvos 
Respublikos įsta; -nams ir yra 
šiurkštus kišim;>-ia į Lietuvos 
Respublikos vidai. "eikalus. Jie 
nesuderinami ir su TSRS įsta
tymais bei jos ' ptautiniais 
įsipareigojimais 

Lietuvos Respu ikos Aukš
čiausioji Taryba Vyriausybė 
reikalauja, kad T 
gos vadovybe imt . 
tinių veiksmu ne
ginkluotųjų pauc 
Lietuvos Respub 
o tarnaujančiu!'--; 
armijoje grąžin* 
Esame įsitikinę k 
problemos turi W 
mos ne jėga. ©tai 
susitarimų pagr r 

ybų Sąjun-
i neatidėlio-
'aukti savo 
murtą prieš 
os piliečius, 
Tarybinėje 
j Lietuvą, 
d iškilusios 

sprendžia-
valstybmių 
u. 

B Kuzmickas 
Lietuv Respublikos 

ios Tarybos 
•vaduotojas 
Tunskienė 
Respublikos 
irmininnke 

Aukščiau -
pirminink' 

K 
Lietuva 

Ministen 

— Mongolija 
susilaukė Naujo 
savo kalba. Jo 
anglas John G 
darbą pradėjo ', 
lankė komunis' 
Jis taip pat ru' -
kalbą išversti 
m p n t s 

"ną kartą 
Testamento 
ertėju yra 
is, kuris tą 
metais, kai 
Mongoliją, 

i į mongolų 
•nąji Testą-

Daugeliui sugrąžinta 
pilietybė 

Bet Solženltsynas neskuba 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Amerikiečiai palaiko pre
zidento Busho sprendimą pa
siusti dalinius į Saudi Arabiją, 
praneša „New York Times" 
nuomonių tyrinėjimo biuras. 

— Keturi didieji Amerikos 
lėktuvnešiai jau dalyvauja 
Persų įlankoje, padėdami Saudi 
Arabijai. 

— Singapūras po daugiau 
kaip 25 metų valdymo „geležine 
ranka", kuria buvo Lee Kuan 
Yew. pranešė, jog jis pasitrau
kia iš ministerio pirmininko 
pareigų, kad tas pareigas galėtų 
užimti jaunesnis vadovas. 

— M a d a g a s k a r ą vizitavo 
Pietų Afrikos prez. Frederick de 
Klerk ir sutarė pirmiau atnau
jinti ekonominius ir komer
cinius ryšius, kurių nebuvo 
daugelį metų. 

— Kanados ministeris pir
mininkas Brian Mulroney 
patyrė dar vieną nemalonumą, 
kai Quebeco provincijos bal
suotojai pasiuntė į Ottawą savo 
atstovą, kovojantį už nepri
klausomybę. 

— Britanijos laivai atvyko į 
Persų įlanką ir pradėjo jiems 
skirtoje vietoje vykdyti blokadą 
prieš Iraką. Visi laivai įspėti 
saugotis paslėptų minų. 

— Irako 12 kareivių pabėgo 
su tankais iš Kuwaito į Saudi 
Arabiją. 

— Kuwaito vyriausybė egzi-
lėje suorganizavo mažus rezis
tencijos kovotojų būrius, kurie 
pradėjo naktį puolimus, perei 
darni Kuwaito sieną, prieš Irako 
karius 

— Sri Lanka valstybėje Tarm
ių kovotojai nušovė 17 kaimie
čių, atsikeršydami musulmo
nams už prieš dvi savaites 
nužudytus 387 jų žmones. 

— UP tarnybos darbininkai 
Amerikoje balsavo už trijų metų 
darbo sutartį, nežiūrint jų uni
jos vadų patarimo nebalsuoti ir 
streikuoti. United Parcel yra 
populiariausia siuntinių prista 
tymo tarnyba šiame krašte. 

— NASA agentūra praneša, 
jog Hubble erdvių teleskopas, 
kuris kainavo 1,5 bilijonus dole 
nų, siunčia daug aiškesnius ir 
vertingensius fotografinius vaiz
dus, negu mokslininkai galėjo 
įsivaizduoti. 

— Saudi Arabiją šiuo metu 
svilina karščiai, nes tempera
tū ra kasdien pasiekia 115 
laipsniu karščio 

Maskva. — Sovietų prez. M. 
Gorbačiovas įsakė grąžinti pi
lietybę visiems disidentams, 
kuriems ji buvo atimta, įskai
t an t Nobelio premijos laureatą 
Aleksandrą Solženitsyną. kuris 
aprašė Stalino baisybes kalinių 
stovyklose, ir poetui Juozapui 
Brodskiui, taip pat Nobelio 
premijos laureatui. Pirmadienį 
buvo atspausdintas Gorbačiovo 
įsakymas reabilituoti ir tas 
aukas, kurios nukentėjo nuo 
Stalino nuo 1920 iki 1950 metų. 

,,Tasso" žinių agentūra pra
nešė, jog tai antras prezidento 
dekre tas a ts ta tyt i žmogaus 
teises buvusiems Sovietų Są 
jungos piliečiams, gyvenan 
t iems užsienyje. Stagnacijos 
metais, kai vadovu buvo Leoni
das Brežnevas, daugeliui žmo
nių buvo atimta pilietybė tuo 
pretekstu, kad jie buvo „užsi 
ėmę ant isoviet ine ve ik la" . 
Gorbačiovas, kuris dabar turi 
konst i tucinę teisę grąžint i 
pilietybę, išleido įsakymą, kuris 
panaikina padarytus per 22 
metus Sovietų Aukščiausiosios 
tarybos nutarimus pilietybės 
klausimais tarp 1966 ir 1988 
metų. Jo įsakyme yra ir toks sa
kinys: „Sovietų Sąjungos minis
terija yra atsakinga už Sovietų 
prezidento sprendimo praneši 
mą tiems asmenims". 

Solženitsyno pa re i šk imas 
į sakymas neliečia tuos 

tūkstančius žydų. kurie pagal 
dabartinį įstatymą automatiš
kai praranda Sovietų pilietybę, 
kai jie emigruoja į kitą kraštą. 

Bet rašytojo Solženitsyno 

žmona Natalija paskelbė savo 
vyro vardu pranešimą iš savo 
namų Cavendish, Vermonto 
valstijoje, jog ..Solženitsyno 
atveju, originalusis dekretas 
buvo ne tik atėmimas piliety
bės, bet ir prieš tai prievarta 
turto atėmimas ir išvarymas iš 
Sovietų Sąjungos areštuojant ir 
apkaltinant išdavimu. Kadangi 
nieko nėra pasakyta šios dienos 
rezoliucijoje apie tai. tai ne
galioja Solženitsynui". 

Poetas Brodskis, kuris gyvena 
New Yorke. dar nepareiškė 
jokių komentarų. Jo ir Solže
nitsyno raštai buvo draudžiami 
spausd in t i , tik Gorbačiovo 
metais suvaržymai atleisti. Gor
bačiovas taip pat pilietybę su
grąžino žinomam čelistui ir 
dirigentui Mstislav Rostropovi
čiui ir jo žmonai solistei Galinai 
Višnevskajai. Solženitsynas 
1974 m. vasarį buvo areštuotas, 
a p k a l t i n t a s i šdavyste ir 
įsodintas į lėktuvą, skrendantį 
į Vakarų Vokietiją, kartu ati
mant ir pilietybę. Solženitsyno 
opus „Archipelago gulagas" 
buvo pirmą kartą atspausdintas 
Sovietų Sąjungoje praėjusiais 
metais. 

Aleksandras 
Solženitsvnas 

Juozapas 
Brodskis 

Nobelio literatūros premijos laureatai 

Irakas siūlo taiką Iranui 
Dhahran, Saudi Arabija. -

Irakas žengė vieną tikrai dra 
matišką žingsnį, kai sutiko pa 
tenkinti beveik visus Irano 
reikalavimus, kad būtų pasi
rašyta taikos sutartis, kai buvo 
baigtas 8 metų karas. 

Irako prez. Saddam Husseinas 
savo sprendimu nori at i traukti 
savo karines pajėgas nuo Irano 
sienom ir sukoncentruoti jas prie 
Saudi Arabijos, kad būtų pasi
ruošta kovai, jei reikėtų ka 
riauti. praneša Reuterio agen
tūra. Tuo pačiu reiškiama viltis, 
kad Iranas galėtų padėti at
šaukti tarptautines ekonomijos 
sankcijas. Iranas reagavo ,,su 
optimizmu". Bet Iranas, kuris 
taip pat pasmerkė Iraką už 
invazija į Kuwaitą, šiuo metu 
nežada padėti Irako ekonomijai 
Irako prezidentas savo pasiūly 
mus pasiuntė raštu Irano prezi
dentui H Rafsanjani, kuriame 
yra pažadas sugrąžinti Iranui tą 
žemės sritj, dėl kurios vyksta 
ginčai 

Nukentėtų mūsų gyvenimo 
b ū d a s 

Washingtone prez. Bushas, 
pertraukęs atostogas, kalbėjo 
Pentagono tarnautojams, pasą 
kydamas. jog . .amerikiečių 
laisvė ir mūsų gyvenimo būdas" 

— Bulgarijos kabinetas pasi 
t rauke iš pareigų, kad naujasis 
prezidentas Z. Zhelev, ne komu 
nistas, pirmas po 4 dešimtme 
čių, galėtų sudaryti jvairių 
pažiūrų vyriausybę. 

— Japoni jos Mitsubishi ban 
kas sutiko suteikti paskolą Ki 
nijai 126 milijonų sumoje 

nukentėtų, jei Irakas kontro
liuotų Saudi Arabiją. Jis pra
nešė, kad siunčia techniškai 
labai svarbius F-117 Stealth 
kovos lėktuvus padėti Vidurio 
Rytuose jau esančioms ameri
kiečių karo jėgoms. Prez. Busho 
kalbos klausėsi generolai ir ad
mirolai ir jis kalbėjo, kad Saudi 
apgynimas yra principo reika
las, neturįs nieko bendro su ki 
tokiais išskaičiavimais. 

Rezervų p a š a u k i m a s 
l Vidurio Rytų regioną siun 

čiami modern išk i g i n k l a i , 
kadangi taip susitarta su Egip 
tu ir Saudi Arabija dėl jų par
davimo. Gynybos departamento 
s e k r e t o r i u s Diek Cheney 
pranešė prezidentui, jog bus 
reikalinga dalinė mobilizacija 
amerikiečiu rezervo, kad padėtų 
Amerikos kariams Prezidentas 
turi teisę pašaukti į aktyvią 
tarnybą 200.000 rezerve esančių 
žmonių 

Vakar įvyko pasitarimai tarp 
prezidento Busho ir Jordano 
karaliaus Husseino. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 17 d.: Hiacintas, 
Baltaragis. Laisvvdas. Mažvile. 
Saulėms. 

Rugpjūčio 18 d.: Agapitas. 
Ilona. Mantautas. Gendvile, 
Ale 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 5:5$, leidžiasi 7:49. 
Temperatūra dieną 88 I., 

n a V f i f^s 1 
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IS SPORTO KONFERENCIJOS 
VILNIUJE 

tas Lietuvos Tautiniam Olim
piniam komitetui. 

Rugsėjo mėn. org. štabas ir 
federacijų atstovai numato 
aplankyti visas varžybų vietas, 
susitikti su savivaldybėmis ir 
vietiniais org. komitetais bei ap
tarti visus reikalus. Daugelyje 
miestų paruošiamieji darbai jau 
gerokai pažengę, ypač aktyviai 
juda Šiaulių miesto olimpinė 
grupė. Dar nepradėjusieji, 
kviečiami sukrusti, nes iki 
žaidynių vos metai beliko. 

I Žaidynių orbitą kviečiame 
įsijungti visą Lietuvą: darbais, 
idėjomis, patarnavimais bei 
sportu. 

„Tai buvo džiaugsmo ir naujų 
pasiryžimų dienos" — po I-mos 
Tautinės olimpiados Kaune 
rašė „Vairas". 

„Tai buvo manifestacija" — 
pažymėjo „XX Amžius". 

„Tai buvo organizacinių jėgų 
bandymas, kuris dėka organiza
torių rūpestingumo ir atsidėji
mo, taip gražiai pavyko", — 
konstantavo to meto „Lietuvos 
Aidas". 

— Pasistenkime, kad atsiliepi
mai apie IV Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynes būtų nebloges-
ni, o svarbiausia, kad šios 
žaidynės taptų Tautos švente. Ir 
tikėkimės, kad žaidynės vyks 
laisvoje Lietuvoje! — užbaigė 
Lietuvos Tautinio Olimpinio 
komiteto generalinis sekreto
rius ir IV PLS Žaidynių org. 
štabo pirmininkas. 

Liepos mėn. Rygoje susitikę tarėsi Lietuvos- Latvijos ir Estijos Tautinių Olimpinių komitetų 
vadovai su Sovietų Sąjungos Olimpinio k-to prezidentu. Iš k.: Estijos OK gen. sekr. Gunar Paal. 
Latvijos OK prezidentas Vilnis Baltins, Estijos OK prezidentas Arnold Grenn, Latvijos OK gen. 
Sekr. Aldons Vrublevskis, Sovietų Sąjungos OK prezidentas ir Tarptautinio Olimpinio komiteto 
vykdomojo k-to narys Vitalij Smirnov, Lietuos Tautinio Olimpinio k-to prezidentas Artūras 
Poviliūnas ir LTOK direktorius Petras Statutą. 

Kaip jau rašėme, Vilniuje vy
kusioje konferencijoje dalyvavo 
lietuvių sporto atstovai iš įvai
rių šalių, išskyrus JAV ir 
Kanadą. Toje konferencijoje IV-
jų Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynių štabo direktorius J. 
Grinbergas, ilgu ir detaliu 
pranešimu, nušvietė žaidynių 
organizavimą ir programą. Jis 
atsakė ir į visus klausimus, 
raštu jam pateiktus JAV orga
nizacinio komiteto, o taip pat ir 
į galimus kitų atstovų klausi
mus. Po šio pranešimo, klausi
mų kaip ir nebuvo, diskusijos 
t r u m p o s , a ts tovai , užimti 
kitomis programomis, patenkin
ti išsiskirstė. 

Praėjusios savaitės „Sporto 
apžvalgoje" jau pateikėme J. 
Grinbergo pranešimo pradžią, o 
šioje — tęsinį ir pabaigą. 
Tęsiame: 
— IV PLS žaidynes organizuoja 

ir rengs sporto šakų federacijos 
kartu su vietiniais žaidynių 
organizaciniais komitetais. Taip 
pat ir teisėjus skirs federacijos. 
Štabas joms tik padės ir patars. 
Su federacijomis sutarta, kad 
Lietuvai atstovaus sportininkai, 
kurie „duoną valgo" ne iš spor
to, t.y., ne profesionalai. Tik 
ledo ritulio, beisbolo, teniso ir 
buriavimo varžybose ruošiasi 
dalyvauti geriausios Lietuvos 
jėgos. 

