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Lietuvos ir Rusijos 
respublikų susitarimas 

Tai nereiškia nei vienos šalies 
įsijungimo [ sąjungą 

Vilnius. Rugpjūčio 16 d. — 
Vakar Vilniuje pasirašytas Ru
sijos ir Lietuvos ekonominio 
bendradarbiavimo susitarimas, 
kurį perdavė „Amerikos balsas" 
per savo laidas. Linas Rimkus 
kalbėjosi su Lietuvos delegaci
jos nariu vicepremjeru Romual
du Ozolu. 

Rusijos federacinės respub
likos delegacijai vadovavo 
ministrų tarybos pirmininkas 
Ivanas Silajevas. Iš Lietuvos 
pusės dalyvavo ministrė pir
mininkė Kazimiera Prunskie
nė, jos pavaduotojas Romualdas 
Ozolas, užsienių reikalų minis
tras Saudargas, finansų minis
tras Sikorskis, ekonomikos mi
nistras Navickas ir kiti aukšto 
rango atstovai. Romualdas Ozo
las prieš porą dienų interviu 
„Amerikos balsui" pasakė, jog 
vakarykštis susitikimas gali 
būti labai svarbus siekiant įtvir
tinti Lietuvos nepriklausomybę, 
jeigu kar tu su ekonominiu 
susitarimu būtų pasirašytas 
dokumentas apibrėžiantis abie
jų pusių politinį statusą, Ro
mua ldas Ozolas: 

„Buvo pabrėžta, kad šis eko
nominio ir iš dalies kultūrinio 
bendradarbiavimo ne sutartis, o 
susitarimas — aš šitą pabrėžiu 
— buvo pasirašytas postuluojant 
taip, kad abi valstybės pasirašo 
ją, kiekviena iš jų pripažindama 
kitos sau suteiktą valstybin
gumo statusą. Tai yra, Rusi
ja pasirašo sutartį, žinodama, 
kad Lietuva yra paskelbusi 
kovo 11-tosios aktą, o Lituva pa
sirašo, žinodama ir suteikdama 
reikšmę tam, kad Rusija yra 
pasirašiusi savo valstybinio su-
verentiteto deklaraciją. Manau, 
kad tai yra pakankamas politi
nis ekonominės sutarties kon
tekstas, pakankamai aiškiai iš
reiškiantis tų valstybų politinį 
orientuotumą ir vis dėlto neki-
šantis. priekin politinių nuo
statų, o einantis ekonominių 
susitarimų link, politines gi 
nuostatas ištirti ir tobulinti ir 
apibrėžti pilna prasme palie
kantis tų dviejų šalių parla
mentams". 

Vis dėlto, prieš Rusijos dele
gacijos atvykimą į Vilnių, buvo 
tikimasi, kad Lietuvos politinis 
statusas bus pripažintas be 
jokių išlygų. Pasak Romualdo 
Ozolo, būtent, Rusijos delegaci
ja pabijojo tokios griežtos for
muluotės: 

„Jie visiškai aiškiai pareiškė, 
kad jie turi įsipareigojimus 
Tarybų Sąjungai, tai yra, jie yra 
pareiškę, kad jie eina į nau
josios Tarybų Sąjungos sudėtį, 
ir todėl, kol mes neišsprendę 
savo r e ika lų su Tarybų 
Sąjungos vadovybe, jie negali 
daryti kokių nors sutarčių arba 
ryškesnių a k c e n t ų mūsų 
pripažinimo linkme, kol tai 
nepadaryta mūsų su Tarybų 
Sąjunga. Man atrodo, kad yra jų 
problema ir jų teisė šitaip 
traktuoti reikalus. Kadangi ši
taip buvo, mes iš savo pusės 
pasistengėme, kad komunikate 
— ne pačioje sutartyje, o sutartį 
palydėjusiame visuomenei pa
teiktame apie mūsų darbą 
komunikate — būtų pravesta 
eilutė apie tai, jog susitariančių 
šalių susitarimai nereiškia nei 
vienos iš pusių įjungimo į jokią 
sąjungą ar sandraugą. Šitas 
atsiribojimas šiuo būdu mus at
jungia nuo gal imybės per 

susitarimus su Rusija įeiti į 
Tarybų Sąjungą, Rusijai susi
tariant su Tarybų Sąjungos 
vadovybe apie jos dalyvavimą. 
Manau taipogi, kad ši atsiribo
jimo formuluotė labai tiksliai 
sustato akcentus ir korektiškai 
apibrėžia mūsų padėtį, sudarant 
ekonominę sutartį, kol nėra 
sudaryta politinė sutartis, su 
aukščiausiu šios šalies valdžios 
organu". 

Romualdas Ozolas pastebėjo, 
kad Rusijos atstovai ir privalėjo 
laikytis šitos, jo žodžiais tariant, 
„korektiškos" pozicijos, bet jis 
kartu pastebėjo, kad šiaip Rusi
jos vadovybė pritaria Lietuvos 
siekiams ir palaikys ateityje. 
Apibūdindamas patį susitari
mą, Romualdas Ozolas pasakė, 
jog abi pusės sutarė bendradar
biauti plėtojant visus ryšius 
laisvos rinkos link pagal sutar
tines kainas, o kai kuriais atve
jais ir pasaulinėmis kainomis. 
Lietuvos vicepremjeras paste
bėjo, kad šiuo pastaruoju klau
simu buvo itin daug svarstymų, 
bet sutarta dabar nedaryti, jo 
žodžiais tariant, labai stipraus 
akcento ir tęsti pokalbius ateity
je. Taip pat numatyta rengti il
galaikes sutartis, jeigu pasiro
dys, kad ekonominis bendra
darbiavimas yra produktyvus. 

Romualdas Ozolas pastebėjo, 
kad svarstant pasaulinių kainų 
klausimą, buvo kalbama, bū
tent, apie naftą. 

„Aš manau, kad Rusija ne
turės už ką mums teikti naftą 
lengvatinėmis sąlygomis. Mes 
gyvensime kaip draugiška, bet 
ka imyn inė , nepr iklausoma 
valstybė, ir savaime supran
tama, kad Rusija ne tiktai galės 
tikėtis, bet ir turės teisę iš mūsų 
reikalauti už naftą mokėti tiek, 
kiek moka normalios, kitos 
pasaulio valstybės". Romualdas 
Ozolas pripažino, kad tokios są
lygos Lietuvai bus sunkios, bet 
gal įmanomos. 

„Aš manau, kad mes nelabai 
turime ką priešpastatyti prieš 
pasaulines rinkos kainas naftos 
srityje. Ir vis dėlto mūsų pagrin
dinės mūsų, kaip mes sakome, 
strateginės prekės, yra maisto 
p rodukta i , mėsos ir pieno 
produktai. Dėl to mes turėsime 
padaryti viską, kad Lietuvos 
ūkis liktų tokio produktyvumo 
lygio, koks jis dabar yra. bet 
pagal galimybes gaminama 
daugiau eksportinių prekių pro
dukcija". 

Lietuvos vicepremjeras Ozolas 
priminė, kad kaip tik šiuo metu 
plačiau svarstomi pasiūlymai 
dėl Lietuvos žemės ūkio peror
ganizavimo, orientuojant šios 
srities produkciją į eksporto 
rinką. 

KGB agentas [ 
parlamentą 

Krasnoda ras . — Sovietų vy
riausybės atleistas iš pareigų ir 
apkaltintas saugumietis, ku
riam buvo atimti užsitarnauti 
laipsniai ir pensija, paskelbė 
savo kandidatūrą į laisvą vieta 
Sovietų parlamente. Tai Oleg 
Kalugin , kuris buvo KGB 
generolas, Saugumo komiteto 
narys. J is viešai paskelbė, jog 
KGB veikia pagal slaptas Ko
munistų partijos vadų instruk
cijas. Gorbačiovas duoda ir 
dabar įsakymus, ką KGB pri
valo atlikti. 

Pasirengimas deryboms 
Lietuvos Respublikos vyriausybės 
atstovybės Maskvoje praneilmas 

Vaizdas iš Latvijos Dainų šventės Rygoje 

Latvijos Dainų šventė 
Ryga. — Latvijos Tautinė 

Dainų šventė įvyko praėjusi 
mėnesį Rygoje. Latviams tai 
buvo ne vien t ik Dainų šventė, 
bet ir tautos vieningos dvasios 
pareiškimas prieš okupantą 
rašo ..The Christian Science 
Monitor" dienraštis. 

Kai Dainų šventė pasibaigė, 
tai 20.000 latvių choristų pasi
liko stovėti tyliai estradoje. Jie 
nes i sk i r s tė į n a m u s , bet 
spontaniškai, be dir igento, 
dainininkai pakartojo vieną 
patriotinės dainos refreną ir 
jiems pritarė š imtatūkstant inė 
latvių minia. Įspūdis neišpasa
kytai jaudinantis , rašo kores
pondentas John Hartsock. Nors 
latvių dainų šventės vyksta kas 
5 metai, šį kar tą pirmą kartą 
buvo laisva latvių dainų šventė, 
kurioje nebereikėjo pagarbinti 
Sovietų Sąjungos. Patriotinės 
dainos, kurios buvo Maskvos 
draudžiamos, sudarė šventės 
programą ir jos pavirto milži
niška laisvės demonstracija. 

Dalyvavo L a n d s b e r g i s i r 
P r u n s k i e n ė 

Šventėje dalyvavo daugiau 
kaip pusė milijono latvių. Iš 
Lietuvos dalyvavo jos prezi
dentas ir ministerė pirmininkė. 
Lietuviai yra vadovaujančioje 
Pabaltijo nepr ik lausomybės 
fronto linijoje, rašo kores
pondentas. Latvijos prezidentas 
Anatolijs Gorbunovs, pradeda-

mas švente, savo žodyje pasakė, 
jog da ina latvių gyvenime 
už ima labai svarbią vietą. 
„Daina mums visada padėjo 
i š l a iky t i moralinį balansą 
egzistuoti ir išsilaikyti". 