Be varžybų, kai kurios federa
cijos numato surengti vienos 
dienos festivalius, kur rungty
niaus ir žiūrovai, vyks konkur
sai, gegužinės, mugės, žais 
pasaulio lietuvių ir Lietuvos 
rinktinės. Po varžybų, svečiai 
bus kviečiami pasisvečiuoti 
kituose Lietuvos miestuose, kad 
kuo daugiau žmonių galėtų jais 
pasidžiaugti, o jie — daugiau 
pamatyti, geriau pažinti Lietu
vą ir jos žmones. 

Turistai , apsigyvenę vieš
bučiuose, turės patys už juos 
užsimokėti, tačiau Kaune ir 
Vilniuje turime 3000 šeimų 
pasiryžusių svečius priimti, juos 
maitinti , nuvežti \ rungtynes. 
Nuvykti į varžybas kituose 
miestuose bus įmanoma kartu 
su sportininkais. Bilietai į 
rungtynes bus nebrangūs ir juos 
įsigyti nebus sunku. 

Normaliai kiekviena koman 
da gali turėti vieną vadovą, 
trenerį, jo padėjėją ir gydytoją 
— 4 asmenis. 

Dėl geresnės darbo koor 
dinacijos ir jo organizavimo, 
visas oficialus susirašinėjimas 
turi vykti per org. štabą ir 
išvykos komitetus atskiruose 
kraštuose. 

Jau paruošti žaidynių plakatų 
projektai, numatyta, kas paruoš 
ir pagamins žaidynių informa 
ciją. suvenyrus. Specialaus 
leidinio projektas jau paruoštas. 
J a m e užsienio firmos ar pa 
vieniai asmenys galės dėti savo 
r e k l a m a s , o mokestis (dar 
nenumatytas t už jas bus atiduo-

komitetų prezidentai V. Baltins 
ir A. Grenn, o taip pat ir Sovietų 
Sąjungos O.K. prez. Smirnov. 

Planuojama, kad su A. Povi
liūnu Louzanon vyks Lietuvos 
vicepremjeras K. Motieka, R. 
Grinbergienė-spaudos atstovė ir 
gal Arvydas Sabonis, ku r i s yra 
LTOK asamblėjos narys . 

S u l a u k ė m e LTOK ž u r n a l o 

Ilgai laukto Lietuvos Tautinio 
Olimpinio komiteto mėnesinio 
iliustruoto žurnalo „Vyt i s" pir
masis numeris pagaliau pasiro
dė spaudos kioskose. J o kaina — 
2 rubliai. Tiražas - 30,000. Vyr. 
redaktorė Roma Grinbergienė. 

Pirmasis įspūdis puikus: spal
voti viršeliai, spalvotų nuotrau
kų daug ir viduriniuose pus
lapiuose. Geras popierius ir 34 
puslapiai įdomių straipsnių. Be 
abejonės, juo džiaugsis Lietuvos 
ir užsienio l ietuviai sporto 
mėgėjai. Ar t imiaus iu l a iku 
pranešime apie galimybę šį 
žurnalą užsiprenumeruoti. 

V. G. LTOK k o n k u r s a s v a i k a m s 

LTOK ŽINIOS 
LTOK kviečiamas į Louzaną 

Lietuvos Tautinio Olimpinio 
komiteto prezidentas Artūras 
Poviliūnas, prieš pat išvykda
mas į JAV-es, iš Tarptautinio 
Olimpinio komiteto prezidento 
Ch. Samarančo gavo telegramą 
— kvietimą atvykti į Louzaną 
rugpjūčio 30 d. Tai reiškia, kad 
Poviliūno viešnage JAV-se bus 
sutrumpinta. Rugpjūčio 27 d. jis 
grįš į Lietuvą, o jau kitą dieną 
bus pakeliui į Louzaną. Tokį 
kvietimą gavo ir Latvijos bei 
Estijos Tautinių Olimpinių 

LTOK skelbia konkursą vai
kams, piešiniui IV P L S Žaidy
nių ar olimpine tema. Piešiniai 
bus atspausdinti gražiame žur
nale vaikams — „Žvaigždutėje". 
Laimėtojams numatomos pre
mijos. Piešinius siųsti: „Žvaigž
dutė", Maironio No. 1, Vilnius 
232600. 

LTOK per IV PLS Žaidynes 
planuoja įvairius ža idimus ir 
programas vaikams. Jose galės 
dalyvauti ir iš kitų k raš tų su 
tėvais atvykę lietuviai vaikai 

V. G. 

Futbolas Chicagoje 

AMŽINYBĖN 
RIČARDAS 

Per keturiasdešimt „Lituani 
cos" futbolo klubo veiklos metų 
daug jo žaidėjų, vadovų ir trene
rių paliko ne tik klubą ir Mar 
ųuette Parko aikštę, bet nespė 
ję nei atsisveikinti, paliko drau
gus, artimuosius, net savo my
limas šeimas ir iškeliavo amži
nybėn. Vienas iš paskiausiai iš
keliavusių yra Ričardas Jeni-
gas. Jis mirė staiga, širdies prie
puolio ištiktas, š.m. liepos 3 
dieną savo namuose. Chicago 
Kidge priemiestyje, eidamas 
penkiasdešimtuosius metus, pa
likdamas liūdinčius žmoną mo
kytoją Mary, dukterį Judy. 
sūnų Ričardą, jr.. brolius Vilių 
ir Henrj su šeimomis. 

Ričardas buvo gimęs Lietuvo 
je. Planavo aplankyti Tėvynę su 
..Lituanicos" veteranų futbolo 
komanda ir rungtyniauti ten 
1991 metais vyksiančiose Pa 
šaulio Lietuvių Sporto žaidynė
se. Bet Dievo planai buvo kito 
kie. 

Š I S BEI TAS 
Pasaulio futbolo pirmenybės 

Italijoje laiKomos pavykusio
mis. Tačiau vien pasiruošimo 
darbuose žuvo ^4 žmonės. Per 
paskutinius 18 mėn. teko tiek 
skubėti, kad atsargumui nebe
buvo skiriama pakankamai 
dėmesio. Žuvo žmonių ir dėl, 
futbolo manijos. Argentinoje, po 
laimėjimo pr.es italus, žuvo 2, 
o šimtai buvo areštuoti; Vokie
tijoj po finai: vienas smarkuo
lis šoko iš tramvajaus per langą 
lauk, tačiai mašinos buvo 
suvažinėtas Tokių įvykių su 
t r a g i š k a pabaiga b u v o ir 
daugiau... Petų Korėjos trene
ris atsistatydino, gržęs namo, 
nes nepakar.kamai pasiekė... 
Sovietų rinkinė atspindėjo savo 
k raš to pacetį. Šį k a r t ą jų 
komanda ne: į antrą r a t ą nepa
kilo... 

Privažiav \ Italiją ir garsių 
politikų. Nt; Helmut Kohl (toks 
buvo ir viešas teisėjas — tik šis 
iš Austri/os) stebėjo baigmės 
rungtyne-. o po.per naktį skrido 
iš Romos tiesiai į Houstoną eko
nominiam viršūnių susitikimui. 
Airių premjeras buvo nuvykęs 
savo rinktinės varžyboms prieš 
italus, o Argentinos prezidentas 
Menėm net bandė savo rinkti
nės treneriui duoti patarimų, 
liečiančiu komandos sąstatą, 
tačiau ginekologas Bilardo į 
juos nekreipė dėmesio... Beveik 
visos rungtynės buvo išparduo
tos (buvo skelbta, kad 9 3 ^ visų 
vietų buvo parduotos, bet — 
kaip ir anksčiau — n e vienas 
žaidimas vyko pustuščiose aikš
tėse... Tačiau kr iminal in ia i 
įvykiai žaidimų metu beveik 
buvo išnykę... Žaidimų dieną 
miestuose, k u r i u o s e buvo 
rungtynes , nebuvo ga l ima 

pirkt is svaiginamų gėrimų. 

IŠKELIAVO 
JENIGAS 

Nuotr Vidmanto Kliuko 

Chul iganizmo pasireiškimų 
buvo, tačiau italų policija itin 
gerai su tais reiškiniais susi
tvarkė. Tiesa, ne vienas turis
tinis žiūrovas pateko į italų 
kalėjimus, o apie 280 anglų spe
cialiu skrydžiu buvo grąžinti į 
savo namus; policijos priežiūroje 
skridime atgal tegavo vandens 
atsigerti ir sėdėjo kaip pavyz
dingi mokinukai savo vietose. 

G a n vytas 

LIETUVOS ATSTOVAI 
MAKABI ŽAIDYNĖSE 

P R O G R A M O J E 
Rugpjūčio 19 iki 26 d.. Žydų 

Kultūros centre, 6600 West 
Maple Road. West Bloomfield. 
Michigan, vyks Makabi Šiaurės 
Amer ikos j a u n i m o sporto 
varžybos į kurias atvyksta ir 
Lietuvos j a u n i m a s . Sporto 
t rener is ir vadovas Arkadi 
Reitblat dalyvaus ..Lietuviš

kųjų melodijų" radijo valandė
lės programoje rugpjūčio 17 d. 
bus Marąuette Parko aikštėje 

lm 
STALO TENISININKAI 

B A L T I M O R Ė J E 
Birželio mėnesį Baltimorėje 

vyko stalo teniso veteranų 
pasaulio pirmenybės. Jose daly
vavo ir keturi stalo teniso vete
ranai iš Kauno: A. Juodikis. J. 
Markevičius. M. Duškesas ir P. 
Sevelkovas. Trys jų žaidė 40 
metų amžiaus grupėje, o vienas 
— 50 m. grupėje. Tik Sevelkovas 
pasirodė kiek geriau, patekęs į 
paguodos ratą (po pirmo pralai
mėjimo, čia laimėjo antrą vietą). 
Pirmenybėse dalyvavo 840 vyrų 
ir 270 moterų iš įvairių pasaulio 
kraštų, daugiausiai iš Vokie
tijos. 

Jose dalyvavo ir čikagietis J. 
Bal t rus . 60 metų amžiaus 
grupėje pasiekė kvartfinalius. 

Richardas Jenigas 

Ričardas Jenigas savo laiku 
buvo puikus žaidėjas ir energin
gas vadovas. Kaip tokj . ilgai pri
siminsime turėjusieji progos jį 
pažinti. 

F K. . .Lituanica" reiškia 
nuoširdžią užuojautą jo šeimai 
ir giminėms. 

J . J . 

„LITUANICA" 
TURNYRŲ Į K A R Š T Y J E 

Tarp dešimties Lemonto tur
nyre dalyvavusių komandų, 
keturios buvo pačių rengėju — 
,,Lituanicos" futbolo klubo. 
Nors lietus praėjusį sekmadienį 
sąžiningai krapino nuo pat 
turnyro-pikniko pradžios ligi jo 
pabaigos, bet visos rungtynės 
buvo pravestos numatyta tvar
ka. Tik su ž iūrovais kiek 
silpniau -Jų atvyko nemažai, 
bet pas ida i rę pro maš inų 
l a n g u s , perkandę . .ka r š tą 
šuniuką", apsisuko ir pranyko. 
Gerai ir padarė. Kas užsispyrės 
vistiek žiūrėjo rungtynių, kitą 
dieną turėjo čiaudėti... Lietus 
buvo tiek r e i k a l i n g a s ir 
laukiamas, kaip šeškas prie 
pikniko stalo. 

Rašant, kad ir ap ie tokį 
turnyrą, gal nereikėtų šaipytis, 
bet verkimui irgi nėra pagrin
do. Vyrų komandų grupėje pir
mąją vieta, kaip j au įprasta 
š ia is metais , la imėjo ..Li
tuanica". antrą - ..Kickers" iš 
St. Joseph. Mich., trečią - ..Vik-
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DR. VIJAY BAJAJ. M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tai. (1-312) 434-5949 (veikia .24 vai) 

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

K»b. (1-312) 735-4477; 
«•* . (70«)246-O067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEOICAL BUILDING 

•449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

39O0 W. 95 St. 
Tai. (709) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Aš nežinau nieko ydingesnio, 
nieko niekingesnio už melą. Tai 
yra apmaudo, bailumo ir tušty
bės padaras. 

Chesterfield 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

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

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

6132 S. Kedzle Ava., Chicago 
(1-312) 925-2970 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (709) 594-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago, IK. 
Tat. (1-312) 925-2970 

1185 Dunda* Ava. , Elgln, M. 90120 
Tai. (709) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims 'šsiplėtusių venų 

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

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

Tai 

ings" ir ketvirtoje liko graikų 
..Falcons". Veteranų grupėje 
laimėtojais išėjo ..Vikings" ir 
..Kickers". 

Parodomosiose rungtynėse 
rezervas laimėjo prieš jaunius. 

Šį sekmadienį mūsų koman
da, bet jau „Liths" vardu, dar 
vyks į Yorkville. IL... dalyvauti 
Polish National Alliance camp 
turnyre, kur dalyvaus kelios 
stiprios lenkų komandos. Jei ir 
tame turnyre mūsiškiai išeis 
laimėtojais, su pasitikėjimu 
galėsime žvelgti į praside 
dančias Rudens rato pirmeny
bių rungtynes. Ir sakyti: ..Ačiū 
Dievui, turnyrai pasibaigė!" 

Pirmenybės prasidės rug 
pjūčio 26 d. Pirmosios rungtynes 
bus Marguette Pa*k» aikštėje 
prieš vokiečiu ..Green White" 
komandą. Bus proga at
sirevanšuoti, j j 

DR. KiNNCTM J. YERKES 
DR. MAODALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuolaida 

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

507 S. GHbert. LaOranaa. IL. 
Tai. (709) 352-4497 

kaMnato Ir buto: (708)652 4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
šskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd., Hickory HMa, IL 
i mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (709) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71at St. 

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

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

Tai. (709) 449-1777 

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

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligoninė. Elgin. IL 

Tat. (708) 8370005 
Skambinti galima 24 vai 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDVMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava.. Sutta 324 ir 

5*35 S. Pulsskl Rd.. Chicago. IL 
Ta i . (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai i 

Valandos pagal susitarimą 

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

Tai. (1-312) 434-1818; Rer (708) 852-0889 
Vai pirm . antr ketv ir penki. 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71 st. St.. Chicago. IH. 

Tai.: (1-312) 439-0100 
11900 Souttmast Htgtroay 
Palos Helghts. IN. 90493 

(708)361-0220 (708)381-0222 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 st Straat 

KaMnato tai. (1-312) 737-1168: 
Raztd. (708)385-4811 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2659 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (1-312) 779-2980. 
Ras. (709) 449-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 595-0349; 
Raz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai paga* susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

Kab. tat. (1-312)471-3300: 
Rat. (709) 442-9297 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARD'OLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzle Ava.. 
Chicago III 60652 

Pirm antr Ketv ir penkt 
pagal suS'tanma. 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Arctter Ava. (prie Ausimi 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 595-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarftan Madical Center-

NapervMe Cameua 
1020 E. Ogdan Ava.. Sutta 310, 

NepervIHe IL 90993 
Tai. 1 709-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 599-3199: 
Namų (709) 391-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9745 Wast 63rd Straat 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

t 
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Kaip galima 

GINTIS NUO SEKTANTŲ 
Geriausia dirva sektantams 

yra nuo savo tikėjimo atšalu
sieji, dažniausiai dėl ..laiko ne
turėjimo". Jie tik pagalvoja, 
kas galėtų pasiduoti gatvėje 
užkabinusiam fanatikui, reika
laujančiam atsakyti į klausimą 
„Ar tu esi išgelbėtas?" 