K u l t ū r a — latvių g inklas 

..Dainavimas mums reiškia 
daug daugiau, negu susirinkti 
ka r t u " , kalbėjo šventės di
rigentas Ivars Berzins. Jis sake. 
kad latviai turi maždaug 2 mili
jonus liaudies dainų — dau 
giausia liaudies dainų pasau
lyje. Turtingos latvių tradicijos 
y ra išlikusios iš istorinių latvių 
dienų, nežiūrint sveūmųjų prie
spaudos. Švietime ministeris 
Raimonds Pauls sakė, jog „lat
v i a i v isados da inavo, kai 
džiaugėsi gyveniUa ir kai liūdė
jo" . Ne latviams tas dainas 
kartais sunku suprasti, nes turi 
simbolinę prasmę ir dažnai 
moralinę reikšme: „Kiekvienas 
latvis žino jų prasmę ir jas 
sunku išversti'", sakė Švietimo 
ministeris. 

Latv ių šiuo m e t u žymus 
kompozitorius Maitins Brauns 
pasakojo šiam korespondentui, 
jog latvių dainos dažnu atveju Rusijai ar Sovietų Sąjungai. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— „Tasso" žinių agentūra 
pranešė, jog Lietuva ir di
džiausia Sovietų Sąjungos Rusi
jos Respublika, aplenkdama 
centrinę vyriausybę, pasirašė 
rugpjūčio 15 d. prekybos ir eko
nominio bendrada rb iav imo 
sutartį. Tai pirmoji tokios rūšies 
sutartis tarp Lietuvos ir Rusijos 
respublikų, kurios dar bent ofi
cialiai pr iklauso sąjungai. 
Sutartis pasirašyta Vilniuje 
Lietuvos Respublikos ministe-
rės pirmininkes Kazimieros 
Prunskienės ir Rusijos Fede
ralinės Socialistinės Respub
likos ministerio pirmininko 
Ivano Silajevo. 

— Postfactum. nepriklau
soma žinių agentūra Maskvoje, 
rašo, jog Lietuvos ir Rusijos 
pasirašytoji prekybinė sutartis 
pamažu laipsniškai pereis į pa
saulinės rinkos kainas. Tai pri
klausysią nuo pardavėjų ir pir
kėjų susitarimo. 

— Maskvos spauda, ryšium 
su pasirašytąja Rusijos ir Lie
tuvos sutartimi, iškelia teisinį 
klausimą, kam priklauso teri
torijoje eantieji žemes turtai — 

Maskva. (ELTA) — Rugpjūčio 
10 d. Maskvoje įvyko Lietuvos 
Respublikos politinio, teisinio ir 
diplomatinio pasirengimo dery
boms tarp Lietuvos Respublikos 
ir TSR Sąjungos komisijos narių 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininko pa 
vaduotojo B. Kuzmicko, Lietu
vos Respublikos ministro pir
mininko pavaduotojo R. Ozolo ir 
Aukščiausiosios Tarybos Valsty
bės atkūrimo komisijos pirmi
ninko pavaduotojo K. Lapinsko 
susitikimas su Tarybų Sąjungos 
delegacijos deryboms tarp TSRS 
ir Lietuvos Respublikos nariais 
— TSRS prezidento tarybos na
riu, TSRS Ministrų tarybos pir 
mininko pirmuoju pavaduotoju 
J. Masliukovu ir TSRS prezi
dento tarybos nariu G. Reven-
ka. Susitikime buvo konsul 
tuojamasi derybų tarp Lietuvos 
Respublikos ir TSR Sąjungos 
pradžios procedūros klausimais. 

Susitikime taip pat dalyvavo 
Lietuvos Respublikos vyriausy
bės atstovas Maskvoje E. Bič
kauskas, TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos Tautyb ių Tarybos 

y ra mažos tautos ginklas prieš 
galingąją Sovietų valstybę. 
„Sovietų Sąjun^i negali išsilai
kyti lizine jėga ' sakė jis, „o tik 
aukštesne dvasine kul tūra, de-
ja. . ." 

Keturi lietuviai 
kalinami Čekoslovakijoje 

Vilnius, 1990 rugpjūčio 16. 
(LIC) — Keturi jauni l ietuviai , 
gegužes mėnesį pasi t raukę iš 
sovietinės kariuomenės, dabar 
yra kalėjime Čekoslovakijoje. 
LIC iš Vilniaus gavo Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos P i l i eč ių t e i s i ų i r 
tautybių reikalų patarėjos G. 
Dagilienės raštą apie šiuos kali
nius. Štai kelios ištraukos. 

Ke tu r i Lie tuvos p i l ieč ia i , 
tarnavę TSRS ginkuotose pajė
gose Čekoslovakijoje Milovice 
mieste k-d 083011 Polevaja poČ-
ta 83011 1990 gegužės 13 d. pa
sitraukė iš dalinio, birželio 
mėnesio pradžioje sulaikyti — 
trys Čekoslovakijos pasienyje 
(Nausėda, Egidijus, Valentino, 
gim. 1970 m.; D u b a u s k a s , 
Virgilijus. Vinco, gim. 1970 m.: 
Babuolis, Renatas, Antano, gim. 
1968 m.) ir vienas Lenkijos pa
sienyje (Krikštoponis, Virgius). 

Šiuo metu yra Milovice mieste 
k-d 060889, uždaryti vienutėse, 
jau pusantro mėnesio j iems 
neleido susirašinėti su tėvais. Iš 
kamerų išleidžiami 25 minutes 
per dieną. Laukia teismo, su
mažino maisto davinį, neduoda 
spaudos . K r a š t o a p s a u g o s 
departamentas išsiuntė TSRS 

deputatės Z. S cytės raštą vy
r i aus i am prokurorui — at
sakymo jokio Vaikinai patys 
ėmė protestuo? — tėvai pirmą 
laišką gavo per draugus, kuria
me viską papasakojo. Dabar 
maistą vėl pag^ino, tačiau tar
dytojas nuolat -iūlo pasirašyti 
įvairius dokurr ntus. 

Medžiaga pe- uotą Užsienio 
reikalų ministrai Saudargiui. 
Vaikinai praš kad jais pasi
domėtų žurn;i š ta i ir jeigu 
įmanoma atsiusti advokatą iš 
Lietuvos. 

P r e z . M. 
pertraukė sav 
grįžo į Maskva 

Gorbač iovas 
tostogas ir su 

:• l krašto ekono
minių reikalu <uriuos iškėlė 
Rusijos prez B "is Jelcinas. Jis 
pasakė, kad m n pirm. N. Ryž
kovo ekonomir planas yra mi
ręs ir negali b^t. atgaivintas . 
Atrodo, jog Gori čiovas sutinka 
su Jelcino plar tuoj pat įvesti 
drastiškus eko 
t i m u s . Dėl t 
nutraukė sav 
kraštus ir sugn; 
išsigando tok: > 
minės padėtu -

— Maroka-
savo karių j & 

^mijoje pakei 
ir Je lc inas 

ritą po Rusijos 
' į Maskvą, nes 
blogos ekono-

jasiuntė 1,000 
idi Arabiją 

Nac iona l inės pol i t ikos ir 
t a r p n a c i o n a l i n i ų s a n t y k i ų 
komisi jos p i rmin inkas G. 
Tarazev ič ius , TSRS p l a n o 
komiteto pirmininko pirmasis 
pavaduotojas V. Durasovas ir 
teisingumo ministro pavaduoto
jas V. Gubarevas. 

Ozolo paa i šk in imas 

Pokalbis truko 1 vai. 45 min. 
Jam pasibaigus, R. Ozolas Eltos 
korespondentui pasakė: 

— Įteikėme Lietuvos Respub
likų Sąjungos derybų protokolo 
projektą. Šis dokumentas neo
ficialiai priimtas susipažinti. 
Sutarta, kad oficialiam svarsty
mui jį turėtų pateikti Lietuvos 
Respublikos oficiali delegacija 
TSRS prezidento sudarytajai 
delegacijai Manoma, kad tai 
žingsnis, priartinantis ofici
a l aus susit ikimo galimybę. 
Toks susitikiams galėtų įvykti, 
kai būtų baigta formuoti oficia
lioji delegacija, kuri nuspręstų, 
pr i imt i ar nepriimti TSRS 
pasiūlytą protokolo įteikimo ir 
svarstymo tvarką. 

Jokios pažangos prezidento ir 
karaliaus pasitarime 

— K o m a n d i n ė j e Sovietų 
struktūroje iki šiol visa prekyba 
eidavo per centrinę vyriausybę 
ir gautos prekės būdavo paskirs
tomos po visą kraštą, primena 
„Tasso" žinių agentūra, pažy 
mėdama dar nebūtą įvykį — 
Lietuvos ir Rusijos susitarimą. 

— I r ako kariai nebeleidžia 
Amerikos diplomatams lankytis 
sulaikytųjų amerikiečių vieš
bučiuose 

— Rytų Vokietijos min. 
pirm. Lothar de Maiziere atlei 
do iš pareigų Finansų ir Ekono
mijos ministerius ir priėmė 
rezignaciją kitų dviejų ministe-
rių. 

Jordano karalių Husaeiną sutinka 
prezidentas Buahas, kai jin atvyko 
Vidurio Rytų krizės klausimams ap 
tarti j Kennehunkporta, prezidento 
dvare 

K e n n e b u n k p o r t . Maine. 
Rugpjūčio 16 d. — Čia įvyku
siame prezidento Busho ir Jor
dano k a r a l i a u s Husseino 
pasitarime nebuvo padaryta 
didesnio progreso Vidurio Rytų 
krizei sumaž in t i . Bushui 
nepavyko pilnai įtikinti karalių 
Husseiną, kad sulaikytų me 
džiagų teikimą Irakui per Jor
dano uostą Aąabą, skelbia UPI 
žinių agentūra. 

Bet prez. Bushas pareiškė 
viltį, jog Irako prez. Husseinas 
įsakys savo okupacinėm 
pajėgom pasitraukti iš Kuvvaito 
ir kad jam karalius Husseinas 
pažadėjęs uždaryti Aąabą uostą. 
Po dviejų valandų pasitarimo 
Bushas sakėsi laimėjęs Jordano 
vado pažadą, jog la ikysis 
Jungtinių Tautų nutarimo įves
ti prekybines sankcijas. Tačiau 
pats karalius Husseinas pasakė 
repor ter iams, jog norėtų 
laikytis embargo, bet pirmiau 
nori i šs ia iškint i Jung t in ių 
Tautų nutarimo nuostatus. 

Sulaikomi amer ik ieč ia i 
Nežiūrint Irako pasiūlymo 

galutinai susitaikinti su Iranu, 
prez. Rafsanjani pareikalavo, 
kad „Irakas turi pasitraukti iŠ 
Kuvvaito" ir kad Iranas laikysis 
embargo, kurį įvedė Jungtinės 
Tautos prieš Iraką ir nesiųs 
maisto ir k i t ų gėrybių i 
Bagdadą. 

Pranešama, jog Irako okupaci 
nės kariuomenės vadai Kuvvaite 
įsakė 6,500 Amerikos ir Britą 
nijos piliečiams atvykti į du 
viešbučius Kuvvaito mieste per 
dvi valandas laiko. Baltųjų 

rūmų pareigūnai mano. kad tai 

Latvijos parlamentas 
Ryga. — Latvijos Respublikos 

Aukščiausioji Taryba paskelbė 
savo parlamentarų sudėtį tau
tybių pagrindu. Daugiausia 
deputatų yra latviai, net 138, o 
likusieji yra: 42 rusai, 8 ukrai
niečiai, 3 žydai, du gudai ir po 
vieną lenką, graiką, vokietį ir 
vienas Liv atstovas Deputatų 
tarpe yra devynios moterys 

preliudas \ sulaikymą ameri
kiečiu Kuvvaite ir Irake. Praėius 
10 vaiandų. kaip p r a n e š a 
Valstybės departamentas, labai 
mažai amerikiečių paklausė šio 
įsakymo. 

„Viešas l a i škas" 
Tuo tarpu vyksta žodžių 

karas Irako prez. Husseinas 
perdavė per radiją „viešą 
laišką'* Bushui, pavadindamas 
Amerikos prezidentą melagiu ir 
gras indamas pasiųsti tūks
tančius amerikiečių kareivių į 
namus karstuose. „Jūs mela
vote Pone Amerikos prezidente 
savo žmonėms, kada sakėte 
jiems, kad siunčiami masiniai 
daliniai apsaugoti amerikiečių 
interesus Saudi Arabijoje". Šį 
Irako prezidento laišką per
skaitė pranešėjas per Irako 
televiziją 

Reute r io žinių a g e n t ū r a 
praneša, kad įtampa didėja. Jor
dano pasienio t a r n a u t o j a i 
praneša, kad jau maždaug 8,000 
užsieniečių pabėgo iš Irako per 
24 v a l a n d a s į Jo rdaną . 
Nemanoma, kad pavyks greitai 
išspręsti šią krizę. Prez. Busho 
jsakymUjpenktadienį,3 vai. ryto, 
pradėta laivyno blokada visų 
laivų plaukiančių } Iraką ir iš 
Irako. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 18 d.: Agapitas. 
Ilona, Alė, Oendvilė, Man 
tautas . 

RuRPJūeio 19 d.: Liudvikas. 
Boleslovas, Argaudas. Talvina, 
Šviesuole 

Rugpjūčio 20 d.: Bernardas. 
Filiberta. Neringa, Svajūnas, 
Tolvinas 

Rugpjūčio 21 d.: Pijus X, 
Anastazija, Joana. Violeta, 
Gaudvydas. Medeina 

ORAS ( HK A O O J E 

Saule teka 6:01. leidžiasi 7:48. 
Temperatūra šeštadienį, 89 1., 

sekmadienį 85 1 , pirmadieni 81 
I., antradienį 85 1 
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R E D A G U O J A J o n a s Žadeikis In formacinę medžiagą ir n u o t r a u k a s 
s iųst i . 40-^ W. 91st PI. , Oak Lawn, IL 60453. Tel. 708-424-4150 

ŽVELGIAME Į LIETUVĄ 
ARŪNAS LIULEVIČIUS 

Jau kelis metus žvelgiame į deklaracijos. Įdomu, kad Mask-
Lietuvą taip susikaupę, kad net vos blokada vienybe tik sustipn-
mūsų asmeniniai rūpesčiai nu- no, o ne suskaldė. Klausiant 
blanksta prieš tą didįjį rūpestį svečių iš Lietuvos, kodėl taip at-
Lietuva. Kiekvienas norime pa- sitiko, jie paaiškino, kad bloka-
dėti Lietuvai kelyje į laisvę, dos atneštus nepriteklius dar 
Skaitome krūvas laikraščių, negalima lyginti su tuo baisiu 
stebime žinių programas tele- gyvenimu, kurį turėjo gyventi 
vizijoje, kas valandą pripuolę Sibiran ištremtieji. Jei trem-
prie radijo klausomės žinių Tas tiniai išlaikė, tai būtų gėda 
pats vyksta ir mūsų ateitininkų mums neišlaikyti daug lengves-
sąjūdžio gyvenime: tik pagalvo- nį bandymą, 
kime, kokių temų renkamės Verta prie dabartinio įvykio 
klausyti vakaronėse, apie ką sustoti ir pagalvoti, nes tas, kas 
kalbame savo šventėse, kur dabar vyksta Lietuvos politinia-
krypsta stovyklų programos. me gyvenime, vyks taip pat ir 

Pastebime, kad žurnalistų Lietuvoje atsikūrusiose organi-
susidomėjimas įvykiais kuria- zacijose, neišskiriant ir ateiti-
me nors kraš te y r a trum- ninku. Dabartinių įvykių centre 
pa l a ik i s . Š ta i š iuo metu yra ne tiek pažiūros apie ateitį, 
pasaulio žiniose yra vien tik Ar- kiek pažiūros apie praeitį ir tos 
timieji Rytai. Mes, laukiantieji praeities reikšmę.Tai daugiau, 
žinių iš Lietuvos, galime supras- negu Vilniaus ir Kauno rivali-
ti kaip nuobodžiavo tie, kurie zacija, kuri turėjo ir savotiškai 
nenorėjo domėtis Lietuva pir- naudingų bruožų. Dabar eina 
mąjį šių metų pusmetį. Tačiau, reikalas apie pasitikėjimą pa-
nors Lietuva nebėra pirmuo- čiais veikėjais. Liepos 31 dienos 
šiuose laikraščių puslapiuose, „Kreipimesi į Lietuvos žmones" 
įvykių raida tęsiasi nesustab- aiškus nepasitikėjimas Auk-
doma. Istorijos vyksmas Rytų ščiausiosios tarybos dabar-
Europoje nesustojo vien tik dėl tiniais deputatais. Kalba apie 
to, kad Irakas pradėjo naują ir Steigiamąjį Seimą tik akcentuo-
desperatišką avantiūrą. Aišku, ja norą pakeisti dabartinės 
kad tas, kas vyksta arabų pa- Tarybos sąstatą. Kreipimosi po-
saulyje, tu rės pasekmių ir tekstėje: Taryba trukdo dirbti 
Lietuvai. Jei pasaulyje naftos ekspertams Ministrų taryboje, 
kaina dramatiškai pakiltų, būtų Ir teisybė, kad trukdo. Pavyz-
dar didesnė pagunda Maskvos džiui, pati Aukščiausioji Taryba 
ministerijoms sumažinti naftos yra linkusi vesti derybas, kad 
tiekimą Baltijos valstybėms ir išvengti nemalonių staigmenų. 
Gruzijai, o nuo jų nukreiptą kurias ji pramato atidavus lais-
naftą parduoti už gražią kainą vas rankas vyriausybei. 
Vakarų Europai. Dėl to yra Kodėl tas nepasitikėjimas? 
pagunda galvoti, kad Saddam Pagrinde atrodo dėl to. kad 
Hussain ausin galėjo pačiulbėti Aukščiausiosios tarybos daugu 
paukščiukas, kuris iš Maskvos ma nemato Sovietų Sąjungos 
atskrido. Atrodo, kad kas ateičiai perspektyvų ir jaučia. 
taip ir Lietuvoj galvoja. kad šiuo metu laikas veikia 

Yra tiesiog nuostabu, kaip Lietuvos naudai . Minis t rų 
tampriai jau esame su įvykiais tarybos žmonės mano, kad 
Lietuvoje surišti. Pavyzdžiui, iš laikas veikia Lietuvos nenaudai 
liepos mėnesį atvykusių svečių nes byrančios Sąjungos 
pasisakymų galėjome suprasti, skeveldros gali smogti ir 
kad yra realus Aukščiausiosios Lie tuvai . Minis t ra i visai 
tarybos nepasitikėjimas Minist na tū r a l i a i tur i išeiti iš 
rų taryba. Todėl liepos 31 die dabartinės padėties, tačiau ju 
nos „Respublikoje" paskelbtas realizmas juos ir kausto nes 
. .Kreip imasis į Lietuvos ateities vaizdas yra tik dabarti-
žmones" gal ir nebuvo tokia nės santvarkos projekcija. O 
sukrečianti staigmena, kaip jis kaip tik ši santvarka yra prikli 
galėjo būti. O sukrėsti, vis dėlto, dabar t ine i Aukščiausiosios 
sukrėtė, nes su šiuo įvykiu bai tarybos atstovų daugumai , 
giasi tiesiog nuostabi lietuvių Klausimą supaprastinant gali-
vienybe ne tik nepriklausomy ma sakyti: Aukščiausiosios 
bės siekiui, bet ir to siekio tarybos dabartinė dauguma yra 
taktikai. revoliucionieriai, kai tuo tarpu 

Politinių mokslų specialistai Ministrų taryba ir kreipimąsi 
mums aiškins, kad šitokia įvy- pasirašiusieji yra evoliucionie-
kių raida yra visai natūrali, nes riai. Jei revoliucionieriai nori 
nuomonių skirtumai veda prie santvarką iš pagrindu pakeisti, 
politinių sąjūdžių skilimų. Eks- evoliucionienai nori ją lenkti ir 
pertai ko gero mane. kad gilūs taikyti Lietuvos tikslams. Ko 
nuomonių skirtumai iškils tuoj gero evoliucionieriams nėra 
pat po Kovo Vienuoliktosios aišku, kad būtų galimybes dra-

Dainos visuomet smagiau skamba Da in . 
savo ištikimuoju draugu — akordeonu. 

kai prie laužo „a t s i r anda" Rasa Poskočimienė su 
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matiškiems pakeitimams (jiems Xįe, kurit ako Lietuvos komu-
dramos jau pakaktų savus litus m s t ų part: oje, tikisi, kad par-
Lietuvon įvedant). Jie savo gi- t į j a d a r tUres Lietuvoje politinį 
lumoje dar netiki Sovietų Są
jungos bankrotu. Aukščiausio
sios tarybos revolucionieriai 
juos kaltina (teisingai ar ne), 
kad evoliucionieriai negali 
įsivaizduoti dramatiškai kito
kios santvarkos Lietuvoje, negu 
dabartinė, kurioje visi augo ir 
kurios organizacijoms dirbo. 