Iš tikrųjų, tokie sektantai 
būna daug malonesni, manda
gesni, nors visvien pastato klau
simą: „Ar tu esi išganytas?" ar
ba subtiliau: „Ar esi krikščio
nis?" Nesusivokiąs katalikas 
dažnai nedrąsiai atsako: „Aš 
katalikas". O konvertitų ieško
tojas kaip tik to ir laukė, nes po 
tojau pila savo klausimus: „Bet 
ar tu tikras, kad esi išgelbėtas?" 
„Ar pažįsti Jėzų?" „Ar esi 
priėmęs Jėzų, kaip savo asme
nišką išganytoją?" „Ar Jėzus 
yra viso tavo gyvenimo Vieš
pats?" „Ar esi tikras, kad nueisi 
į dangų?" 

Fundamentalistų argumentas 
yra, kad žmogus yra išgelbėtas šventieji. O iš tikrųjų šį asme-
ne per religiją, o per asmenišką nišką ryšį išvystyti ne t ik gali, 
tikėjimą. Jie perskaito Jėzaus bet tur i kiekvienas kata l ikas 
papeikimą fariziejų (Mt 23) ir — krikščionis. Kaip įsisąmo-
abejingam ar susimaišiusiam ninti, kad „Mes mylime, nes 
katalikui aiškina, jog nežiūrint Dievas mus pirmas pamilo"? 
to, kad fariziejai rūpestingai Visuomet geriausia pradėti 

ja išganymą. Bažnyčia visuomet 
mokė (bent oficialiais kad sak
ramentų veiksmingumas pri
klauso nuo priimančiojo tikėji
mo. Apeigos ir {vairios kitos pa
maldumo formos yra duodamos 
kaip priemonės tikėjimą stiprin
ti, ne kaip pakaitalas tikėjimui. 
O žmonių, kurie rūpestingai 
vykdo tik išorinius religinius 
veiksmus yra kiekvienoj religijoj. 
Tik katal ikams gal lengviau į 
šią klaidą įpulti, nes kata l ikai 
turi daugiu išorinių pamaldumo 
formų ir apeigų. 

Katalikų tikėjime ryšys su Jė
zumi ir dalyvavimas jo išganin
game darbe yra taip savaime su
prantamas, kad visame Bažny
čios gyvenime aktyviai nedaly
vaujantis katal ikas gali pra
šokti pro viso to artimo ryšio su 
Jėzumi paviršių. Kai kurie 
katalikai tebemano, kad gilų 
asmenišką ryšį su Jėzumi gali 
pasiekti t ik mažuma — tik 

VYSKUPO P. BALTAKIO 
PASITARIMAI RAJONUOSE 

vykdė savo religines pareigas, 
Jėzus juos pasmerkė, sakyda
mas, kad jie yra švarūs išorėje, 
bet sutepti iš vidaus. Funda
mentalistai puola katalikybę 
kaip mirusią religiją, palygin
dami savo iškreiptą katalikybės 
versiją su Evangelijos mokymu: 
„Ar tavęs nemokė, kad tik 
krikštu būsi išgelbėtas? O čia 
parašyta, kad tik tikėjimu! Ir ar 
tavęs nemokė, kad reikia savo 
nuodėmes išpažinti kunigui, jei 
nori gauti atleidimą? O čia pats 
Jėzus sako, kad tik Dievas gali 
nuodėmes atleisti!" 

Nors tokie sektantai mieliau 
vartoja savo Bibliją, jie mielai 
savo ištraukas pacituos ir iš ka
talikiško vertimo, nes pačios iš
traukos tą patį sako ir katalikiš
kuose ir protestantiškuose verti
muose. 

Jei katalikas tebeatrodo susi
maišęs, jis paskaitys ištrauką iš 
laiško Efeziečiams (2:8-9): „Jūs 
gi esate išgelbėti malone per ti
kėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra 
Dievo dovana; ir ne darbais, kad 
kas nors nesigirtų". Sektantų 
akyse katalikybė yra tuščių 
darbų krovimas, religijos lukš
tas, neturintis gyvo tikėjimo. 

Fundamental is tai pabrėžia 
savo asmenišką ryšį su Jėzumi, 
primindami Jėzaus žodžius Ni
kodemui: „Jums reikia atgimti 
iš aukštybės" (Jn 3:7). Fun
damentalistui ši ištrauka reiš
kia, kad žmogus turi sąmonin
gai, žodžiu, garsiai pakviesti 
Jėzų į savo širdį, dažnai atžy
mint to pakvietimo datą — nuo 
tos datos skaitomas to asmens 
„atgimimas iš aukštybių", jis 
pasidaro krikščioniu, jo išgany
mas yra užtikrintas. Jų įsitiki
nimu, tokį kvietimą padaręs 
žmogus, nors ir pats po to nusi
gręžtų nuo Dievo, vistiek įeis į 
dangų. 

Abejingam ar asmeninio tikė
jimo neturinčiam katalikui pa
darius šį viešą tikėjimo išpaži 
nimą. po kurio yra spaudžiamas 
drastiškai pakeisti savo gyveni
mą, atsižadėti nemoralaus elge
sio nugalint blogus įpročius, šis 
staigus atsivertimo pergyveni
mas yra taip stiprus, kaip paties 
šv. Pauliaus. „Jei buvimas 
krikščioniu reiškia tokį atsiver
timą, aš tikrai krikščioniu iki 
šiol nebuvau", sako toks į sektą 
pakliuvęs katalikas. Tačiau 
gimusieji fundamentalistų šei
mose dažnai pergyvena tokias 
pat abejones, kaip gimusieji ka
talikų šeimose, nes ir jie nėra 
pergyvenę ta»p paskatinančio, 
užtikrinančio, gyvenimą pakei 
čiančio atsivertimo momento. 

Tačiau nežiūrint sektantų 
tvirtinimų, katalikų Bažnyčia 
nemoko, kad vien atlikimas vi
sų religinių pareigų garantuo-

kuo paprasčiau. Jei nesame 
įpratę šeimoje melstis, gerai 
pradėti su bendra malda prieš 
valgį, vakare, gal ir jei įmano
ma, ryte. Kiekviena maldakny
gė turi paprastas, tradicines to
kias maldas. Norint pradėti 
bendrai melstis, ypač šeimoje, 
kur yra vyresnių vaikų, atviru
mas, pripažįstant, kad gali jaus
tis keistai, daug padės, pvz. 
„Žinau, kad tai gali atrodyt juo
kinga, bet aš manau, kad tai yra 
svarbu ir todėl būčiau dėkinga, 
kad man padėtumėt" . 

Šeimos maldose tur i būti ir 
tradicinės maldos, ir spontaniš
kos maldos, savais žodžiais. 
Nors dauguma katalikų pasau
liečių prie pastarųjų nėra pri
pratę, jos y ra būtinos, kaip as
meniški pasikalbėjimai yra bū
tini žmonių draugystėje. Švent
raštis yra pilnas pavyzdžių, kaip 
žmonės Dievui spontaniškai 
reiškia savo lūkesčius, džiaugs
mus, vargus, prašymus, kaip jį 
garbina, j am dėkoja, jo klauso
si. Daugelis mūsų dažnai asme
niškais žodžiais privačiai atsi
dustame Dievui. Panašių atodū
sių „pasidalinimas" bendroje 
šeimos maldoje sustiprina visų 
šeimos narių tikėjimą ir geriau 
moko tikėjimo negu net ir ge
riausios katekizmo pamokos ar 
knygos. Nėra ko būkštaut i dėl 
netinkamų žodžių, dėl neteisin
gų teologinių sąvokų maldoje. 
Gi nebūkštaujame dėl tokių da
lykų šnekėdamiesi su drau
gais bei artimaisiais. 

Norint neišauginti naujų kar
tų, kurie yra katalikai tik iš 
įpratimo, ruošiant vaikus sak
ramentams, tėvai patys turi kel
ti tikėjimo klausimus su vai
kais, o ir prieš tai pasikalbėji
muose su vaikais paaiškinti, kai 
jų asmeninis tikėjimas figūruoja 
jų daromuose gyvenimo sprendi
muose, padėti vaikams įjungti 
savo tikėjimą, ryšį su Jėzumi } 
savo gyvenimo problemų spren
dimą. Ne tik pasakyti „Jėzus 
liūdi, kai broliuką muši" , bet 
klausti, ką Jėzus darytų, pra
džios mokykloje dažnai esančių 
klikų keliamose dilemose ar 
kokio elgesio laikytųsi mokslo 
sąžiningumo dalykuose ir pan. 

Parapijos gali paremti tokj 
ryšio su Kristumi kasdieninia
me gyvenime puoselėjimą, šalia 
įvairių pamaldų, tur int įvairias 
saviveiklos ir religinio švietimo 
programas, kuriose šis asmeniš
kas ryšys su Jėzumi yra gvilde
namas ir praktiškai pritaiko
mas. 

Geriausias katalikų ginklas 
prieš sektantus yra gyvas, as
meniškas ryšys su Kristumi sa
vo tikinčiųjų bendruomenėje pa
rapijoje. 

a. j . z. 

Prieš porą metų Toronte buvo 
įsteigta Lietuviškos sielovados 
t a ryba , kur ios t i k s l a s yra 
t a l k i n t i išeivijos vyskupui 
P a u l i u i B a l t a k i u i , OFM. 
Tuomet į vyskupo kviestą or
ganizacinį suvažiavimą susi
rinko gausus būrys asmenų, 
buvo sudaryta pirmoji taryba. 
Pernai , vykstant Mokslo ir 
kūrybos simpoziumui, buvo su
š a u k t a s a n t r a s i s met in i s 
suvažiavimas. Šįmet atrodo 
tokio pobūdžio suvažiavimo ne
bus. Vyskupas, derindamas prie 
savo įvairių kelionių, susikvie
tę tarybos narius trijuose paski
ruose rajonuose: Kanadoje 
Lietuvos Kankinių parapijos 
patalpose gegužės 19 d.; Atlan
to rajone Putname pas seseles 
birželio 8 d.; vidurio rajone 
Chicagoje J a u n i m o centre 
birželio 9 d. Į šiuos pasitarimus 
kviestiems asmenims buvo iš
s i u n t i n ė t i k l a u s i m a i apie 
išeivijos l ietuvių religinius 
poreikius ir galimybes talkinti 
Lietuvai. Iš gautų atsakymų ir 
įvykusių rajoninių pasitarimų 
ryškėja k e l e t a s problemų, 
liečiančių mūsų krikščioniškąją 
visuomenę ir lietuviškas para
pijas. 

Parapijose pirmoji ir jautriau
sia problema ta i t rūkumas 
jaunesnio amžiaus kunigų, todėl 
pagrindinis dėmesys yra ski
riamas pensininkams, vyresnie
siems, nesirūpinama jaunimu. 
Pavyzdžiui , j a u n o s šeimos 
pasisakymas klausimų anke
toje: „Mūsų parapijoje yra kelios 
šeimos, bet klebonas kreipia 
dėmesį t ik į pens in inkus . 
Bandėme kalbėtis su klebonu ir 
prašyti bent kartais šeimoms 
pritaikytų šv. Mišių, tačiau 
klebonas tai uždraudė. Atrodo, 
kad niekas nedaroma pritraukti 
mus į parapijos veiklą, tai 
einame į vietinę". 

Šitokios nuotaikos vyrauja ne 
vienoje lietuviškoje parapijoje, 
joje. 

Antroji ryški problema, tai 
stoka ugdymo tikėjime ne tik 
jaunimui, bet ir vyresniesiems. 
P a s t e b ė t a , kad vyresnio 
amžiaus asmenų tarpe yra 
sus idomėj imas dvas inėmis 
vertybėmis, bet t rūksta kunigų 
ir pasauliečių, kurie jiems vado
vautų. 

Viena išeitis būtų atsikviesti 
nors t r u m p a m laikotarpiui 
kunigus iš Lietuvos, tačiau 
vyskupui yra puikiai žinoma, 
kad ten tikinčiųjų padėtis yra 
kur kas sunkesnė nei čia. Il
gesnis nei 40 metų Lietuvos 
katalikų Bažnyčios persekio
jimas ir suvaržymas kunigų 

LIUDA R U G I F M E N Ė Lietuviškose parapijose turėtų 
būti rengiamos paskaitos įvai-

auklėjimo, laisvo stojimo į "ais teologiniais klausimais, 
kunigų seminariją paliko ne- rekolekcijos, turėtų veikti Šv. 
menkas žaizdas, biuo metu 
Lietuvoje yra ap e 2"0 parapijų, 
kurioms trūksta k: ikščioniško 
pa t a rnav imo . Tūks tanč ia i 
vaikučių nori eiti pne pirmosios 
šv. Komunijos . Vyresnis 
j a u n i m a s , kuris anksč iau 
neturėjo sąlygų mokytis kate
kizmo, dabar nori pamokų, 
jaunos poros tuoktis bažnyčioje. 
Darbo Lietuvos kunigams yra paminėjo: „ L i e t u v i a i 
kur kas daugiau nei išeivijoje, nesupranta, kad iš viso 

Rašto, gyvojo rožinio, maldų 
specialiom intencijom būreliai. 
Ten, ku r y r a j aun imo ir 
vaikučių, turėtų vykti atskiras 
auklėjimas. Parapijose yra 
re ikal ingi k u l t ū r i n i a i ir 
socialiniai subuvimai. Tačiau 
toli gražu daugiausia parapijų 
to netur i , nes kaip vienas 
asmuo atsakymų suvestinėje 

dar 
gali 

Illinois universitete po pasikeitimo mokslo reikalais Is kairės: Vytautas 
Kamantas. prof. dr. Jonas Kubilius — Vilniaus universiteto rektorius ir JAV 
LB krašto vald. pirmininkas dr. Antanas Razma 

Kitas atsakymas būtų į parapi
jas diakonų įvedimas, tačiau lie
tuviai nei diakonavimu, nei 
diakonais nesidomi 

Atrodo, kad konkretus ir 
realist inis atsakymas būtų 
pasaul ieč ių į t r a u k i m a s į 
parapijų organizacinius darbus 
ir religinį auklėjimą. Tai yra be
veik vienintelis atsakymas ne 
vien išeivijai, bet ir Lietuvai, 
kur dar t ik pradedamas persi
t v a r k y m a s pagal antrą j į 
Vatikano sutrinkimą. Paste
bėta, kad tose parapijose JAV ir 
Kanadoje, pavyzdžiui. Toronte, 
Clevelande, Detroite, pasku
tiniuoju metu Lemonte. kuriose 
dvasiškiai dirba kartu su tary
bomis, jaučiama gyva ne tik 
krikščioniška, bet ir lietuviška 
dvasia. Kai tvarkosi vienas kle
bonas su keletu pa t ik imų 
asmenų, parapijos veikla būna 
žymiai susiaurėjusi Tikintieji 
nesijaučia svarbia parapijos 
dalimi, nedalyvauja veiklos ir 
ateities planavime, todėl neper
gyvena nei jos rūpesčių, nei 
džiaugsmų. 