Čia ir iškyla didžioji proble
ma: ar galima pasitikėti asme
niu, kuris savo darbu ar politine 
veikla buvo susirišęs su komu
n i s t ine s i s tema? Nuo šio 
klausimo negalima pabėgti sa
kant, kad juk visi buvo vienu ar 
kitu būdu susirišę. Taip, bet 
vieni buvo surišti, o kiti patys 
rišosi, gal ir kilniais motyvais 
vedini. Ar galima pasitikėti 
konvertitais ir jų entuziazmu? 
Ar priklausymas partijai yra 
nenuplaunama dėmė net ir 
dabartinėse sąlygose? 

vaidmenį. Atrodytų ta i yra 
svajonė, kuri negali išsipildyti, 
nes kuriair. laikui net ir vaka
r iet iškas socializmas nebus 
pat raukl i politinė doktr ina 
Rytų ir Šiaurės Europoje. Iš 
tikrųjų, komunistai keisdami 
savo veidą į socialistus t ik 
užkrauna ocializmui tiesiog 
sunkiai pakeliamą septynių de
šimtmečiu Sovietų Sąjungos 
istorijos naštą. Ta prasme, ko
munistai liks praeities žmonės, 
nežiūrint %okiu vardu jie save 
vadintų. Nežiūrint kaip tai būtų 
skaudu, komunistams teks ne
dėkingas tarno o ne vado vaid
muo. Iš dalies dabartinis krei
pimasis : liaudį yra gal irgi 
motyvuota noru. kad Lietuvą 
valdytų eK-pertai. nežiūrint ko
kia jų praeitis ar organizacinis 
užnugari; Tai klausimas, kuris 
ir toliau nus opus Lietuvoje. 

NAUJA „ATEITIS" 

Ketvirtasis — liepos - rugpjū
čio — „Ateities" numeris jau iš
spausdintas ir siuntinėjamas 
skaitytojams. Jame daug ateiti-
ninkiškos ir neateitininkiškos 
medžiagos, daug poezijos, nuo
traukų. Apie išeivijos rūpesčius 
dabartinių Lietuvos įvykių švie
soje rašo torontiškė Ramūnė 
Jonaitienė; tautos atgimimo ir 
katalikybės tema — Algirdas 
Saudargas (Lietuvos Respubli
kos Užsienio reikalų ministras); 
apie ateitininkų sąjūdžio vietą 
dabartinėje Lietuvos politikoje 
— Liudas Dambrauskas. Su
pažindinama su poetu-vertėju-
literatūros mokslininku Alfon
su Tyruoliu-Sešplaukiu: daug 
smulkių kronikinių žinučių ir 
ilgesnių straipsnelių „Įvykiai ir 
žmonės" skyriuje; ateitininkiš-
koji veikla aprašyta „Mūsų 
veiklos" skyriuje, ta ip pat yra 
įprastiniai Kalbos. Tikiu, Kny-
gų-leidinių. Kreivų šypsenų 
sky r i a i . Ž u r n a l a s t u r i 36 
puslapius. 

Vysk. A. Vaičius Ateitininkų namuose. Lemonte. Iš k.: — dr. A. Darnusis, 
vysk. A. Vaičius ir Jonas Žadeikis. Toliau matosi F . Mackevičienė ir O. 
Baužienė. 

PLANAI IR REALYBĖ 
Chicagoje lietuviškų renginių 

per metus būna tiek daug, kad 
jų rengėjams norėtųsi turėti 
bent šimtą savaičių per metus, 
kad išvengti renginių susi
kryžiavimo ir nelemtos konku
rencijos. 

Prieš metus, pradedant pla
nuoti Ateitininkų namų geguži
nę ir renkant jai datą. niekas 
negalėjo pramatyti tuo pat metu 
kitų organizacijų planuojamų 
renginių, tuo labiau, oro sąlygų. 

Sužinojus apie kaimynystėje 
numatomus didesnius rengi
nius, gegužines data buvo pa
keista, bet . vis del to. nebuvo 
galima išvengti susikryžiavimo 
t ą sekmadienį, vien Lemonto galimo praleidimo. Iš trijų 
apylinkėj, buvo dar dvi geguži- gegužinėje dalyvavusių tarybos 

Juozas Laučka ir dr Adolfas Darnusis sendraugių stovykloje Dainavoje 
prisimena, kai jie 1924 29 m Panevėžio gimnazijoje 9edejo viename suole. 
o vėliau, s tudijuodami Vytauto Didžiojo universitete Kaune, bendrabutyje 
gyveno viename kambaryje Nuotr J . D a m u a i r n ė s 

nės ir visos geriems tikslams. 
Lietus nė vienai nepadėjo. Atei
tininkų namai ta prasme buvo 
laimingesni, turėdami savo pa
talpas, kuriose dalyviai, nors ir 
suspausti, galėjo nuo lietaus pa
sislėpti. 

Anksčiau minėtos sąlygos, ži
noma, atsiliepė ir į pajamas. 
Maisto ir laimėjimų pajamos 
buvo panašios i praėjusių metų. 
bet gėrimų — vos tik trečdalis. 
Taryba bando šj nepriteklių iš
lyginti, tardamiesi su būsimų 
gegužinių namų sode rengėjais, 
kad už savikainą perimtu 
gėrimų likučius Tada in
vestuoti pinigai nesėdėtų be 
palūkanų metus laiko. 

Atsisžvelgiant į oro ir rengi-

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8 3 0 iki 12:00 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00: šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

nių gausos sąlygas, gegužinę 
reikia laikyti pasisekusia. Da
lyvių buvo gausu, net ir vakare 
kai kurie dar atvažiavo, nors 
gegužine buvo pasibaigusi. 

Taryba jaučia pareigą atsi
prašyti dalyvių už pasitaikiu
sius nesklandumus ir padėkoti 
visiems nepabūgusiems lietaus 
ir atsilankiusiems paremti Atei
tininku namus. Širdingas ačiū! 

Didele padėka visiems ir vi
soms prisidėjusiems prie gegu
žines darbų ir patarnavimų, bei 
paaukojusiems gražias dovanas 
laimėjimams. Rašantysis ne
drįsta minėti visų prisidėjusių 
asmenų pavardžių, vengdamas 

* * * 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
3nklaoso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straet. Chicago 
TeL (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai) 

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

Ksb. (1-312) 735-4477; 
Re*. (708)246-0067: arba (705)248 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

5449 So. Pulaskl R o M 
Valandos pagal susitarimą 

Rugpjūčio 30 d. iki rugsėjo 
3 d., Ateitininkų studijų sa
vaitgalis. Birutė Bublienė, tel. 
313-646-858. 

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Uneoln Mwy. (Mwy. 30) 
Olympla Flekts, III. 
Tel. (708) 745-0033 

Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W 95 St. 
TeL (705) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Oiagnosis, Ltd. 
Marquet te Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
8. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

1 

5132 8 . Kadzte Ave. , Chicago 
(1 -312) 925-2670 arba (1 -312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGUA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA j 

VAIKŲ LIGOS 
5441 S. Pulaskl Rd.. Chicago, IL 

fUz . (1-312)778-7679 
Kab. (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 WMt Burlington. tel. (708) 512-0084 
Weatinortt. IL 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUUNAS 
Specialybė vidaus ir krauio ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road 
Tel . (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuotu ir Į namus 

nariu. jų tur ime septynis) 
rašančiajam teko didžioji rūpes
čių dalis, todėl nebebuvo laiko 
visų aprėpti ir pastebėti, tad ir 
griebiami šios saugios išeities. 
Ačiū visiems prašytiems ir 
savanoriams pagelbininkams. 

Tenka pastebėti, kad daug 
pagalbos buvo susilaukta iš 
ateitininkų organizacijai ne
priklausančiu; asmenų. Malo
niai nuteikė ir savanoriškai į 
pagalba pasisiūliusieji. Dalis 
prasytųjų atsisakė. Ar ne visada 
taip būna? 

Ačiū visiems atsilankiusiems 
ir talkininkams. Tikimės, kad 
jų pagalbos su lauks ime ir 
ateityje 

Ateitininkų namų taryba 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybė — Kaulų ir sąnarių 

ligos ir chirurgių 
Tel. (708) 857-4059. 425-9353 

4400 W 95th St . Oak Lawn 
2701 W 68th St Holy Cross 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tel. (1-312)735-7709 

217 £ I27st St 
Lemont IL 60439 

Tel.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberto Roed 
Hlckory Hlllm 

Tel. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS |C> C"*'RU«GAS 

217 E 127 $« — L*mont. IL 8C439 
P-ttiai.sc paios OsMHsNb) HOSPM • 

S'ive' C'oss Hosp'ta1 

valandos pagal susitaria 
Tel. (7M) 257-2295 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 bloką' i vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

OR. KENNETH J . VERKĘS 
DR. MAGOALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

507 S. Gllbert. LaGrengs. IL. 
TeJ. (708) 352-4487 

DR. JOVITA KERELIS 
D«ntų Gydytoja 

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

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

Ntmų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. IH. 
Tel. (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Ave. , Elgln, IH. 50120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. U D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberto Rd.. Hlckory Milto, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 595-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2615 W 71st St. 

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

Palo* Vision Center, 7152 97. 127tti St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

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

Anestezips >r skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligonine. Elgin. IL 

Tel. (708) 537-0005 
Skambinti galina 24 vai 

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave. . Cicero 

Kasdien i iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 
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Tikroji laisvė 

ŽMOGAUS VIDUJE 
Apie laisvę ir taiką šiandien 

taip dažnai kalbama, kad tie 
žodžiai jau darosi nuobodūs. Iš 
tikrųjų tai šventi žodžiai ir la
biausiai reikalingi visai žmoni
jai, ne tik paskiroms tautoms ar 
pavieniams žmonėms. Apie 
šiuos du šventus ir labai trokš
tamus dalykus taip dažnai kal
bama, kad jie yra būtini gyve
nimui, sugyvenimui, geresnei 
ateičiai. Daugiausiai apie laisvę 
ir taiką kalba tie, kurie labiau
siai laisvę varžo ir labiausiai 
taikos nenori. 

Ne be reikalo didysis pran
cūzų filosofas Jacąues Maritain 
primena, kad ir Marksas jau
nystėje labiausiai kovojo už 
spaudos laisvę. Kai norėjo pra
vesti savo idėjas, ta i bet kokia 
laisvė jam buvo pragaištinga ir 
nenaudinga. Kritikuoti jo moks
lą, jo socialinius klausimus buvo 
laikoma nusikaltimu prieš žmo
nes ir pasitarnavimu kapitalui. 
Kai popiežiai Grigalius XVI ir 
Pijus IX pasisakė prieš visišką 
spudos laisvę, prieš žmogaus 
niekinimą, tai visi, kurie bijojo 
kritikos ir laisvę laikė savo 
mokslui žala, kaltino popiežius 
už jų laisvės varžymą. 

Laisvė yra žmogaus viduje. J i 
negali užgauti kito laisvės, nors 
ir matytų jo klaidą ar klaida 
laikytų jo įsitikinimus. Laisvei 
ir taikai nusikaltimu yra laiko
ma bet kokia kova prieš kitaip 
galvojantį žmogų. Nusikalt imu 
taikai ir laisvei reikia laiky
t i ir kito žmogaus laisvės var
žymą ar ramybės ir taikos užga-
vimą. 

Negalima net paisyti, kas lais
vę ir taiką įžeidžia. Visi nusi
kalsta prieš Dievą ir žmones, 
nes tik vienas Dievas gali laisvę 
suvaržyti. Jis žmogui ir davė 
laisvą valią apsispręsti už gerą 
ar blogą. Jis davė Dešimt įsaky
mų, kurie yra lyg šviesa, įspė
janti, kas yra nusikaltimas, kas 
yra blogis. Jis nurodo žmogui 
paklusti įsakymams, kurie su
varžo laisvę ir pakeičia taiką į 
karą. Todėl tiek laisvė, tiek tai
ka yra Dievo dovana. Ją ir rei
kia priimti kaip dovaną ir šven
ta i gerbti. 

JO PLAČIOS PAŽINTYS -
PABALTIJO ŠALIMS 

US-Baltic Foundation įstaigoje apsilankius 

Žmogus šioje žemėje yra tik 
laikinis gyventojas. Jo laisvė 
yra šventas paveldėjimas, bet 
tik laikinis, kuriuo jis turi nau
dotis kaip dovana. Kiekvienas 
turi žinoti, kad jo vidinis gyve
nimas yra paveldimas iš tėvų, iš 
artimųjų, iš aplinkos. Ir laisvės 
supratimas bei ja naudojimasis. 

Niekas nėra sau viešpats, nie
kas nėra savęs valdovas. Visi 
gyvena savo laike, savo aplinko
je, su tais žmonėmis, su kuriais 
jungia šeima, profesija, tautybė. 
Niekas negali lengvai pakeisti 
aplinką ar žmones, kurie turi 
įtakos gyvenimui. Niekas ne
gali pakeisti visos žmonijos. Ji 
yra taip įvairi, kaip įvairus 
pasaulis, kuriame gyvename ir 
dirbame. 

Keičiasi laisvės ir taikos su
pratimas pagal vietą ir aplinką, 
pagal laiko dvasią ir profesiją. 
Juo mažiau žmonių tenka sutik
ti, juo lengviau išvengti laisvės 
ir taikos įžeidimų. 

Kaip kiekvienas savo darbe, 
jeigu jis nori būti kūrybingas, 
turi turėti bent minimalę lais
vę, taip ir kitas turi turėti savo 
vidaus išgyvenimus, laisvę 
sprendimuose, profesiniuose 
darbuose. Jie dažnais atvejais 
nepriklauso nuo svetimų žmo
nių. Niekas nenori savo laisvės 
suvaržymų, nebent tik apsaugos 

įstatymais. Negali niekas va
ržyti ir kitų laisvės, nebent tik 
įstatymų saugotojai. 

Tačiau valdžios, organizacijos, 
partijos, kartais ir pavieniai 
žmonės nori laisvės ir taikos, 
bet bijo, kad jos neturėtų kiti, 
kurie gali būti skirtingos nuo
monės. Tai ypač dažnai pasisa
vina valdžios, išrinktos t ik tam 
tikrų žmonių, neleidžiant politi
koje ir valstybiniame gyvenime 
dalyvauti kitaip manantiems. Ir 
tai yra ne tik komunistiniuose 
kraštuose, kur valdžios neren
kamos, o paskiriamos vadovų ar 
valdovų, bet ir tuose kraštuose, 
kur partija nugali kitą partiją 
t ik gražiu žodžiu, tik pažadais, 
tik šviesiomis ateities spalvo
mis. 

Šiuo atveju žmonės yra pagau
nami. Jie tikrosios laisvės netu
ri, neturi nė tikrųjų įstatymų, 
varžančių priešus, bet nevaržan
čių savo partijos narius. Tai ma
tome gyvenime, tai žinome iš 
istorijos. Tai jaučiame ypač pa
vergtuose kraštuose. 

Laisvės klausimas ypač dabar 
iškilo mūsų tėvynėje, kai ten 
gavo šiek tiek laisvės po dauge- i 
lio metų suvaržymų. Ten dauge- į 
lis net nesupranta tikrosios i 
laisvės, kuri apima žmogaus vi
dų. Taip pat ir kitiems priklau
so laisvė, nes su jais tenka gy
venti. Laisvė nėra pažeidžiama, 
jei kas tu r i kitą nuomonę, yra 
kitų pažiūrų, kito tikėjimo. Ger
biamas asmuo, ne jo įsitikini
mai, nors jie atrodytų klaidingi 
ir net sugadinti. 

Bet kokia prievarta įžeidžia 
laisvės šventumą ir žmogaus 
teisę į laisvę, taiką ir ramybę. 
Nusikaltimai nėra t ik prieš 
žmogaus teisę į laisvę, taiką ir 
ramybę. Nusikaltimai nėra t ik 
prieš žmones ar prieš įstatymus, 
bet ir prieš laisvę bei taiką tarp 
žmonių, jeigu jie liečia kito žmo
gaus vidinius įsitikinimus, tai
gi jo laisvę. 

Nenuostabu, kad Lietuvoje ir 
dabar tikrosios laisvės nepažįs
ta. Jie dažnai mano, kad po dau
gelio metų prievartos, suvaržy
mų, uniformizmo galima viso
kia laisvė, net kito laisvės sąs-
kaiton. Šiandien girdime, kad 
paskelbus nepriklausomybės at
statymą, kyla ginčai ir skiriasi 
nuomonės. Tai nieko blogo — 
skirtingos nuomonės politiniuo
se reikaluose yra tinkamos, bū
tinos ir reikalingos. Vieno žmo
gaus nuomonė neapima visų rei
kalų, visos tautos darbų ir norų. 
Kai du stos, daugiau padarys, 
pagal tą Jakšto eilėraštį. Tik 
nuomonių išsiskyrimas neturi 
įžeisti kitų laisvės, kitiems lais
vai galvoti ir veikti. Bet visiems 
reikia derintis prie valstybės 
įstatymų ir tvarkos. 

Laisvės šventumą išnaudoja 
ne tik laisvę atgavę ir laisvės 
nepažįstą Lietuvos žemės žmo
nės, bet ir išeivija, kuri laisve 
gali naudo t i s be jokių 
suvaržymų, išskyrus valstybi
nius, moralinius ar gamtos įsta
tymus. Tik jų yra tiek maža, 
kad jie laisvės ir taikos net ne
gali varžyti, kitam nekenkiant. 

Išeivija laisvę dažnai panau
doja t ik savo reikalams, nepai
sydama nei aplinkos, nei kaimy
nystės, nei tikrosios draugystės. 
Iš tikrųjų laisvė ir taika yra 
šventa dovana —ją mes turime 
ir priimti kaip dovaną. Dovana 
nieko nepažemina, nieko neįžei
džia ir niekeno laisvės nevaržo. 

Pr . Gr. 

Linas Kojelis, per praėjusį 
dešimtmetį (1979-89) dirbęs 
senatoriaus Schweikerio įstai
goje, po to kurį laiką JAV gyny
bos ministerijoje-Pentagone, 
penkerius metus Baltuosiuose 
rūmuose ir pastaruoju laiko
tarpiu Valstybės departamente, 
kur jo žinioje buvo pabėgėlių 
reikalai su 225 milijonų dol. biu
džetu, šiuo metu vadovauja nau
jai, privačiai organizacijai — 
US-Baltic Foundation. Orga
nizacijos t iks las — padėti 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai iš 
komunistinės ekonominės siste
mos pereiti į laisvos rinkos 
ekonomiką. Kadangi L. Kojelis 
10 metų dirbo JAV valdžios 
įstaigose, tai jis, vystydamas 
naują organizaciją, paramos 
susilaukia iš buvusių savo 
pažįstamų aukštesnio rango pa
reigūnų — ekonomistų, finansi
ninkų ir kt. US-Baltic Founda
tion vicepirmininkas yra Jurgis 
Ramonas, 8 metus buvęs senato
riaus Domenici įstaigoje vy
riausias asistentas, dabar dirbąs 
konsultacijos firmoje. Direk
torių tarybos tarpe yra buvęs 
JAV ambasadorius prie NATO, 
paskui Švedijoje, Belgijoje ir 
kitur Robert Strausz-Rupe. Taip 
pat ir Janis Medveckis, vienos 
iš didžiausių investavimo firmų 
Pennsylvanijos valstijoje direk
torius, gimęs Latvijoje, o aukš
tuosius mokslus išėjęs keliuose 
šio krašto universitetuose. 

Norėdamas lietuviams prisis
tatyti bei painformuoti, ką ir 
kur dabar dirba. Linas Kojelis 
pasikvietė „Draugo" atstovą at
vykti į jo įstaigą Washingtone. 
Išlipęs iš požeminio traukinio 
toje pačioje Dupont stotyje, 
kurios kaimynystėje įsikūrusi 
Vliko-Eltos įstaiga, pasukau į 
čia pat einančią vieną iš 
gražiausių sostinės gatvių — 
Massachusetts St. , kurioje 
sukoncentruota dauguma Wa-
shingtone esančių užsienio 
ambasadų. Čilės ambasados 
kaimynystėje stovi nauji Ameri
kos kabel inės televizi jos 
asociacijos rūmai. Tikįžengus į 
juos, sekretorė reikalauja pasi
rašyti ir nurodyti, pas ką at
vykai, nes Washingtone, ypač 
dar valdžios įstaigose, ši rut ina 
beveik neaplenkiama. O čia gi 
televizijai priklausantys rūmai. 