Lietuviškose parapijose para-
piečiai nėra šeimininkai, bet 
svečiai. Vidurio rajono pasi
tarime buvo siūlyta, kad reikė
tų paruošti vaizdajuostę apie 
lietuvišką parapiją, kurioje 
sėkmingai dirba taryba, ad
ministruoja ir pasiima pilną fi
nansinę atsakomybę, paruošia 
šv. Mišių liturgiją, rūpinasi 
kr ikščionišku j aun imo ir 
vyresniųjų auklėjimu, krikščio
niškąja tarnyba. 

Vyskupas Baltak.s jaučia, kad 
daug yra vietovių kuriose pa
sauliečiai norėtu prisidėti su 
konkrečiais darb : 9 ir idėjomis, 
tačiau trūksta drąsos, nes tiek 
metų buvo laikyt s si nuošaliai. 
Kadangi kleboną vra vyresnio 
amžiaus, tai jie irgi nesiima ini
ciatyvos tarybų organizuti, nes 
lengviau, kaip nrasta. Apie 
konkrečią tarybos veiklą pa
ruošta vaizdajuo^' galėtų būti 
naudinga ne tik -<-ivijai, bet ir 
Lietuvai. 

domėtis teologija". 

Nė kiek nemenkesnis reika
las, kuris buvo išsamiai disku
tuotas visuose trijuose rajoni
niuose pasitarimuose, tai talka 
Lietuvai. Šiuo metu daugiausiai 
vyksta siuntimas knygų, vaistų, 
rūbų, renkamos aukos, stengia
masi paremti įvairias atsiku
riančias organizacijas. Vys
kupas Baltakis ragina ypa
tingai remti Caritas organiza
ciją. Būtų svarbu visą mūsų 
paramą suderinti, nes kartais 
prašymai kokiam nors centrui 
pakartotinai ateina iš tų pačių 
asmenų, organizacijų ir vieni 
gauna daugiau, o kiti visai 
nieko nesulaukia. Reikalinga ir 
tam tikra kelionių ir apsi 
lankančiųjų koordinacija. Reli
ginė šalpa siūlosi visą informa
ciją suvesti į kompiuterį, tačiau 
dėl daugelio priežasčių centrali
zavimą įgyvendinti yra beveik 
neįmanoma. 

Kaip ta lkint i Bažnyčiai Lie
tuvoje? Padėti įgyvendinti an
trojo Vat ikano susirinkimo 
p a k e i t i m u s s iū ly ta siųsti 
literatūrą, pavyzdžiui, popie
ž iaus enc ik l i ka s , yyskupų 
pasisakymus, vaizdajuostes, nu-

VII PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS 

ARTĖJA! 
Jau buvome skelbę, kad Pietų 

Amerikos lietuvių jaunimas, pa
dedant visai visuomenei, or
ganizuoja VII -PLJ kongresą. 
Dabar norime patvirtinti, kad 
organizavimo darbas yra toli 
pažengęs, kad jau nustatyta 
kongreso programa, numatytos 
tam tikslui vietovės, patalpos ir 
visi įrengimai. Tuo viskuo 
rūpinasi kiekviename krašte 
sudarytos komisijos, kurios jau 
seniai savo darbą vykdo. 

Kongreso atidarymo komisija 
rūpinasi iškilmingomis Mišio-
mis, atidarymo aktu ir susipa
žinimo vakaru. Turizmo ir 
transporto komisija organizuo
ja įdomias ekskursijas bei iš
vykas. Registracijos kom. ruo
šiasi išsiuntinėti išankstinės 
registracijos anketas, techniškų 
darbų komisija tur i faksą ir 
kompiuterį. Specialią Kūčių 

Dirbdami kartu su Lietuva, 
pa tys dvasiškai aug tume. 
Siūlyta rengti keliones į įvairias 

vykti į Lietuvą ir pravesti 31*- Lietuvos šventoves, spaudoje 
d ienų s e m i n a r u s ar kon
ferencijas moderniu būdu, kur 
kiekvienas asmuo, aktyviai 
dalyvaudamas, prieina savo iš
vadų, ne tik klauso eilės paskai
tų, siūlyta duoti stipendijas pa
rinktiems klierikams studijuo
ti seminarijoje Romoje. Labai 
svarbu, kad Lietuvoje vado
vaujantys asmenys artimiau 
sus ipaž in tų su laisvuoju 
pasauliu, todėl reikėtų priimti 
stažuotis. Mums turėtų būti 
svarbu pasidalint i išeivijos 
patirtimi, siunčiant čia sukur
tas gaidas ir giesmes. įvairias 
knygas, rašant laiškus, kvie
čiant į vasaros stovyklas. Išei
vijos lietuvių parapijos galėtų 
įseserinti kurią nors parapiją 
Lietuvoje ir su ja užmegzti glau
džius ryšius, dalintis žiniomis. 

plačiau aprašyti įspūdžius. 
Lietuvos kunigai galėtų pas 
mus apaštalauti. 

Kartu su laisve atėjo atsa
komybe ne vien Lietuvai, bet ir 
mums Jaučiamės gyva tautos 
dalimi. Jei prieš metus laiko 
sukome galvas, ką reikėtų 
daryti Lietuvai padėti, kad tas 
veiksmas būtų prasmingas, tai 
š iandieną idėjų ir da rbu 
netrūksta. 

Atsimenu prieš daugelį metu 
girdėjau diskutuojančius žydus 
apie a t s ikur i an t į Izraelį 
Tuomet jie pasakė ir man tai 
giliai įstrigo atmintin, kad, kur 
danu jauną valstybę, žmonės 
sužiba visame savo grožyje. Tą 
retą gyvenime privilegiją dabar 
turime ir mes. o mums gi ne 
reikia pradėti nuo pradžios. 

dienos programą ruošia atskira 
komisija. Laisvoms dienoms nu
matomos progos susipažinti su 
vietiniais papročiais. Spaudos 
ir informacijos komisija jau iš
platino pirmąjį plakatą bei li-
pinukų seriją. Sparčiai dirba 
ir apgyvendinimo, finansų, ta
lentų vakaro, kultūros dienų, 
stovyklos bei kongreso uždary
mo komisijos. 

Kaip žinoma, kongresas pra
sidės Buenos Aires mieste, Ar
gentinoje. 1991 m. gruodžio 18 
d. tęsis Montevideo mieste, 
Urugvajuje, ir baigsis Sao Paulo 
mieste, Brazilijoje. 1992 m. 
sausio 8 d. 

Kongresui pirmininkauja 
Ariana Rastauskaitė, o vyriau
sias finansų koordinatorius — 
Alfredo Ruplėnas. 

La ikas bėga grei ta i , ir 
kongreso data artėja. Jau pats 
laikas pradėti galvoti apie 
galimybę jame dalyvauti. Tai ne 
eilinė kelione; reikalinga ją 
suplanuoti. O verta prie jos 
prisidėti, nes tikslas irgi ne 
eilinis. Lietuvių jaunimas turi 
jungtis, vyresnieji turi jiems pa
dėti. Tikslas yra vienas: visų 
vienybė, kad tautai būtume 
naudingesn i , kad laisvės 
siekiančiam kraštui galėtume 
geriau padėti Tam reikia 
sus ipra tus io , savo tautą , 
protėvių šalį mylinčio jaunimo. 
To ir siekia būsimas Jaunimo 
kongresas. 

Kviečiame visus prie šio tiks
lo prisidėti, atvykti į kongresą, 
aplankyti mūsų kraštus. Tada 
vieni kitus geriau pažinsim, tuo 
pačiu geriau suprasim ir mūsų 
veikla bus sklandesnė. Tad 
prašome pradėti į kongresą 
rengtis! Mes jau rengiamės jus 
sutikti ir priimti! 
VII P U Kongreso spaudos 

ir informacijos komisija 
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bausmes ar suėmimo priežastis, bet ir apie gyvenimo 
smulkmenas ir įvairius nuotykius. Žinoma, malo
numai , išgėrimai ir moterys yra tų pasakojimų apo
gėjus. Šitaip celėje t ūnan t sunku atskirti dieną nuo 
dienos, vakarą nuo vakaro. Tik naktys priverčia tylėti 
ir t ik mąstyti, mąstyti... 

Dikas visada svarsto šaltai, kalba iš gyvenimo 
patyrimo. Planuoja toli į ateitį, tiksliai, nes už Vytą 

Dikas užsirūko. Kurį laiką abu tyli. Vytas su;- - bene dešimčia metų vyresnis. 
džia dūmus. Įkvėpęs jau pažįsta kokios tai cigaretes. 

— Iš kur gauni tokių cigarečių? 
— O... Draugai per pasimatymus atneša.. 
— Ar gali palikti kokį dūmą?.. 
Dikas žvelgia į godžias violetines Vyto akis. Užsi-

— Aišku, patekęs kalėjiman iš pat pirmos dienos 
lauki, galvoji — kadagį vėl išeisi laisvėn. Sakau tau, 
vaike, ilgai čia nesėdėsi! Teismas ilgam bausti negali. 
Tik pasikėsinimas... O už gerą elgesį pritaikys amnes
tiją ir sumažins bausmę... Nepajusi, kaip greit išeisi' 

t raukia dar vieną kartą, tada atiduoda šlapiai nučiu'.p- Aš jau greit:... Skaičiuoju tik dienas! Laisvės ilgiuos, 
tą, suplotu galu nuorūką. Vytas godžiai įtraukia i kaip žolė rasos. Tos sienos mane slegia!... Ak, kaip bus 
plaučius seniai ragauto dūmo. Po sekundės pasijunta gera! Vėl patvarkius kokią krautuvę galima bus gerai 
esąs apsvaigęs, patenkintas, beveik laimingas. Lyg kas pabaliavoti! Mergų — iki nusilpimo! Pinigų kaip šukių! 
būtų davęs valerijono lašų. O ar žinai! Turėdamas pinigų gali visko turėti — 

— Tai jau įpratai į tas „huanas"? moterų, patogumų, malonumų! Visko! Nereikia jų ne 
Vagišiui vis atidžiau stebint Vytas pažvelgia i o pr į e altoriaus vesti, nereikia nė miesto savivaldybės' 

tamsias, tarsi drumsto vandens, rudas akis. Visai taip juk ir tu padarei. Moterims tik pakišk 
— Ragavau visokių... Ne tik Šitas... reikiamą cigaretę, kaip šita, va, ir kokio šamarlako 
Kitą kartą Vytas skubiai stveria iškritusią iš nrue- buteliuką. Tada jos tavo! Na, grožiui pagerinti duok 

gančio Diko pirštų kanapinę. Tirtėdamas t roškau ke^g banknotus — tik ne per daug! Už pinigus jos įsigys 
čiulpia apseilėtą nuorūkos galiuką. Pagaliau pasiner.a visokių kremų, pudrų, lūpoms dažų, ar kitokių 
į balkšvą užsimiršimo rūką, į neaprašomo inri:!e- reikmenų, kur gražesnėmis padaro! Jos galvoja, kad 
rentiškumo nirvaną. Tejunta džiūstančias lūpas, ta i jau viskas. 

Kažkokie draugai jam pristato per pasimatymus. De
ja, Vytas niekad neturi pasimatymų 

Kartą apsvaigęs cigaretės dūmais Vvtas nepasijun 
ta, kaip ima nuoširdžiai ir atvirai pasakoti apie savo 
dar nespręstą bylą. Dikas atidžiai klausosi. Jam lyg 
ir pažįstamos detalės... Pavydas žmonai, jai pamilus 
kitą... Sielos kančios, sekiojimas, bandymas paveikti, 
prikalbinti. . Pagaliau užtikimas su meilužiu. Ne tiek 
alkoholio ar cigarečių veikiamas, kiek stumiamas to 
pavyduliavimo ir įsiutimo, pats nebejuto, kaip pradėjo 
Nancy pulti, prispaudė prie sienos... įsiutęs nebejuto, 
kaip rankos pačios pasiekė jos gerklės. Pirštai gniaužėsi 
vis stipriau... Nors Nancy vis mažiau priešinosi, bet 
kažkoks apsvaigimas ir įtūžimas vertė jį vis labiau 
spausti ir gniaužti... Pagaliau pajuto smūg] į galvą. 
Kažkieno stiprios rankos jį nuvilko nuo smunkančio, 
silpstančio Nancy kūno... Nebuvo sąmonės netekęs. 
Atpažino Eriką, jos meilužį. Puolė jį, bet jau buvo per 
silpnas. Gavęs kietą smūgį neteko sąmonės. Atsigavęs 
pasijuto jau policijoje. Tokia Vyto istorija.. 

— Nebijok! Geras advokatas dar gali išgauti 
sąlyginę bausmę! 

Dikui išėjus laisvėn Vytas lieka kameroje vienas. 
Bet netrukus jį perkelia \ kitą. Po savaitės prasidėjo 
jo bylos nagrinėjimas. Pasimatymui atėjo advokatas, 
kuriam papasakojo savo istoriją. Tik teisme išgirdo 
advokatą vadinant Dilleriu Byla labai trumpa. Iš Nan
cy puses liudijo Erikas, jos meilužis, o už Vytą liudijo 

Nežino, ar jis budi, ar miega. Ar iš viso egzistuoja. Tada Di^as nuryja seilę, lyg visa jo išmone patenka ne V1S1 J° «aūP8 n«™> Žinoma nesisake apie „Setono pus-
tik daug lengviau ir maloniau gulėti kietame kalėjimo į tą gerklę. Mėgsta kalbėti, pamokyti, o labiausia gir 
guolyje. Tada vis tiek kas laukia ateityje... Tik pra- t i s savo „žygiais" arba būdo gerumu — geresnio už jj 
budimas toks skausmingas, kankinantis, mizer - • s! vyro nerasi! Šitaip palengva abu vienas antrą supran 

Palengva celės draugai įpranta į vienas antro bū- t a . Net labai susibičiuliauja. Dikas duoda Vytui 
dus. Net susidraugauja, išsipasakoja ne tik apie bylas, cigarečių skolon, užrašinėdamas vis didesnes sumas. . 

brolių" gaują. Kažkodėl Arturas Smith paliudijo, jog 
Vito naudojęs ne tik kanapes, bet kokainą ir LSD... 
Vytas neprotestavo, nes advokatas laiku jam 
pašnabždėjo tylėti. Mieli bičiuliai siuntėjam padrąsi
nimo Žvilgsnius. <R„„ H«ncn«»i»> 
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PRISIMINTAS 
KOMEDIJOS 

„AMERIKA PIRTYJE" 
AUTORIUS 

Aš priklausau lietuvių partijai 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Prienuose leidžiamas laikraš
tis „Naujas gyvenimas" ilgame 
straipsnyje (1990.IV.25) prisimi
nė, kad šiame mieste apie 20 
me* q (1920-1940) gyveno kome
dijos „Amerika pirtyje" auto
rius Juozas Vilkutaitis — Ke
turakis. Straipsnio „Aš priklau
sau lietuvių partijai" autorė 
Aldona Ruseckaitė, Maironio 
lietuvių literatūros muziejaus 
direktorė. Pradžioje ji pažymi, 
kad komedija „Amerika pirty
je" Lietuvoje yra labai populia
ri, nerasi žmogaus, kuris nebūtų 
jos matęs teatre ar televizijoje. 
Deja, komedijos autorium laiky
tas Antanas Vilkutaitis, nors 
„Lietuviškoj i t a ryb inė en
ciklopedija" V t. su abejone 
pripažįsta abiejų brolių (Antano 
ir Juozo) autorystę, o „Lietuvių 
enciklopedija" XXXIV t., išleis
ta JAV, autorium laiko Juozą 
Vilkutaitį. 