Kelių aukštų rūmuose man 
tereikia keltuvu keltis tik į 
antrą aukštą, kur ir įsikūrusi 
fundacijos įstaiga. Išėjus iš 
keltuvo vėl sėdi ki ta sekretorė 
ir pasiteirauja, ką noriu matyti. 

Lyg nujausdama, kad pakvies
tasis p i rmą minutę dar nepasi
rodys, sekretorė pasiūlo man 
kavos a r vaisių sunkos. Dai
r a u s i p o erdvias , p lač ias 
patalpas. O čia iš už stiklo sienų 
tuojau pasirodo ir Linas. J a m ir 
sakau, k a d čia dar įspūdingiau, 
negu buvo prezidentūros įstaigų 
rūmuose, kur Linas turėjo savo 
kabinetą su dviem ar kiek sek
retorių. Vaikštom po io įstaigos 
patalpas, kur ant stdų išdėstyti 
nauji kompiuteriai. Sužinau, 
kad patalpos priklauso ADD 
architektūros firmai, vadovau
jamai Lino buvusio viršininko 
JAV kariniam laivyne, kuriame 
L. Kojelis yra rezervo leitenan
tas. Pažintis nenuėjo veltui: šiuo 
metu patalpos yra ADD firmos 
nemokama auka US-Baltic fun 
dacijai. Kadangi Linas palaiko 
a r t imus ryšius su Californijos 
universitetu, kurį jis savo laiku 
baigė, t a i universitetas siunčia 
į fundaciją internais dirbti savo 
studentus, apmokėdamas jiems 
pragyvenimo išlaidas. Šiuo 
metu įstaigoje dirba trys labai 
mandagūs internai iš Californi
jos. Nuo rudens Pietinės Cali
fornijos universitetas a ts iųs 
ketur is internus. 

Kodėl US-Baltic Foundation 
buvo įkur ta ir koks jos tikslas? 
Tai k l a u s i m a s , dominant is 
daugelį pabaltiečių šiapus ir 
anapus Atlanto. 

L. Kojelis papasakojo, kad 
fundacijos pradžia buvo prieš 
metus, kai 1989 m. liepos mėn. 
TSSR Aukščiausioji t a ryba 
pravedė įstatymą, pagal kurį 
Pabaltijo kraštai turėtų teisę į 
ekonominį suverenitetą. Pasak 
Lino, t ada kilo mintis, kaip mes 
kuo geriausiai galėtumėm padė
ti Pabaltijo kraš t^hs persitvar
kyti. Tad ir įsteigėm US-Baltic 
fundaciją, kurios tikslas ir yra 
padėti Lietuvai, Latvijai bei 
Estijai pereiti į laisvos rinkos 
sistemą. Pirmoji mintis buvo 
pradėti įvairias programas biz
nio, švietimo, sveikatos ir kitose 
srityse, siunčiant ekspertus į 
Pabaltijį, kur jie informuotų ir 
kartu mokytų vietinius pareigū
nus, kaip visa tai Jaroma lais
vos rinkos sistemoj. 

Šiuo metu, kaip pastebėjo L. 
Kojelis, fundacija jau vykdo eilę 
projektų, kurie yra įvairiose sta
dijose. Konkrečiausias projektas 
— tai miestų valdymo-tvarkymo 
seminaras, įvyksiąs Vilniuje 
sausio mėnesį. Tokį seminarą 
suruošti paskatino ankstyvą pa
vasarį Linui besilankant Vil-

Rimties valandėlei 

DŽIAUGSMAS SURADUS 
PAKLYDĖLĘ 

niuje Lietuvos sostinės Persi
tvarkymo sąjūdžio tarybos tuo
metinis pirmininkas. Pasak L. 
Kojelio, fundacijos misija — 
surasti at i t inkamus ekspertus 
ir juos nuvežti j Vilnių, Rygą bei 
Taliną, kur jie galėtų pamokyti 
tų miestų vadovus, kaip pereiti 
į laisvos rinkos ekonomiką. 
Linas sakė: „Esam surinkę 
geriausius ekspertus iš įvairių 
Amer ikos mies tų ir iš 
Londono". 

Kitas projektas — pasiųsti į 
Lietuvą anglų kalbos mokytojų. 
Fundacija susirišo su viena or
ganizacija Vermonto Valstijoje, 
turinčia pasiruošusias vykti į 
užsienį 35 anglų kalbos mokyto
jas. Jas buvo numatyta siųsti į 
Čekoslovakiją. Tačiau planui 
nepavykus, Vermonto organi
zacija susidomėjo Pabaltijo 
kraštais. Šiuo metu fundacija 
ruošia informaciją Pabaltijo 
šalių vyriausybėms: ar joms 
įdomu būtų turėti anglų kalbos 
mokytojas, kurios dirbtų kaip 
savanorės be algos. Tai antroji 
US-Baltic Foundation progra
ma, prie kurios dabar dirbama. 

Taip pat fundaciją domina ir 
viešosios sveikatos klausimai 
Pabaltijyje. Norima sudaryti 
sveikatos reikalų ekspertų ko
mitetą, kad jis nuvažiuotų į 
kurią nors Pabaltijo šalį ir ten 
pravestų seminarus tuo įgali
nant, kad būtų galima planuoti 
viešosios sveikatos politiką atei
tyje. Sveikatos reikaluose fun
dacijai talkininkauja šie gydy
tojai: estė Lya Karm bei lietu
vis Juozas Laukaitis, abu iš 
Washingtono, ir latvis Eric 
Niedritis iš New Yorko. 

Tačiau daug kam gali kilti 
klausimas: juk tokios įstaigos 
išlaikymui ir planų įgyvendini
mui reikia ir nemažai lėšų. Iš 
k u r jos ateina? Iškėlus šį 
klausimą, L. Kojelis tuojau 
atsakė, kad pinigų reikalu jie 
kreipiasi į įvairias Amerikos 
fundaci jas , korporacijas ir 
pačius amerikiečius,nes, Lino 
žodžiais, „mes norim atrasti tas 
arterijas Amerikoje, kur žmonės 
tikrai nori paremti..." Kad fun
dacija iki šiol išsilaikė, kad 
įstaigoje įrengta moderni apara
tūra , ačiū kai kurioms ameri
kiečių firmoms, jų tarpe ir 
vienai stambiai fundacijai Phi-
ladelphijoje, kurios įnašas siekė 
jau dešimtis tūkstančių dolerių. 
O reikia tikėtis, kad neužilgo 
paramos bus susilaukta iš For
do, Pepsi Cola ir kitų didžiųjų 
fundacijų. 

Jėzaus piemuo, suradęs pakly-
dėlę avelę, nesivaro jos paplak
damas rykšte ar botagu, bet 
meiliai, su džiaugsmu dedasi ją 
ant pečių ir nešte parsineša į 
kaimenę. Bet tuo jo džiaugsmas 
dar nesibaigia. Grįžęs namo, su
sikviečia draugus ir kaimynus, 
papasakoja jiems visą nuotykį ir 
ragina džiaugtis drauge su juo, 
nes surasta pražuvėlė avelė. 
Savo džiaugsmu jis nori pasi
dalinti ir su kitais, draugais ir 
kaimynais. Paprastai, kas išgy
vena džiaugsmo valandas, nori 
savo džiaugsmu pasidalinti ir su 
kitais. Bet, gali atrodyti, kad ar 
ne perdaug to džiaugsmo dėl su
rastos paklydusios avies? Juk 
tai gali pasitaikyti dažnai avių 
piemenims. Tačiau Kristus pa
lyginime turi kitą mintį — 
džiaugsmą danguje dėl vieno at
sivertusio nusidėjėlio. Ta pati 
mintis randama ir Senajame 
Testamente, pvz. pas pranašą 
Izaiją, kai jis rašo pranašauda
mas apie Mesiją: „Kaip piemuo 
jis ganys savo bandą; savo ran 
ka jis surinks avinėlius, pakels 
į savo prieglobstį; ėringąsias jis 
neš pats" (Iz 40,11). 

Palyginimo išvada yra, kuri 
jau perkeliama į kitą, aukštesnę 
plotmę: „Taip ir danguje bus 
daugiau džiaugsmo dėl vieno at
sivertusio nusidėjėlio, negu 
dėl devyniasdešimt devynių 
teisiųjų, kuriems nereikia at
s ive r s t i " . Štai J ėzaus at
sakymas murmantiems farizie
jams, kodėl jis ieško muitininkų 
ir nusidėjėlių, su jais draugau
ja, nori, kad jie atsiverstų. Jis, 
kaip tas geras ganytojas, jų 
ieško, kaip paklydusių Izraelio 
vaikų. Grąžina juos į dangiškąją 
kaimenę, kur y ra daugiau 
džiaugsmo- dėl atgailojančių, 
negu dėl- kiftj. 

Kartais galima išgirsti tokią 
pastabą, tarsi priekaištą, kad 

L. Kojelio žodžiais, aplamai jų 
tikslas surasti pačius geriausius 
ekspertus, nepaisant kokios 
kilmės amerikietis jis bebūtų, 
kurie sutiktų į Pabaltijį važiuo
ti. „O dėl pačios US-Baltic Foun
dation mes neskubam, norim, 
kad ji augtų palaipsniui. Kartu 
noriu pastebėti, kad amerikie
čiai labai remia žygius į Pabalti
jo nepriklausomybę, ir mes 
turim išnaudoti tą jų gerą valią. 
O iš savo pusės visas pažintis, 
visą savo patirtį aukoju tik Lie
tuvai ir jos kaimynėms Latvijai 

(Nukelta į 5 psl.) 