Kad Juozas Vilkutaitis yra 
šios komedijos autorius, prielai
dą paremia jo kraštiečiai dr. K. 
Grinius, žurnalistas A. Klimas, 
prof. P. Leonas. Jų teigimu, 
1905 m. Marijampolėje ir Kau
ne statant „Ameriką pirtyje", 
dalyvavęs pats autorius Juozas 
Vilkutaitis. Juozas Tumas -
Vaižgantas 1930 m. rašęs J. Vil-
kutaičiui, gyvenančiam Prie
nuose laišką, kuriame jis šią 
komediją vadina „eposiniu" 
kūriniu, ir jis, kaip savo laiške 
rašė, juo naudojasi dėstydamas 
universitete 1947 Juozas Vilku
tai t is , būdamas Augsburge, 
buvo išrinktas Lietuvių rašytojų 
garbės nariu, kaip draminės 
literatūros patriarchas. 

Aldona Ruseckaitė (kaip ji 
sako». palikdama literatūros 
mokslininkams, biografams tų 
dviejų brolių kūrybą narplioti, 
straipsnyje supažindina su 
Juozu Vilkutaičiu, kai jam 1919 
m. buvo pavesta suorganizuoti 
Prienų nuovados taikos teismą, 
kuriame jis 1920 m. pradėjo eiti 
teisėjo pareigas. 

Toliau ji padaro ekskursą j 
Juozo Vilkutaičio, gimusio 1869 
m. kovo 1 d. jaunystę. Dar vaiku 
būdamas, jis susitrenkė kelio 
kaulą, del ko liko invalidas. 
Vėliau koją reikėjo amputuoti. 
Berniuką pasiėmė globoti dėdė 
kunigas j Gudelių bažnytkaimio 
kleboniją. Čia jis, pasinaudojęs 
didele dėdes biblioteka, perskai
tė daug pasaulinės literatūros 
kūriniu Turėdamas gerą at
mintį, galėjo deklamuoti ištisus 
posmus iš Adomo Mickevičiaus, 

Antano Baranausko ir kitų kla
sikų kūrinių. 

Būdamas 14 m. J. Vilkutaitis 
jau skaitė „Aušrą". Gydyda
masis Maskvoje sužalotą koją, 
susipažino su tuo metu studi
javusiais K. Grinium, P. Leonu. 
P. ir S. Matulaičiais, A. Kriščiu-
ka ič iu , J . Jablonskiu, J . 
Kriaučiūnu ir kitais. 

Apie 1890 m. jis pradėjo raši
nėti, pasirašydamas Keturakio 
slapyvardžiu, nes dėl trumpa
regys tės j i s turėjo nešioti 
akinius. Todėl kažkas jį pavadi
no „Keturakių". Šį slapyvardį 
jis ir pasirinko savo kūryboje, 
nes tada lietuvių spauda buvo 
draudžiama. Komediją „Ameri
ka pirtyje" parašė 1891 m., bet 
turėjo ją gerokai pataisyti, kol 
1895 m. buvo atspausdinta. 

1904 m. Gudelių valsč. gyven
tojai J. Vilkutaitį išsirinko savo 
vaitu, o vėliau jis buvo išrinktas 
teisėju su tarnybos būstine 
Balbieriškyje. Kilus pirmam 
pasauliniam karui J. Vilkutai
tis su šeima pasitraukė į Rusi
jos gilumą. I Lietuvą Gudelių 
bažnytkaimin grįžo tik 1918 m. 
Tada jis buvo paskirtas taikos 
teisėju į Prienus. 

J. Vilkutaitis nemėgo lanky
tis į svečius, nes negėrė, nerūkė 
ir kortomis nelošė. Be to, kele
tas šeimų buvo nelietuvių. Tad 
kuriam nors pradėjus kalbėti 
rusiškai, tuojau visi imdavo var
toti rusų kalbą. J. Vilkutaitis 
to negalėjo toleruoti, nors ne
buvo šovinistas. 

Apie 1923-24 m. įvyko įdomus 
incidentas, dėl kurio iškilo sen
sacinga byla. Iš Kauno į Prienus 
atvyko liaudininkų veikėjas ad
vokatas M. Sleževičius prieš
rinkiminei agitacijai. Priešingai 
nusistatę prieš kairiojo sparno 
politika krikščionys demokratai 
apmėtė svečią k iauš in ia is . 
Nukentėjęs iškėlė Prienų taikos 
teisme prieš smurtininkus bau 
džiamąją bylą. Zakristijoną ir 
kitus patrauktus teismo at
sakomybėn ginti atvyko iš 
Kauno garsus advokatas Stasys 
Šilingas. Šios bylos stebėti 
sus i r inko daugybė žmonių, 
kurie netilpo nedidelėje teismo 
salėje. Oras buvo šiltas, durys ir 
langai buvo atidaryti, todėl visi 
galėjo savo smalsumą patenkin 
ti. Ir šias eilutes rašantis, tada 
III klasės gimnazistas, buvo tų 
smalsuolių eilėse. Labai buvo 
įdomu išgirsti dviejų garsių 
advokatų — Stasio Šilingo ir 
Rapolo Skipičio, atstovavusio 
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Po labai sėkmingo koncerto, kurį Balzeko nunejuje atliko klarnetistas virtuozas Algirdas Budrys. 
Iš kairės: akomp. Alvydas Vasaitis, Nijolė Martinaitytė, Algirdas Budrys, Dalia Kučėnienė ir 
Stanley Balzekas. 

nukentėjusiam M. Sleževičiui — 
gražbylystę. 

Ir kas tada iš ten esančių 
galėjo pagalvoti, kad, nepraėjus 
nuo šio įvykio nei 20 metų, 
Lietuva bus sovietų okupuota, 
St. Šilingas išvežtas į Sibiro 
vergų stovyklą, o R. Skipitis, 
pasitraukęs iš Lietuvos, 1946 m. 
apsigyvens Chicagoje. kur 
vėliau savo prisiminimuose apie 
St. Šilingą rašys: 

„Baisiose bolševikų stovyklo 
se Sibire ir Ukrainoje Šilingui 
teko išgyventi 20 metų 5 mene 
sius. Nenuostabu, kad šis labai 
didelio atsparumo vyras į 
Kelmę sugrįžo visai nusilpęs ir 
pilnų vienerių metų neišgyve 
nęs mirė 1962 m. liepos 13 d. 
Palaidotas Kelmės kapuose". 

Bet grįžtant prie J. Vilku
taičio gyvenimo Prienuose, 
mirus notarui Šteinui, jis turėjo 
eiti ir notaro pareigas, kuriose 
apsisprendė ir pasilikti. Savo 
prašymu atsisakęs teisėjo parei
gų buvo paski r tas notaru. 
Šiame darbe išbuvo iki savo 
pensijos 1938 m. 

J. Vilkutaitis yra parašęs ir 
kitą trijų veiksmų komediją 
. .Šimtas m a r g ų " , kuri iš 
rankraščio buvo pastatyta 1929 
m. Prienų „Žiburio" gimnazijos 
scenoje. Apie tai sužinojęs 

Valstybės teatro režisierius B. 
Dauguvietis , a t v a ž i a v ę s į 
Prienus, pasiprašė šios ko
medijos rankraštį, žadėdamas 
komediją pas ta ty t i t e a t r e . 
Vėliau šio -umanymo atsisakė. 

Lietuvių -J iskaldymą J. Vil
kutaitis laue žalingu reiškiniu. 
Jis nebuvo susirišęs su jokia 
politine pariją. „Aš priklausau 
visų lietuviu partijai", sakydavo 
jis. Prenumeravo įvairių kryp
čių spaudą Domėjosi iš spaudos 
išeinančiomis grožinės literatu 
ros knygomis. Niekam jis ne
atsisakydavo duoti nemokamų 
teisinių patarimų. 

1940 m. sovietams okupavus 
Lietuvą, buvo nusavintas jo 
namas. Tada j is su še ima 
persikėle į Kauną. Ši aplinkybė 
padėjo jarr išvengti 1941 m 
birželio 14 d deportacijų, nes jo 
vardas, kaip vėliau paaiškėjo, 
buvo įtrauktas į išvežamųjų 
sąrašus. 

1944 m grįžtant į Lietuvą so
vietiniam režimui, palaikomam 
raudonuos armijos tankais , J. 
Vilkutaitis suprato, kad likti 
tokioj santvarkoj, kur viskas 
paremta melu ir teroru, nėra 
prasme-, todėl su visa šeima 
išvyko i Vakarus. „Amerikos 
pirtyje" autorius mirė 1948 m. 
rugsėjo 11 d. Augsburge. Vokie

tijoje. Ten buvo ir palaidotas. 
Tik po 27 metų jo palaikai buvo 
perkelti į Cleveland. Ohio. kur 
susirinko beveik visa šeima, 
išskyrus vyriausiąjį sūnų kpt. 
Viktorą Vilkutaitį, mirusį prieš 
keletą metų Vokietijoje. 

Straipsnio autorė A. Rusec
kaitė, aprašydama Juozo Vilku
taičio - Keturakio gyvenimą 
Prienuose, sako, rėmėsi jo 
dukters Birutės Gedvilienės 
atsiminimais, išspausdintais jos 
knygoje „Tikrasis Keturakis ir 
jo raštai" 1979 m. Jos nuomone, 
šiais laikais, kai ieškoma šak
nų, tyrinėjama kaimų, mieste
lių istorija, kai einama prie 
žmogaus kaip individo — Prienų 
istorijoj yra svarbus ir Vilkutai
čiu šeimos puslapis. Šiuo metu 
J. Vilkutaitį - Keturakį prisi
mena tik viena? kitas Prienų 
senosios kartos gyventojas, o 
kitiems —jo vardas jaų istorinė 
praeitis. 

PER DAUG NUODINGŲ 
DUJŲ 

JAV-se yra 10 valstijų, ku
riose yra daugiau kaip pusė 
visame šiame krašte pasklei
džiamo žalingo anglies dvi
deginio. Tarp tokių valstijų yra 
ir Illinois bei Indiana. 
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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 PREKES! 

i 

TV. VCR'S 
TELEFONAI 

CAMCORDERS 
Voltažas 127 220 

RADIJAI IR VCR 
RADIJO ĮRENGIMAI 

Tinkantvs Sov. Sąjungai 
KOMPIUTERIAI 

Su nisi*ku raidynu 

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
LŪPŲ DAŽAI 
SUVENYRAI 

Žamlauatoa kainos JAVbatt 
Priimam uitakymua tatatonu U vtaų JAV mlastu. Ir H ***H * * * * * * 

Parduodama automobiliu* gHMnama Sov. S S * * 1 * 0 / -
Pa'v+dama pinigu* Pakvlatlm; Ii 

Mu«u parduotuve smnria kiu 
• i-'u r»dyu« ir elektroniniu* prie 
tm«u« i Sov Sąjungą »u »pm-W#«u 
«rh« neapmokėtu muitu 

Valandos: 
pirm.-trečd. 11-6 
ketvirtd-sestd. 11-7 

CLASSIFIED GUIDE 
V-

v-
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS ; PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią ista.gą, prašome. 
paminėti, kad esate arba/iorite būti 
Rimo Sunkaus Kiijentais. Nuosa
vybės įkainavimas namokamal. 

^ **LS KOMPIUTERIŲ 
pagalDa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ rnieste " priemiesčiuose Sąži
ninga: patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
i f i i asrr REA,_TORS 

INCOue TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

776-2233 

Parduodam* greičiau 1 
už drdesn* kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautoja. 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine Įstaiga. 

AU£XANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

J letuyjams žinomas ir̂ patikirnas vardas j 

[ 3 MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kadzia Ava. 
Tai. 436-7876 

Modsrnus 2 butų namas ir mūro ga-
ražas;daug priedų gražiam gyvenimui. 

Valdis Realty 
737-7200 arba 737-7202 

GnMK„ OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont. Illinois 60439 

"TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

Business lOPUA STANIULIS Residence 
(708)257-7100 11*09* 0lr«IIVU9 (708)257-5446 

Pulkus namas; 3Va akro sklypas, Le-
monta. Šis liuksusinis ..ranch" turi įreng
tą apatini aukštą. Durys tiesiai i baseiną. 
Pagr aukšte 4 mieg.. 2"/2 vonios, ąžuoli
nės durys. 2 . vvhirlpools". židinys. 4 auto 
garažas Daugybė priedų. Tunte pamatyti! 
$595,000. 

„Ranch" stiliaus namas su rūsiu, Le-
monte. 3 mieg.; pagr aukšte šeimos 
kamb . židinys, ištisas rūsys. 134 von.os 
kamb ; didelis aptvertas kiemas: centralims 
šaldymas. Reikia pamatyti! $99,000. 

OLSICK * CO., REALTORS* 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 ^ n f c j f f -
(708)257-7100 21 

HELP W A N T E D 

OntUQ£ KMIECIK REALTORS 
r*yi 7922 S. Pukšiu Rd. 
aZA 4365 S. Archer A ve. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

WAITRESS POSITtON 
AVAILABLE 

Uthuanian Restaurant 
(naar U of I and IIT ' 
Part-Time/Full-Time 
call 312-326-2724 

MUŠT SPEAK ENGLISH — 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
MO V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
• » - — • — - . . _ — • — 

v 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 
~ ~- • ~» 

E L E K T R O S 
ĮVf M M _ PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS . 

lanuofnotafnaa 3 kamb. rooosmus Mi
tas, pirmame aukšte. Marquatte Pk., apyl. 
Su šiluma ir oro vėsinimu; šaldytuvas, vy-
rykla ir skalbykla: suaugusiems. Jei reikia, 
išnuomojamas ir garažas. 

Skambinti 1-70S-3S1-SS94. 