Dievui yra meilesni nusidėjė
liai, negu gerieji, teisingieji. Bet 
Jėzaus palyginime nelyginami 
nusidėjėliai ir teisingieji, o tik 
pabrėžiama tas džiaugsmas, ku
ris danguje yra dėl nusidėjėlių 
atsivertimo. Tas džiaugsmas 
nemažina džiaugsmo, kuris yra 
nuolatinis dėl teisingųjų geru
mo, dėl jų priklausymo dangaus 
karalystei. Tai nėra pažemini
mas ar nevertinimas teisingųjų, 
o tik įvertinimas nusidėjėlių at
sivertimo. 

Šis trumpas palyginimai apie 
paklydusią avelę labai gražiai 
pailiustruoja Kristaus ir Dievo 
gailestingumą paklydusiems 
nusidėjėliams, o mums paragi
nimas irgi su gailestingumu žiū
rėti į klystantį artimą. Kristus 
šiame palyginime save nevadi
na ganytoju, kaip Jono Evange
lijoje, o tik piemens pavyzdžiu 
pavaizduoja Kristaus meilę pa
klydusioms sieloms. Kaip pie
muo, palieka devyniasdešimt 
devynias avis tyruose, ieško 
vienos pasiklydusios, džiaugia
si ją suradęs, taip Kristus savo 
dieviška meile ieško nusidėjėlių 
arba paklydusių avių ir džiau
giasi ją suradęs, o tas džiaugs
mas pasiekia ir dangų. Šią savo 
gailestingumo misiją Jėzus yra 
nekartą savo pamokinimuose 
pabrėžęs., Aš esu siųstas tik pas 
pražuvusias Izraelio namų avis" 
(Mt 15,24). Murmantiems fari
ziejams, kam jis valgo su mui
tininkais, Jėzus atsako: „Ne 
sveikiesiems reikia gydytojo, o 
ligoniams... Aš atėjau kviesti ne 
teisiųjų, bet nusidėjėlių" (Mt 
P,12-13). „Aš atėjau, kad žmo
nės turėtų gyvenimą — kad aps
čiau jo turėtų. Aš gerasis gany
tojas. Geras ganytojas už avis 
guldo gyvybę" (Jn 10,10-11). 

Palyginimas apie paklydusią 
avelę, o drauge evangelisto Jono 
pabrėžtas Jėzus, kaip gerasis 
ganytojas, nuo pat krikščiony
bės pradžios įkvėpė krikščioniš
kąjį meną. Jau katakombose 
dažnas vaizdas: jaunas ganyto
jas (Kristus) su avele ant pečių 
arba ganąs avis. Vaizdas Jėzaus 
su avele ant pečių yra išraiška 
ir mylinčios Jėzaus širdies. 
Šv. Petras Krizologas viename 
savo pamoksle šio palyginimo 
aiškinimą taip baigia: „Broliai, 
jis mūsų ieškojo ant žemės, mes 
jo ieškome danguje. J i s mus 
nešė į dievišką garbę, mes jo 
šventumą nešiokime savo kū
nuose" 

J. V. 

Mes tikime į vieną Dievą, su
kūrusį viską, kas tik yra, Gyvą
ją mintį, absoliutą... Dievas 
gyvena mūsų sąžinėse, žmonijos 
sąžinėje ir visatoje, kuri mus su
pa. G. Mazinni 

Kada tu išvydai šį pasaulį, 
verkei, o kiti linksminosi. Gy
venk taip, kad paliekant šį pa
saulį kiti verktų, o tu linksmin-
tumeis. 

Fr. Schiller 

DUOBE 
R o m a n a s 
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Nujautė, kad vis tiek jį nubaus.. . Užuot ke tu ru ar 

penkių metu paskirta sumažinta bausmė — dveji metai 
Tačiau išgirdęs vos nesugriuvo... Kažkoks silpr. -įas 
apėmė išgirdus... Tik kalėjimo celėje vienas kes 
apmąstė, kad tai nėra labai didelė bausmė. 

Pagaliau lauktoji laisvė! Dveji meta i be draug". be 
lankytojų, be malonumų, be linksmybių.. Tik viena 
viltis tešvietė — artėjantis išėjimas laisvėn. Daufc per 
tą laiką apmąstė Vytas. Brandino mintį laisvėje 
susikurti nepriklausomą gyvenimą, susirasti darbo ?al 
pavyks rasti ir kitą moterį-•• Tačiau pats dar aiškiai 
nežinojo ką darys, kur eis, ka ip gyvens. Stebukl r-jas 
jausmas, kad netrukus bus laisvas, nevaržorr. as u* 
nepriklausomas! Laisvę įvert ina t i k t a i ilgus m tua 
buvęs suvaržytas, kalinamas, engiamas. 

Nedaug mantos turi. Sudėlioja į švarkelio kiši ™es 
smulkmenas. Atsisėdęs ant lovos laukia kamercj- Toa 
sienos taip dabar jį slegia. Mint imis skrieja į sau ėtą 
dieną, į gryną orą, o čia dar tenka laukti... Ĵ > :*'®* 
draugas, senas recidivistas J im n ė žodžio nekalP*. 
Kilnojamas iš kameros į kamerą Vytas pažinr ,aug 
visokių žmogėnų. Juk žmonėmis negalima vadinto 
-„.;v»i*Aiino r>«»« viqao iii pvvenimo tikslas vra v v <fly-

t i kokį nors nusikaltimą. Be vogimo, besaikio sukčia
vimo, be žudymo ar be nusigėrimo iki sąmonės ne
tekimo, tokie Šunžmogiai neieško gyvenime nieko 
gražesnio, nieko vertingesnio... O Vytas junta, kad jis 
dar nėra taip žemai puolęs... Visokie kiauši n vagiai jam 
į draugus netinka! J is išsilavinęs, išsimokslinęs, o šie 
daugiausia menkai raštingi arba ir visai beraščiai. Gal 
t a s viršenybės jutimo kompleksas nedavė Vytui susi
draugaut i kalėjime nė su vienu kaliniu. Tartum iš 
kokio bendro žaidimo išmestas visada juto draugų 
pavydą, kad jis buvęs studentas, rodomą jam slap
tingumą, nepasitikėjimą... Dažnai pasiilgdavo pirmojo 
kameros draugo Diko. Nors ir jis menko išsilavinimo, 
be t su juo jis mokėdavo daug geriau susikalbėti, buvo 
susibičiuliavęs. Kai Diką greit išleido į laisvę, jis dingo. 
J a u seniai Vytas jį pamiršo. 

Tokios ilgos paskutinės laukimo minutės! Neturė
damas savojo laikrodžio, Vytas kone kas minutę priei
davo prie grotų pažvelgti į koridoriuje sieninį laikrodį, 
t en , prie kalėjimo sargų. 

Pagaliau išgirsta sargo žingsnius. Tyliai žvanga 
rak tn ryšulys. Sis garsas sustoja ties celės durimis. 

- Vito Bart! 
- Vytas greit atsiliepia. 
- Išeik. 
Vytas dar kar tą atsisuka į kėpsantį guolyje celės 

draugą. Nori atsisveikinti. Šis pakelia galvą ir 
pažvelgia nieko nesakančiu žvilgsniu. 

— Sudie, Jim... 
Jim be žodžių negrabiai linkteli. Kažkaip suraukia 

lūpas. Lyg paniekai, lyg pajuokai. Knopindamas paskui 
•argą Vytas mąsto, kad to nusikaltėlio jis tikrai 
nebenori matyti. Tartas sudie yra jau amžiams. 

Einant koridorių iš kitų kamerų į jį žiūri pavydžios 
kalinių akvs. Pro erotus lvdi oer visa trumpa kelione 

ligi išėjimo. Vienų žvilgsnyje piktumas, nepakanta, pa
vydas. Vienų veidai indiferentiški, kitų smalsūs. Tik 
kai kurie šypsosi, tarytum matydami savo pačių lais
vės minutę. Tokie tam tikru nuoširdumu rikteli: 

— Iki pasimatymo, kvokliuk! Tikimės vėl tave 
pamatyti! 

Tai senų recidivistų gaiži pašaipa. Jie gerai žino 
nus ika l t ė l ių psichologiją. Kar tą pak l iuvęs į 
nusikaltimų duobę.žmogus gauna savo sieloje nema
tomą kriminalisto štampą, lyg kalinio uniforminius 
ruožus drabužyje. Traukimas į nusikaltimą iš naujo 
juos grąžina už grotų, kur vėl subręsta jų nauji „žy
giai". J ie sugaunami, atsėdėjus laiką išleidžiami, po 
to vėl kartoja tą pačią kelionę ten ir atgal. Kiti net 
pasiilgsta „valdinės" duonos. 

Po formalumų raštinėje Vytas ne be tam tikro 
susijaudinimo peržengia kalėjimo vartų slenkstį. 
Sargybinis tuoj pat užtrenkia už jo sunkias duris. Čia 
pat jau nebevaržoma didelio miesto laisvė! Tarytum 
plaučiai lengviau traukia orą, kaip ten, kalėjimo pasi
vaikščiojimo kieme Tarytum visi sunkūs ateities 
rūpesčiai nukrinta nuo pečių. 

Sustoja valandėlei apsidairyti, svarstydamas, kurion 
šalin pasukti. Čia pat, lyg iš žemės, prieš ji išdygsta 
kažkoks vyras. Tamsaus veido, juodų akių, vidutinio 
ūgio. Išskečia rankas pradengdamas žipono skvernus. 
Iš jo padvelkia stiprus alkoholio kvapas 

— Vito! Mano mielas vaike! Kad tave velniai! 
Vytas atpažįsta jau seniai begirdėtą girgždantį 

buvusiojo celės draugo balsą. Labai nudžiunga. A p 
si kabina Kurį laiką tik nuostabą ar staigmeną 
aprašančius garsus abu išleisdami 

— Tu vis toks pats, Vito! 
— Ir tu, Dikai, nepasikeitęs! 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. rugpjūčio mėn. 18 d. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJc 
Į S I G I J O MAGISTRO 

LAIPSNĮ 
pradžios mokykloje. 1980 m. 
Kimo su savo mama Vijole Ar-
bas persikėlė į Santa Monica ir 
apsigyveno pas savo senelius 
Alę Rūtą ir Edmundą Arbus. 
Porą metų lankė Sv. Kazimiero 
šeštadieninę lituanistinę mo
kyklą ir iš savo senelių mokėsi 
lietuvių kalbos. Pr ik lausė 
„Spindulio" jaunimo ansamb
liui, dalyvavo ansamblio at
liekamose programose. 