NUO BIRUTĖS KALNO 
Maironis 

Poema buvo parašyta lenkiš
kai, išversta Fausto Kiršos, re
daguota ir spaudai paruošta 
Bernardo Brazdžionio, gražiai 
iliustruota dail. Ados Korsakai-
tės-Sutkuvienės. Išleido 
..Lietuvių Dienos" Maironio 50 
metų mirties sukaktį minint. Lei
dinys didelio formato, turi 47 
psl. Kaina su persiuntimu 7.75 
dol. Illinois gyventoiai moka 
8.25 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 80629 

DALEY COLLEGE 
Miesto kolegija pietvakarinėje Chicagos dalyje 

7500 S. PULASKI, CHICAGO 
REGISTRACIJA RUDENS SEMESTRUI 

PRASIDEDA 
š.m. rugpjūčio 23 d. 

10 v.r.—12 v. ir 5 v. p.p.—7 v.v. 
• Humanitariniai mokslai • Technologija 
• Biznis • Soctetoglfa 
• Initnsrtja • Manas 
• Data procasslng • Anglų k. 

• GrlaitlaJI mokslai 

INFORMACIJAI SKAMBINKITE 
838-4863 



Putnam, Conn. 

ŠVENTĖJE KĖLĖ 
TIKĖJIMĄ 

IR VIENIJO LIETUVIUS 
Metinė iškyla — Lietuvių susi

artinimo šventė suruošta Ne
kalto Prasidėjimo vienuolyno 
seselių, padedant artimesniųjų 
vietovių seselių rėmėjams, vie
nuolyne ir jo sodyboje Putname 
liepos 29 d., buvo sėkminga ir 
skirtingesnė, negu anksčiau bu
vusiais metais. Dalyvavo dau 
giau dviejų tūkstančių žmonių, 
atvykusių iš artimesnių ir 
tolimų i nuo Putnamo* vietovių. 
Dalis jų atvyko specialiais 
autobusais. 

Kelti šventėje dalyvaujančių 
religinį susikaupimą laikytos 
kelerios šv. Mišios vienuolyno 
koplyčioje: 6:30, 7:30, 8:30 ir 
12:15 vai. Šventės pagrindinės 
šv. Mišios koncelebruotos 11 
vai., vadovaujant kun. Kazimie
rui Pugevičiui ir dalyvaujant 
bent 10 kitų kunigų. Šioms 
Mišioms altorius buvo paruoštas 
lauke prie įėjimo į vienuolyną. 
o dalyviai tilpo priešpriešais 
erdviame kieme, dalis jų po 
palapines stogu, kur buvo ir 
kėdės atsisėdimui. 

Lekciją dalimis aiškia kalba 
skaitė Aldona Prapuolenytė ir 
Antanas Jankauskas, dalyvis 
„Griežlės" ansamblio, gastro
liuojančio Amerikoje. Evangeli
ją skaitė kun. Vaclovas Aliulis. 
besisvečiuojąs Amerikoje. Pa 
moksle kun. Pugevičius ragino 
šventės dalyvius ir visus melsti 
Aukščiausiąjį, kad teiktų malo
niu žmonių moralei kilti tiek čia 
Amerikoje, tiek ypač dabar Lie
tuvoje. Reikia ir mums visiems 
būti moralės kėlėjais, nes nemo
ra lumas sunaikins lietuvių 
tautą. Malda yra galingas gin 
klas padėti moralę kelti. Viskas. 
kas vyksta pasaulyje, yra Dievo 
žinioje ir valioje, t ik žmonių 
bloga valia, ypač amoralumas 
lėtina ir uždelsia Dievo karalys
tės plitimą žemėje. 

Mišiose tikinčiųjų maldas 
skaitė mokytojas visuomeninin
kas Antanas Masionis. Mišių 
giesmes pasigėrėtinai gražiai 
giedojo ..Griežlės" ansamblio 
dalyviai. I Jiems buvo suteikta 
galimybė pusantros dienos tam 
pasiruošti, nes jie savo koncertu 
repertuare tų giesmių neturėjo. 
Dauguma tų giesmių sukurtos 
Lietuvoje. Mišių pabaigoje Nijo
lė Sadūnaitė, jau lankiusi daug 
šalių ir daug vietovių Ameriko
je, susitikusi su daugelio tautų 
žmonėmis, papasakojo kai ku
riuos savo pergyvenimus iš jos 
tardymų ir kalinimu bei trem 
ties, ypač primindama jos per 
sekiotojų sumišimą ir pyktį, kai 
ji primindavo jiems Dievo meile 
ir žmoniškumą, nebijodama už 
tai nukentėti. Už tiesą verta ir 
kentėti. Ji tuo pačiu dėkojo 
išeiviams lietuviams už jų 
a t l i k t u s darbus Lietuvai: 
maldas už tėvyne ir kenčian 
čius. platinimą tikėjimo per 
sekiojimo žinių, skleidimą 
pasaulyje l ie tuvių t au tos 
naikinimo vyksmo ir kita. J i 
apgailėjo, kad dalis išeivių 
lietuvių net t rukdė ir y ra 
pasyvūs Lietuvos prisikėlimui. 

Prie tikėjimo kėlimo priklau
so ir 4 vai. p.p. vienuolyno 
koplyčioje vykusi Šventoji 
valandėlė. Melstasi už Lietuvą, 
jos žmonių moralės kėlimą, 
tikėjimo pažinimą ir gilinimą ir 
už laisvę. Pagarbintas ir Švč. 
Sakramentas. Koplyčia sunkiai 
talpino besimeldžiančius. 

Kai kurie šventės dalyviai 
panoro atlikti krikščionišką 
pareigą: aplankyti, vienatve 
išblaškyti ir paguosti Matulai 
čio namuose esančius globo
jamuosius ir ligonius. Tam 
reikalui buvo skirtas laikas ir 
pasamdytas autobusas, kuo pa
sinaudojo būrys vyresnio 
amžiaus šventes dalyvių. 

Lietuvybe priminti ir ją kelti 
buvo keletas dalykų. Vienas jų 
- rožių sodelyje pastatytoje 

palapinėje paruošta dail. Adomo 
Galdiko paveikslų paroda. Po 
tos pačios palapinės stogu ant 
prekystalių tilpo ir kitų meni
ninkų darbai: Edvardo Saka
lausko — medž 10 Krv k( 

pagrojo senoviškų ir liaudies 
mėgstamų šokių. Ansamblis 
vartojo š iuos muzikos in
strumentus: akordeoną, smui
kus, basą, trompetą < kometą), 
birbynes, būgnus ir specialų 
instrumentą kurkimui išgauti. 
Po to Neringos stovyklos stovy
klautojai, kurių šiemet buvo ne
mažas skaičius, apsirengė ir ap
sirengusios taut iniais rūbais, 
pašoko tautinių šokių ir sukūrė 
vaizdelį, pavaizduodami Did. 
Lietuvos kunig. Vytautą, kurį 

ŠALPA AR 
APIPLĖŠIMAS 

JUOZAS ŽYGAS 

Pasiklausius Gorbačiovo ir jo kurui, mokestis už šildymą gali 

DRAUGAS, penktadienis. 1990 m. rugpjūčio mėn. 17 d. 5 

Jei tik krikščionys pradėtų l storija dar nematė; tada ne
rimtai pagal savo tikėjimą beapsimokėtų dar kokią revo-
elgt is , įs i l iepsnotų tokia Uuciją bekelti. 
revoliucija, kokios pasaulio G. Clemenceau 

bendrininkų kalbų, susidaro 
įspūdis, kad Lietuva yra Rusi
jos šelpiama ir jos išlaikytine. 
Kai lankėsi Lietuvoje, tai j is 
taip šiauliečiams kalbėjo: at
siskyrimas Lietuvai kainuos 
bilijonus rublių, kuriuos ji gavo 
iki šiol subsidijomis, žalia
vomis...". Netenka stebėtis, kad 
ir Vakarų spauda panašiai 
parašo. 

Visai k i tas reikalas, kai 

pabrangti net 10 kartų (!X Mat. 
skaičiuojant pasaulinėmis kai 
nomis. Kaunui reikia per metus 
energetinių išteklių net už 200 
milijonų dolerių (dabartinėmis 
kainomis jau būtų apie 250 mil. 
ir tai tik už apšildymą, J.ŽK Iš 
kur gauti šitiek lėšų, Kauno sa
vivaldybe kol kas nežino I Bloką 
dinis numeris — Gimtasis kraš
tas Nr. 29>". Ir rašantysis 
nežino, iš kur tiek dolerių gauti. 

panašią melodiją girdime ir iš Išeivija ir jos fondai čia jau nieko 

..Griežlės" ansamblis gieda šv. Mišių giesmes lietuvių susitikimo šventėje 
liepos 29 d. Putname. 

plytelės ir k o p l y t s t u l p i a i . 
Algimanto Gintalio - g in ta ro 
papuošalai, G. Treinienės — 
medyje liepsna išdegintomis 
puošmenomis papuošalai. Regi 
nos Petrutienės — medžio alyva 
spalvintos medinės puošmenos. 
Simanavičių šeimos — lėlės, 
medžio koplytėlės ir kryželiai, 
rūpintojėliai, lėkštės ir pan. Čia 
pat buvo iškabinta akį p a t r a u 
kiančių tapybos pave iks lų , 
sukurtų pradedančios meninin
kės Rimos Bružienės. Už pala
pinės ribų buvo ir daugiau lie
tuviškus suvenyrus rodančiu 
ir parduodančių, ypač gausiai jų 
turėjo Baltic Enterprise. 

Buvo galima apžiūrėti vienuo
lyno muziejėlį, dail. Varnel io 
projektu įruoštą vienuolyno 
koplyčią ir jos langų vitražinius 
paveikslus. Vienuolyno knygy
ne buvo galima įsigyti knygų, 
paveikslų ir kai kurių devocio-
nalijų O anapus vienuolyno 
sodo su žaidimų aikštėmis esan
čioje Alkoje — Amerikos Lietu
vių Kultūros archyve, jau pa
kankamai sutvarkytoje, galima 
apžiūrėti lietuviškos kul tūros 
pasireiškimų rinkinius, bibliote
ką ir archyvus, talpinančius 
daugelio žymių l ie tuvių ir 
organizacijų archyvus. Tuo pasi 
naudojo nemažas skaičius šven
tes dalyvių, o kai kas įsigijo ir 
vertingą knygą. Nemažai šven
tės dalyvių apžiūrėjo ir Min 
daugo pilį. statytą kun. S. Ylos. 
Jos viduje meno kūriniais pa 
vaizduota Lietuvos ka ra l i aus 
Mindaugo šeimos tragedija, pa
sukusi Lietuvos istoriją į kitą 
kelia. 

Raudondvario salėje bent 
dviem laikotarpiais buvo rodo 
mi filminiai vaizdai iš įvykių 
Lietuvoje. Filmus rodė J. Bru 
žas. net paaiškinimus teik 
damas smalsiems žiūrovams. 

Maloniai nuteikė šventės da 
lyvius žiūrovus vaisių sodo 
aikštėje popietėje vykusi pro 
gramą. Pradžioje ..Griežlės" an-

Nuotr. J. Kriaučiūno 

ginti pasiruošė kariai, turį kar 
dus ir skydus su Vyčio kryžium 
ant jų Kariai buvo pasiruošė 
ginti visą Lietuvą. Visa tai 
žiūrovuose kėlė nostalgiją ir 
patriotizmą. Pabaigoje šios pro
gramos ..Ratilio" ansamblio 
dalyve, dar likusi Amerikoje. 
Veronika Povilionienė, apsi 
rengusi lietuvės moters tauti 
niais drabyžiais. padainavo porą 
senoviškų dainų. 

Šventėn atvykusiems nereikė 
jo ypa t inga i r ūp in t i s kas 
dieniniais buitiniais dalykais. 
Automobiliu pastatymui paka
ko vietos pievose apie vienuoly 
ną. Maisto buvo galima gauti 
pakankamai: paruoštus pietus 
kryžiaus sodelyje, kugelį su 
raugintu pienu vienuolyno Ma
tulaičio salėje, taip pat seselių 
rėmėjų būreliu paruoštus mais
to ir gėrimų gaminius prie 
daugiadurio vienuolyno garažo, 
kiekvienam maisto paruošimo 
būreliui naudojant vieną išėji
mą. Ledų ir bealkoholinių gėri
mų buvo gal ima gauti pas jų 
pardavėjus ki tur vienuolyno 
kieme. 

Pramogai veikė tūkstančio 
da ik tų la imėj imas , kur ia is 
domėjosi jaunimas, ypač vaikai. 
Suaugusiej i laukė vert ingų 
daiktų laimėjimų, kurie pa
aiškėjo prieš šventės pabaigą. 
Vertingųjų daiktų laimėtojais 
buvo Eleonora Gutauskas iš 
Hamden. CT., laimėjo dail. A. 
Galdiko paveikslą. Virginia Ma-
quire iš Dorchester. Ma., — 
G r u n d i n g radijo a p a r a t ą , 
Vytautas Alksninis iš Glen 
Cove, NY — lietuvišką lėle. 
kun. T. Burkauskas iš Doyles-
tovvn, PA — šiaudeliu paveikslą, 
vaizduojant į kryžių kalną. 
Peleną Skladait is iš Waterburio 
— gintarinius karolius ir George 
A. Malin iš Masaryktovvn, Fl — 
microwave orkaite 

Daugelis šventėn atvykusių 
buvo nuolatiniai metinių šven
čiu lankytojai. Vieniju atvyksta 

lietuviškų vadovų ir veikėjų. 
Pirmajame mitinge Vingio par
ke A. Brazauskas pasakė, kad 
Lietuva daugiau sunaudojanti, 
negu pagaminanti. Tuomet jis 
buvo minios nušvilptas, ir Vyt. 
Pe tkevič ius nuo jo paėmė 
mikrofoną. Vėliau tą pažiūrą jis 
keitė, bet ne radikaliai. Todėl iš 
Lietuvos atėjusiomis žiniomis jis 
ir pralaimėjo prieš Landsbergį, 
kadangi savo kalbose vis „kra 
neliais" gąsdindavo. 

Lemonte surengtame susi
tikime irgi liūdnoka gaida 
nukalbėjo: „Ekonominis klau 
simas yra sunkus, kadangi 
Maskva reikalauja, kad būtų 

padėti negalėtų. Tik viena tėra 
aišku, jeigu tie duomenys tei 
singi, tai padėti „skripkutes" ir 
birbynes į šalį ir eiti durpių 
kasti! Negalima taip gyventi, 
kaip tas pasakėčios „žiogas 
muzikantas". * 

Tačiau rašantysis mano. kad 
taip blogai dar nėra. Atrodo, 
kad įvairūs pareigūnai — seno 
režimo biurokratai, savistoviai 
nemoka dar galvoti. Tad kalba 
apie savistovumą, bet Maskvos 
giesmele gieda. Pagal jo tuos 
liūdnus duomenis išeitų, kad 
kiekvienam kauniečiui energe
tikos (apšildymo) išlaidos būtų 
500 dol. Palyginimui duosiu 

mokama kieta (konvertuojamai savo išlaidas 
valiuta už gaunamas žaliavas -
naftą, dujas, plieną, spalvotus 
metalus ir kitką. Situacija yra 
bloga, kadangi Lietuvos žemes 
ūkio gaminiai, kuriuos Lietuva 
pristato, pasaulinėje rinkoje 
gaunami žemesnėmis kainomis. 

Turiu 5 kamb. ..condo" I Kau 
ne jame gyventų dvi šeimos, tad 
joms išeitu apšildymas apie 
3000-3500 dol). Pastate dujų 
nėra — viskas elektra. Virtuvė 
beveik su visais moderniškais 
į renginia is ir centra l in is 

O žaliavoms ir gaminiams, ku- šaldymas (Kaune to irgi netu 
riuos Lietuva gauna, pašau 
lineje rinkoje yra aukštesnės 
kainos. Išeitų, kad Lietuva 
turėtų tik džiaugtis Maskvos 
sparnu. Kiniečiai tokį biznį 
vadintų: ..double happiness". 

Toliau rašančiajam paklau
sus, plačiau paaiškino: Lietuva 
sunaudojanti 7,500.000 tonų 
naftos, gaunanti milijoną tonų 
plieno, milijoną kietmeterių me 
dienos ir du trečdalius sunaudo
jamo cukraus (bent saldžiai 
pagyvena!). Visi šie duomenys 
sunkiai patikimi ir atrodo, kad 
juose yra daugiau skylių, negu 
šveicariškame >ūryje. Kiekvie
ną jo teiginį reikėtų atskirai 
analizuoti. Bet ne jis vienas taip 
kalba. 

„Kauno mie>*> deputatų tary 
bos sesijoje energetikos komi
sijos pirmininkas A. Dragū-
nevičius paskt bė: brangstant 

pasimelsti, dar kiti pamatyti 
pasikeitimus -vienuolyne ir jo 
aplinkoje es;i:ičiose instituci
jose, pvz. Alk »je, vienuolyno 
kapinėse ir k:'. Tačiau kiek-

tai ir šiemet, 
naujų veidų, 

inksčiau buvu-
tuvius, kėlė jų 
•iėjimą, skatino 

įsijungti į d,:">us kelti lietu
vybe, j u n g t - į darbus už 
Lietuvos laisve. 

vienais met.r 
buvo nemaž;: 
Šventė, kaip i 
šios, vienijo 
dvasią, gilin< 

Juozas Kr iauč iūnas 

retų). Pereitų metų elektros 
išlaidos 832 dol. Dabar dar 
reikėtų plačiau paaiškinti. Už 
elektrą mokamas kiekvienas 
doleris yra dalomas apytikriai 
į keturias dalis: energetika: iak-
mes anglys, nafta ar dujos ..ato
minė energija pigesnė" >: jė
gainės priežiūra, aptarnavimas 
ir amortizacija: paskirstymas: 
transformatoriai, laidų tinklas 
ir jų priežiūra; skaitliukų tikri
nimas, sąskaitų rašymas, biu
rokratija ir pelnas. Taigi sunau
dojant dvigubai ar trigubai 
energijos, negu sunaudoja jos 
kaunietis, energetikai išeitu tik 
apie 208 dol. 

Iš to matyti, kad sovietine 
buhalterija yra labai nepa 
tikima. Baigiamosios mintys 
būtų tokios: mažiau reikia at
vykstančiu su paskaitomis, bet 
pasimokyti Vakarų ekonominės 
veiklos. Be to, Amerika nėra 
Lietuvai joks pavyzdys. Reikia 
mokytis iš kraštų, kurie turi ir
gi panašias sąlygas, tik skirtingą 
santvarka. Tai būtų Danija. Ai 
rija ir panašūs kraštai. Danija, 
kurios teritorija tik 43.000 kv. 
km su 5.100.000 gyvent, žemės 
turtais panaši į Lietuvą. Tačiau 
ne tik gyvena be Maskvos malo 
nės. bet jai net prekybinius kre
d i tus teikia. Taip pat 
pasaulinėje spaudoje, jos neva
dina „tiny". Tad bandančios pri 
sikelti Lietuvos ekonomistai 
turėtu iš ten pavyzdį imti. 

samblis iš Kauno padainavo seselėms padėti , kiti susitikti 
keliolika liaudies d a i n ų ir draugus ir pažįstamus, treti 

Muztki 

Pr»d*dant 1988 m. ll«po* 2 d., km* i « i tad l«n | 
8:40 Iki 10 v.v. 

|Mf WPNA (buv WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei angių kalbomis 
tvsdtsu - mot*rM pasauli* - sportas - Irtaratūra - kinas satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams 

8:30 v v . Iki 8:40 v.v. 

Afflanc* Communications. Inc. 
408 South Oak Park Avanua, Oak Park. IL 60302 

tai . nr. 848-8980 

ST. MARY & EVERGREEN 
MONUMENT C0MPANY 

9100 SOUTH KEDZIK AVEMK 
VERGREEN PARK. ILLINOIS 60642 

708/422-7146 OR 312 233-3015 
(CORNER OF 91 ST & KED/IKi 

JAU 8 0 METŲ PREKIAUJAME ..ROCK OF AGES" 

* Pammkia 
• Antkapia 
• Mauzoi'* 
• Bronziie^ 
• Dvigubo* 
• Antkapi 
• Laikini a- '-
• Valymas 
• Antkapi 

pagal tf* 
Paminklu a: 

ninimo lentos 
inimo lentos 
ai 
>iai 

aminklai 

rėjimo kambarys - i 

AUKŠTOS KOKYBĖS ANTKAPIAI PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
Plrmad—pankt. 9:00 v.r. — 4.30 v. p.p. 

Šast d. — 10:00 v.r. - 4:00 v. p.p. 
Sakmad. — 11:30 v.r. - 3:30 v. p.p. 

APTARNAUJAME VIS'Į RELIGIJŲ KAPINES 
Vianintafe paminklų prakyba platlnaja mlasto dalyja 

Buvusiam įlgamečiui A.L.T. Sandaros atstovui 
Chicagos Lietuvių Taryboje ir Amerikos Lietuvių 
Taryboje įžymiam veikėjui, teisėjui 

A.tA. 
ALFONSUI F. WELLS 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai prof. dr. 
ALVINAI ŠABAMENEI-VVELLS. giminėms ir arti
miesiems. 

Amerikos Lietuvių Taryba 

Dipl. chemikui 

j A.tA. 
JONUI PRUNSKIUI 

mirus, giliai užjaučiame Jo brolį prel. dr. 
PRUNSKJ. ALT garbės narį, velionio šeimą. 
ir artimuosius. 

Amerikos Lietuviu 

, 

JUOZĄ 
gimines 

Taryba 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
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 71st Street 
C'hicago, Illinois 60629 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Patos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 6065(1 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 6065() 
708-652-1003 

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

ANTHONY B. PETKUS 
DONAl.D A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 So . 5 0 A v e . , C i c e r o , I l l ino i s 

PATARNAUJA (HICA(K)JE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 652-5245 



DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. rugpjūčio mėn. 17 d. 

x „ D r a u g o " renginių komi
tetas nuoširdžiai dėkoja ,.Baltic 
Bakery", kuriai vadovauja An-
kų šeima, už paaukotą „Drau
go" gegužinei maistą. Atsilan
kiusieji \ gegužinę buvo pavai
šinti „Baltic Bakery" duona, 
pyragais, tortais, raugintais 
agurkais ir skania grietine. 

x „Kovo 11-ji i r Lie tuvos 
s ienos" bus svarbiausia tema 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
studijų dienose šį šeštadieni, 
rugpjūčio 18 d., 4 vai. p.p. Kal
bės Vilniaus universiteto prof. 
Vytautas Žalys. Mokslo akade
mijos Lietuvos istorijos mokslo 
bendradarbis. Studijų dienos 
vyks Lietuvių centre Lemonte. 
Lauk i ama visa akademinė 
skautija. Paskaitų paklausyti 
kviečiama ir visuomenė. 

x Vais tų ir l a b o r a t o r i n ė s 
a p a r a t ū r o s siunta, iš viso 
40,000 svarų, 315,000 dol. ver
tės, rugpjūčio 8 d. jau pasiekė 
Vilnių. Paskirstys Lietuvos 
sveikatos apsaugos ministerija. 
Aukojo Ben Venue laboratorija, 
Walgreen Co. ir New Yorko li
goninės Genesee Memorial, St. 
Jerome ir St. Joseph. Organiza
vo Lithuanian Mercv Lift komi
tetas. Akcijai vadovavo Sigutė 
K a v a l i ū n a i t ė - M i k r u t i e n ė . 
R.Ph., projekto direktorė. Rimas 
Gulbinas, transportacijos ir Ra
sa Lakas, administracijos vado
vai. 

x Lietuvių Opera yra dėkin
ga Viktorijai Valavičienei, Ma
tildai Marcinkienei. Juzei Iva-
šauskienei, Aldonai Olienei. Zo
fijai Adomavičiūtei, Sofijai Pie
menei. Janinai Daunorienei, Al
girdui Čepėnui, Vaclovui Jako-
vickui už didžią talką išsiun
čiant laimėjimų knygutes. Prie 
šio darbo prisidėjo ir Operos cho
ro nariai — Natalija Aukštuolie-
nė, Rūta Mieliulienė. Valerija 
Žadeikienė. Regina Smolinskie-
nė, Vytautas Aukštuolis, Ed
vardas Jokūbauskas, Antanas 
Krutulis, Vaclovas Momkus. 
Jonas Mockaitis. Ypač gili padė
ka Birutei Jasaitienei už leidi
mus ir Antanui Valavičiui už vi
so darbo koordinavimą bei iš
siuntimą. Mūsų Opera Lietuvių 
kultūros dienomis, kurios bus 
kitų metų pavasarį Chicagoje. 
rengiasi pastatyti patriotinę ke
turių veiksmų „Lietuvių" ope
rą ir yra reikalinga visų lietu
vių paramos. 

x Lietuviška organizaci ja 
i eško audėjos-o, kad išaustų 
tr i jų lygių spalvų juos tas . 
Skambint i : 708-361-8831. 

įsk.) 

x Ieškau pusbrolio Felikso 
Rekaš i aus nuo Telšių, gyv. 
Chicagoje. Jo vaikai: Janina, 
Marytė. Aleksas ir Antanas. Ra
šykite: L i thuan ia . V i ln iu s 
232010, Šeškinės g-vė 59b2, 
J u o z a s J o n a v i č i u s , t e l . 
46-41-74. 

(sk) 
x Dėmesio! Šauliai r eng ia 

gegužinę Šaulių namuose, š m. 
rugpjūčio 19 d. Pradžia 12 vai. 
Skanus maistas, linksma muzi
ka, turtingas laimės šulinys ir 
baras. Laukiame! 

(sk.) 

x Lietuvos kel iauninkų dė
mesiui . Kas nori patvirtinti 
ar pakeisti Aerofloto ar kitų li
nijų skrydžius į Lietuvą, ar gau 
ti patarnavimus New Yorko ae
rodromuose, įskaitant bilie
tus į kitus miestus — lėktuvais, 
traukiniais ar autobusais — 
skambinkite į New Yorko ke
lionių agen tū ra . . V Y T I S " 
718-769-3300. 

<sk* 

x Prof. dr. V y t a u t a s Var
dys iš Norman, Okla., daly
vavęs Lietuvių Fronto bičiulių 
stovykloje Dainavoje ir ten skai
tęs paskaitą, yra atvykęs į Chi-
cagą ir apsistojęs pas savo žmo
nos seserį ir brolį Daną Parei-
gienę ir Raimundą Rimkų. Vė
liau dar gyvens kelias dienas 
pas savo dukterį ir žentą Elzytę 
ir Vytenį Lietuvninkus. Prof. V. 
Vardys šia proga aplankė 
„Draugo" redakciją ir administ
raciją, pasitardamas dėl savo 
knygos spausdinimo. 

x Biru tė Cibulskienė, atvy
kusi iš Douglaston, N.Y., pas 
savo gimines į Marillville, Ind., 
aplankė pažįstamus Chicagoje 
ir įvairias lietuviškas įstaigas. 
Ji lankėsi „Draugo" redakcijo
je, administracijoje ir susipažino 
su moderniu dienraščio bei kny
gų spausdinimu. 

x Beverly S h o r e s lietuvių 
k lubas rengia tradicinę gegu
žinę rugpjūčio 26 d., sekmadie
nį, 1 vai. p.p. Gražinos ir Jono 
Stankūnų Pine restorano gra
žiame sode. Ši vidurvasario ge
gužinė sutraukia šiaurės India
nos ir pietų Illinois valstijose 
gyvenančius lietuvius į bendrą 
šventę. Visada daug svečių at
vyksta iš Chicagos. 

x Lietuvos Dukterų draugi
jos gegužinė bus ateinanti sek
madienį, rugpjūčio 19 d., 12 vai. 
Marųuette parke prie California 
ir 70 gatvės. Kviečia svečius ir 
narius. Prašoma atsinešti kėdu
tes, kad patogiai po medžiais ga
lėtu sėdėti. 

x Mažl ie tuvia i Chicagoje 
ruošiasi dviem svarbiems suva
žiavimams. Rugsėjo 1 d. šaukia
mas Maž. Lietuvos Fondo narių 
suvažiavimas, o rugsėjo 1 d. -
Maž. Lietuvos Rezistencinio są
jūdžio suvažiavimas. Abu įvy
kiai bus „Dainos" salėje Mar-
ąuette Parke. Laukiama daly
vių iš JAV, Kanados ir kitur. 

x Artri t is y r a n e p a g y d o m a 
vyresniųjų l iga, bet ją galima 
palengvinti. Šv. Kryžiaus ligo
ninės artričio centras ir pati li
goninė pataria įvairuose artričio 
ligos klausimuose. Reikia pasi
skambinti savaitės pabaigoje 
tel. 312-471-5550 tarp 7:30 vai. 
ryto ir 4 vai. po pietų. 

x Amer ikos Lietuvių T a u 
t inės s-gos, Chicagos skyriaus 
gegužinė įvyks š.m. rugpjūčio 26 
d. 1 v. p.p. Lemonte, Ateitininkų 
namų puikiame ąžuolyne. Vi
suomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti, pasivaišinti ir pra
leisti malonia sekmadienio po
pietę. 

(sk; 

x Baltijos r e s t o r a n e g e r a s 
l ie tuviškas ma i s t a s ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
be r t s Rd., tel . 708-458-1400. 

(sk) 

MILAŠIUS, TREMTINIŲ 
POEZIJA, TAUTOSAKA 

Iš mokytojų studijų savaitės (3) 

J U O Z A S MASILIONIS 

Po lietuviškų šv. Mišių St. James katedroje Serfe liepos 28 d. Iš kairės: apsikeitimo studentė 
iš Kauno politechnikos instituto Meilute Misevy.-te, vysk. Paulius Baltakis, vietinės lietuvaitės 
Genute Gylyte ir Zita Petkiene. 

Nuotr. V. Sparkytės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PREZIDENTO 

STULGINSKIO PARODA 

Antrasis iš eilės Lietuvos vals
tybės prezidentas, pirmas pagal 
konstiuciją Seimo išrinktas pre
zidentas 1920-1926 metais, vra 

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

(sk> 

x Romas Pūkštys , TRANS-
P A K fi rmos s a v i n i n k a s , 
praneša, kad vėl vyksta į Lietu 
va ir sąžiningai tarpininkaus 
pervedant PINIGUS, tvarkant 
PALIKIMUS, perkant AUTO- dviejų šeimų namus Chicž 
MOBILIUS. Atsiskaitymas iki 
rugsėjo 15 d TRANSPAK. 
2638 W. 69 St.. Chicago . II. 
60629, tel . 312-436-7772. 

(ski 

x Amer ikos Lietuvių Tary
bos gegužinėje rugpjūčio 19 d. 
bus galima laimėti vertingų do
vanų ir linksmai praleisti sek
madienio popietę gražios sody
bos aplinkoje. 

x Sofija i r Aleksas Kikilai 
jau užsisakė bilietus i,,Draugo" 
vakarienę. Vakarienė bus rug
sėjo 23 d., sekmadienį, Marti-
nique pokylių salėje. Prie stalo 
yra dešimt vietų. 

x Vy tau tas J . Juod iš ius , 
Monica Gavcius, Petras Juo
dikis, visi iš Chicago, 111.. Kazė 
Brazas. Oak Lawn, 111., „Drau
go" garbės prenumeratoriai, 
nuoširdūs rėmėjai, buvo atvykę 
į ..Draugo" gegužinę ir ta pro 
ga užsuko j administraciją, pra 
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams su visa šimtine. Labai 
dėkojame. 

x Vyt . Š e š t o k a s , Los 
Angeles, Cal.. „Draugo" arti
mas bendradarbis, rėmėjas, 
grąžino laimėjimų šakneles su 
25 dol. auka ir tokiu prierašu: 
„Sėkmės Draugui! Mūsų visų 
pareiga jį išlaikyti dar ilgus 
metus. Tikiuosi, kad .Draugo' 
metinis banketas padės jūsų 
planus įgyvendinti". Nuoširdus 
ačiū už viską 

x Taut inių rūbų medžiaga 
iš Lietuvos, labai graži, auten 
tiška, skubiai parduodama už 
žemą kainą. Skambinu Ritai 
(708)246-7451. 

(sk.) 
x E d m u n d a s ir J ū r a Vasi

l iauskai paaukojo Pasaulio Lie
tuvių centrui 100 dolerių a.a 
Elenos ir Vinco Vasiliauskų at
minimui. 

(sk.) 
x I e š k o m e a t s a k o m i n g o 

žmogaus a r poros , kurie Kan-
sas City apylinkėje prižiūrėtų 2 
ir 5 m. berniukus ir gyventų 
kartu. Atskiri privatūs kam
bariai . Kelionė apmokama 
Kreiptis i: Gailę. 913-268-1246 
p o 6 v.v. 'sk'. 

x Albinas Kurkul is . akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshavv, Inc. , patarnauja 
akcijų, bonų. fondų bei kitu 
vertybių pirkime ir pardavi
me. Susidomėję skambinkite 
312-977-7916. 

(sk* 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
agoje 

ir apvlmkese. Skambinkite 
RE MAX REALTORS. Rimas 
Stankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

vienas iš žymių u Lietuvos vals
tybininkų, karu su tauta iš
gyvenęs nep r k lausomybės 
žydėjimo laikotarpį, kartu su 
tautos dalina i^entėjęs Sibiro 
tremtį ir, iš jos -ugrįžęs, dabar 
amžinai ilsisi L.etuvos žemėje. 

Kai Lietuvoj -:uo metu vyks
ta tautinis atg.mimas, kai tau
ta visomis jėg mis kovoja už 
Lietuvos l a ive ir nepr i 
klausomybę, abai pravar tu 
semtis stipryb-s iš praeities, 
kaip mūsų himnas sako. Ta 

x K n y g o s Lie tuva i per 
Lituanistikos t.rimo ir studijų 
centrą Chicagoje surenkamos 
Jaunimo centrt Knygas reikia 
sukrauti į konteinerį iki spalio 
1 d. Šio trečiojo knygų kon
teinerio išsiur.imui į Lietuvą 
ta lk ina Lietuvių K a t a l i 
kų religinė šapą ir JAV Lietu
viu Bendruomenės krašto val
dyba. 

x L e o n a r d o B i č i ū n o ir 
draugų roko crupė „The Name-
less" su sav: naujausia kūryba 
pasirodys P.ayhouse šį šešta
dienį, rugpjūčio 18 d., 10 v.v. 
Jaunimas kv ečiamas pasiklau
syti. 

x S. Povilenskis, Toronto. 
Kanada, grąžino laimėjimo 
šakneles per mūsų bendradarbį 
St. Prakapa su 34 dol. čekiu-
auka dienraščio paramai. Labai 
dėkojame. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 12 dol. auka: St. Pra-
kapas, Adele Sagatas, Ona 
Deveikis. Alfonsas Gerčys, VI. 
Macijauskas. Ant. ir Valė Skri
duliai. Ben Dunda, J. Stašaitis. 
A. Sekoms. A Kopa. A. Česna, 
dr. J. Gimbutas. Paul Talandis. 
Alena Grigaitis, Aug. Pocius. 
Vincas Klova. Ada Skučas, B. 
Buika. Frank Šapalas, A. Siru
tis, J. Žilionis, Algirdas Bud 
reckas. R Pleinys. Visiems nuo
širdus ačiū. 

stiprybė re : kalinga nuniokotoje 
tėvynėje ir išeivijoje, iš laiko 
dulkių iškeliant tautos kori
fėjus, nepriklausomo gyvenimo 
kūrėjus, valstybininkus, kaip 
pavyzdžius, kurių nežino mūsų 
vidurinė ir jaunesnioji kar ta . 
Vienas iš tokių yra buvęs 
Lietuvos prezidentas Aleksand
ras Stulginskis. 

Jo dukrai dr. Aldonai Juoze-
vičienei, dabar gyvenančiai 
J A V , jo a n ū k e i R a m u n e i 
Račkauskienei ir jos vyrui prof. 
dr. Jonui Račkauskui pavyko 
surinkti tėvynėje ir išeivijoje 
prezidento Stulginskio asme
ninį palikimą, jo gyvenimo 
veiklos epizodus nuotraukose, 
paveiksluose ir raštuose. Pa
vyko išsaugoti j o asmeniškus 
suvenyrus, viską talpinant į me
niškai paruoštas parodos lentas 
su metr ika ir paaiškinimais . 

Pilnas parodos dubl ikatas 
vasario 16 d. dr. J . Račkausko 
buvo nuvežtas į Vilnių ir 
padovanotas Lietuvos Etnogra
fijos muz ie ju i . Pa rodos 
at idarymą matėme ir JAV tele
vizijoje. Ši prezidento Stulgin
skio gyvenimo paroda dabar 
keliauja per Lietuvą. 

Antroji paroda, solidarizuojan
t i s su L i e t u v a , r e n g i a m a 
Lituanistikos tyr imo ir studijų 
centro šį rudenį didesnėse 
l ie tuvių kolonijose JAV ir 
Kanado je . Pa roda pras idės 
Chicagoje, Čiurlionio galerijoje 
J aun imo centre, rugsėjo 28 
dieną. Po to bus Detroite spalio 
5 -7 d i e n o m i s . N u m a t y t a s 
Toron tas , Cleve landas , Los 
Ange les , St. P e t e r s b u r g a s . 
Philadelphia. New Yorkas. Bos
tonas ir kitur, ten suradus 
parodos globėjus. Norint paroda 
galės būt i ir kitose vietovėse, 
globėjams.organizacijoms krei
piantis į Lituanistikos tyrimų ir 
studjų centrą. 5620 So. Clare-
mont Ave., Chicago. IL 60636. 
Paroda turi 30 lentų (20 x 30 
inčų dydžio), meniškai paruoš-

Antradienio, rugpjūčio 7 d. ry
tas aušo be jokio debesėlio, o 
virš Spyglio palengva draikėsi 
lengvas rūkas. O nuo Rambyno 
kalno į Dainavą žvelgė besišyp
sąs mėnulio pilnatis. Vėsi nak
tis leido išsimiegoti, o dar neį
šilęs oras, nors pilnas saulės dar 
netrukdė šaukiamiems eiti į sa
lę klausyti paskaitų. 

Dienos pirmininku pakviečia
mas Juozas Plačas, vakar jau at
skaitęs savo paskaitą. Pirmajai 
paskaitai pakviečiamas pedago
gas ir rašytojas Vacys Kavaliū
nas iš Clevelando. Jo tema — 
,,Oskaras V. Milašius ir jo 
kelias į Dievą". 

Nuo Milašiaus mirties jau 
praėjo daugiau kaip 50 metų. Ar 
mes jį, gimusį Gedimino ir Jo
gailos žemėje, poetą meilės ir 
dvasios, žmogų, kuris visą savo 
gyvenimą ieškojo Dievo, — pa
žįstam? 

Milašius, būdamas 12 metų, 
su tėvais išvyko iš Lietuvos. Ta
čiau, paties Milašiaus žodžiais, 
Lietuva buvo užvaldžiusi jo pro
tą ir jausmus. Jis ilgisi tolimų 
ir seniai praėjusių laikų, ilgisi 
savo vaikystės ir jos palaimos. 
Metafizinis ilgesys yra ne tiktai 
Milašiaus, bet aplamai visų lai
kų žmogaus sielos ženklas. I r 
Milašiaus siela paženkl inta 
giliu metafiziniu ilgesiu. Nieko 
j is netrokšta, o surasti Dievą ir 
j ame ilsėtis. Milašiaus kelyje į 
Dievą yra trys ryškūs momen
ta i : vienatvė, meilė ir kančia. 
J ie atsiskleidžia visoje jo kūry
boje — poezijoje, dramoje ir filo
sofijoje. Šiems teigimams pa
remti prelegentas smulkiau pa-
nagrinėjo vieną kitą Milašiaus 
veikalą, ypatingai jo misteriją 
,,Mefibosetą". 

Antrą paskaitą „Tremtinių 
poezija" skaitė Stasė Peterso
niene. Chicagos Pedagoginio lit. 
instituto direktorė. Besiartinant 
antrą kartą bolševikams, maž
daug 70 procentų rašytojų pasi
t raukė į Vakarus, kiti liko 

tų kabinimui ant sienų, su pa
veikslais, dokumentais, suveny
rais. Viskas telpa į dvi ne
sunkias dėžes, kurias gali iš bet 
k u r paimti ir bet ku r pristatyti. 

Parodos rengimas gali būti 
derinamas ir su ki tu renginiu 
vietovėje, tuo suteikiant progą 
g a u s e s n i a m žiūrovų at
silankymui. Datas reikalinga 
koordinuoti spalio, lapkričio ir 
gruodžio mėnesiais. 

Parodos tikslas yra Lietuvos 
va l s t yb ingumo istorijos 
pažinimas ir tautinės, valsty
binės sąmonės ugdymas okupa
cijoje, tremtyje, išeivijoje augu
siam mūsų jaunimui ir visiems 
vyresniesiems. 

Br. Juode l i s 
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Lietuvoje, o iš jų didelei daliai 
teko ilgus metus kentėti Sibiro 
tremties kančias. Tremtyje kū
rė ne t ik jau mums žinomi poe
tai (A. Miškinis, K. Inčiūra...), 
bet atsirado ir naujų, nežinomų. 
Visi jie rašė slaptai, ant tošies, 
ant maišų. Vienus nutvėrė, poe
ziją sunaik ino , dar labiau 
baudė, kitų poezija išliko iš
saugota, parvežta Lietuvon. To
je tremtinių poezijoje apdainuo
jamas tremties kelias, kančios. 
Vyrauja du pagrindiniai moty
vai: Dieve, padėk išlikti žmo
nėmis ir už ką tos kančios. Dabar 
tremtinių poezija leidžiama at
skiromis knygomis („Sulaužyti 
kryžiai"), rinkiniuose („Poezijos 
pavasaris"). Prelegentė dau
giausia lietė A. Miškinio ir K. 
Inčiūros poeziją, gausiai iš jų ne
priklausomos Lietuvos laikų ir 
tremties laikų cituodama, lygin
dama. Pabaigoje jos talkininkė 
Ona Lukienė padainavo keletą 
tremties poezijos dainų — porą 
liūdnos ir porą linksmos nuotai
kos. 

Angelė Bailey, pati dar vaikas 
ištremta ir septynerius metus 
tremtyje išgyvenusi, papasako
jo kiek atsiminimų ir susigrau
dino. 

Nijolės Nausėdienės paskaitą 
„Tautosaka ir jos dėstymas", jai 
pačiai negalint dalyvauti, per
skaitė Vida Brazaitytė, K. Do
nelaičio lit. mokyklos mokytoja. 
Paskaitos autorė, aptarusi tau
tosaką, kalbėjo ne vien t ik apie 
tautosakos dėstymą, bet ir apla
mai literatūros dėstymą, skaity
mą lit. kūrinių, jų planų suda
rymą, eilėraščių atmintinai mo
kymą ir mokymąsi. Pabaigai 
buvo parodyti dviejų rašto dar
bų planai: „J. Biliūno Joniu
kas" ir „Lietuvių liaudies karo 
dainos". 

Nesant paskaitos autorės, 
klausytojai pasidalino iškeltomis 
mintimis tarp savęs, o į sukeltus 
klausimus nebuvo kam atsaky
ti. 

Vakare buvo talentų vakaras. 

IŠ ARTI IR TOLI 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Dainius Vidmantas iš Ro-

chester, NY, rugpjūčio 10 d. bai
gė vasaros stalą Vliko-Eltos 
įstaigoje Washingtone, DC. Jis 
tikėjosi šią vasarą lankyti litua
nistinius kursus Vilniaus uni
versitete, tačiau, kaip ir dauge
lis kitų, negavęs vizos, nutarė 
antrą vasarą iš eilės dirbti šioje 
raštinėje. Amerikos sostinėje 
Dainius tarp kitko įsijungė į de
monstracijas Gorbačiovo lanky
mosi metu ir susitiko su svar
biais svečiais iš Lietuvos, su 
Amerikos senatoriais D. deCon-
cini ir A. D'Amato. Jis taip pat 
dalyvavo Pavergtų tautų savai
tės paskelbime ir pasinaudojo 
proga šnektelėti su prezidentu 
G. Bushu. Dainius studijuoja 
keramikos inžineriją Alfred uni
versitete ir dalyvauja lietuviš
koje veikloje. Jis yra skautas 
vytis, priklauso Jaunimo sąjun
gai ir taut inių šokių grupei 
„Lazdynui". 

— J u r g i s M aiškis. Clevelan
do uolus lietuvių visuomenės 
veikėjas, neseniai atšventė savo 
amžiaus 80 metų sukaktį. Jis 
reiškiasi Lietuvių Bendruome
nėje, ramovėnuose. Dievo Moti
nos parapijos darbuose. 
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