Gailei Radvenytei rugpjūčio 3 
d. UCLA suteikė Pedagogikos 
magistro laipsnį (M.Ed.). Pernai 
Gailė UCLA baigė pshichologi-
jos bakalauro laipsniu. Rugsėjo 
mėnesį pradės mokytojos darbą 
vienoje iš Los Angeles miesto 
mokyklų. Mokys penkto sky
riaus mokinius. 

Gailė yra Los Angeles Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokytoja. Prityrusių skaučių 
draugininke ir „Spindulio" tau
tinių šokių ir dainų ansamblio 
narė. 1980 m. lankė Vilniaus 
Universiteto kursus užsienio 
lietuviams. Laukia ateinančio 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kon
g reso , k u r i s įvyks Pietų 
Amerikoje. Galvoja pasilikti 
A r g e n t i n o j e ilgesnį laiką. 
pasigilinti ispanų kalboje, kuri 
yra labai naudinga Califomijos 
mokytojai. 

Jaunajai mokytojai linkime 
sėkmės jaunimo mokymo ir 
auklėjimo darbe. 

N A U J Ą INŽINIERIŲ 
_ SVEIKINANT 

CLASSIFIED GUIDE 

REAL ESTATE 

Pietinės Kalifornijos lietuviai, surengė pagerbimą savo kongresmanui Dana Rochrabacher. 

Mokėsi King Jr. High, paskui 
Marshall gimnazijoje Los 
Angeles. Žaidė futbolą, mėgo ir 
kitokį sportą, kung fu ir meną. 
Buvo stiprus matematikoje. 
Vienerius metus lankė Vasario 
16-tos gimnaziją Vokietijoje. Du 
kartus lankėsi Lietuvoje, kurią 
labai pamilo ir domisi jos rei
kalais. Svajoja tapti aeronauti
kos inžinierium Norėtu studi 
juoti Europoje. 

TARA SLOTKUS 
BARAUSKAITĖ 

Mikas J. Petrušis birželio 
mėn. baigė studijas Califomijos 
universitete UCLA, įsigydamas 
elektros inžinieriaus diplomą. 
Darbą jis pasirinko McDonnell 
Douglas bendrovėje, norėdamas 
dirbti erdvės tyrinėjimo srityje 
ir likti gyventi pietinėje Cali-
fornijoje. 

Mikas Petrušis , būdamas 
veiklus ir energingas jaunuolis. 
ir studijuodamas rado laiko 
jaunimo veiklai. Jis Los Angeles 
Sheriffo departamente dirbo su 
skautais , būdamas ,.explorers" 
skautų vadovu. Lietuviškoje 
veikloje — buvo prezidentas 
UCLA lietuviu studentu klubo 
„Lithuanian Bruins" ir „UCLA 
Bruins" studentų laikraštyje 
Vasario 16-tos progomis rašė 
Lietuvos reikalais, dar prieš 
Lietuvai paskelbiant Nepri
klausomybės atstatymą Daly
vavo Australijoje vykusiame 
Pasaulio Lietuviu Jaunimo kon 

— grese. 
Jaunajam inžinieriui linkime 

sėkmes pasirinktoje profesijoje 
ir gyvo reiškimosi lietuviškoje 
veikloje. 

MŪSV ABITURIENTAI 

J O N A S KIMO ARBAS 

Kimo gimė Honolulu, Hava 
juose. Gyveno ten 9 pirmuosius 
savo gyvenimo metus, mokėsi 

Romualdas, Teresa ir Tanya 
sudaro Taros šeimą. Artimesni 
gimines gyvena Moorpark, Chi-
cagoje. Toronte, Kolumbijoje, 
bei Lietuvoje. 

Tara baigė LaMirada High 
School garbės sąraše. Priklauso 
CSF. FRLA, ir choro organizaci 
joms. Yra aprašyta ..Who's Who 
Among American High School 
Students" ir „Society of Dis-
tinguished High School Stu
dents". Gegužės mėnesį Tara 
laimėjo pirmą vieta ir trofėjų 
tarpmokyklinėse 9 mokyklų biz
nio varžybose. Po pamokų Tara 
kasdien dirba sekretore įstai
goje Baigė ji ir 13-kos skyrių 
šeš tadieninę l i tuan i s t ikos 
mokyklą. Dalyvauja skautų ir 
ateitininkų veikloje, šoka ir dai 
nuoja ..Spindulio" ansamblyje; 
dalyvavo tautinių šokių šven
tėse Clevelande ir Hamiltone. 
Stovyklos ..Dainavoje". „Gin
taro" vadovių mokykloje. ,.Ram-
byne" ir Tautinėje stovykloje 
supynė Tarai gražius prisimi
nimus ir svarbias draugystes. 
Tara šį rudenį pradės studijas 
Long Brach universitete, o 
vėliau tęs specializaciją UCLA. 

LAIMA MARIA 
ŽEMAITAITYTĖ 

Laima yra duktė Algimanto ir 
Audronės Žemaitaičių. Jos sene
liai - a.a. Kazimieras ir Mari 
ja Alminai. Juozas ir Anelė Že
maitaičiai. 

Laima bai^e Santa Monica 
gimnaziją. Te:: dalyvavo dainom 
dramos ir šokiu būreliuose 
Rūpinosi pasaul io gamtos ir 

aplinkos problemomis, dirb
dama Green Republic būrelyje, 
priklausančiam Green Peace or
ganizacijai. Šiais metais baigė 
ir Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos 12 metų programą. 

Laima yra skautė, ateitininkė 
ir „Spindulio" ansamblio narė. 
S tovyk lavus i „ N e r i n g o s " , 
„Rambyno", Tautinėje skautų 
ir vietinėse ateitininkų stovyk
lose, dalyvavo , . G i n t a r o " 
skaučių vadovių mokykloje. 

Laima nori tapti gimnazijos 
mokytoja. Studijuos istoriją, 
l i teratūra, gal ir kalbas. 1991 
m. vasarą planuoja praleisti 
Lietuvoje, siekdama patobulin
ti savo lietuvių kalbą ir pra
plėsti žinias apie lietuvių kul
tūrą. 

Grįžusi žada tęsti mokslą ir 
dirbti Amerikos lietuvių vi
suomenėje. 

A.A. MARIJAI 
STŪRONIENEI Į 

AMŽINYBE IŠKELIAVUS 

Marija gimė Lietuvoje 1918 
m. gegužės 3 d., Jono ir Marijos 
Greičių 7 vaikų šeimoje. 
Džiaugsmingą vaikystę ir jau
nystę praleido gražiame Me-
dekšinės kaime, prie Šešupės 
upės krantų. 

Laikams keičiantis, Marija 
1944 metais su savo jauna 
šeima laikiną pastogę susirado 
Vokietijoje. Vėl iau iš jos 
nukeliavo į Angliją, po kelio
likos metų. 1964 pasiekė Ameri
kos žemyną, pasirinkdami toli
mesniam gyvenimui saulėtą 
Los Angeles apylinkę, kurioje 
a.a. Marija gyveno iki liepos 5 
d., kai po ilgos ir sunkios ligos 
negailestinga mirtis nuskynė 
jos gyvybę. 

Liūdesy liko vyras Antanas 
Stūronas, dukra Laima, žentas 
Povilas Antanaitis, sesuo Ona 
Barcevičienė Lietuvoje ir daug 
kitų artimųjų giminių Ameri
koje ir Lietuvoje. 

Velionė buvo mylinti žmona ir 
motina savo šeimai, nuoširdi 
rėmėja Šv. Kazimiero parapi 

jos veikloje Darbšti Lietuvos 
Dukterų draugijos narė. Reiškė 
didelę meilę Lietuvai ir visiems 
savo artimir-iems joje. Nors 
buvo silpnos sveikatos, pajėgė 
Lietuvą aplankyti kartu su savo 
jauna dukra, norėdama jai 
parodyti sav gimtąjį kraštą. 

Miela M a r a , ilsėkis ramiai 
svetimos žemes globoje. 

P. L iaudansk ienė 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 die'as savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių 
ir namuose gadinto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ava. 

Chicago, IL 60638 
rel . 531-8500 

NAUJA AKADEMIJA 

Chicagoje įsteigta nauja aka
demija, pavadinta Academy for 
M a t h e m a t i c s and Science 
Teachers. Čia matematikos ir 
gamtamokslio mokytojai galės 
gilintis savo mokslo šakose, 
vadovaujami Argonne ir Fermi 
labora tor i jų moks l in inkų . 
Akademijos direktorius yra No
belio l au rea t a s Leon Le-
derman. Akademijos adresas: 10 
W. 35 St. 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apši ldymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas T a r a s 

1990 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU praneša, kad vėl 
duodamos vizos grupėms ir pavieniams keliautojams vykti į 
Lietuvą Ta pačia proga dėkojame už jūsų KANTRYBĘ IR PASI
TIKĖJIMĄ laukiant naujų pasikeitimų. 

Spalio 5 rkl spalio 20 
Čikaga. Kopenhaga, Ryga, Vilnius: 14 naktų Vilniuje, 1 naktis 
Kopenhagoje. 
KAINA- I i ČIKAGOS - $1895.00, 
I i NEW YORKO - $1745.00 

VISOS KAINOS GYVENANT DVIESE KAMBARYJE. 

Rugsėjo 27 Iki spalio 13 
Kelionė Ispaniją, Portugaliją, Fatimą ir Maroką 
KAINA. I i ČIKAGOS — $2495.00 

Gruodžio 4 Iki 11 
Kelione j Puerto-Vallarta: { kainą įskaičiuota: kelionė lėktuvu, 
vieštu* c 3 valgiai į dieną ir vietiniai alkoholiniai gėrimą' 
KAINA: i i Čikagos - $715.00 
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 S. Wastarn Ava. 

Chicago, IL 60643 
Tai.: (312) 236-9787 
FAX: 312 238-0935 

LIETUVA LAUKIA JŪSŲ! 
SIŪLOME PIRMĄSIAS TIESIOGINES KELIONES Į VILNIŲ! 

TORONTO—KOPENHAGA-VILNIUS-KOPENHAGA—TORONTO 
Išskridimo datos: Grįžimo datos: 
Birželio 25 Liepos 19 
Liepos 18 Rugpjūčio 13 
Rugpjūčio 13 Rugpjūčio 29 

Bilieto Kaina $1299.00 Kan. 
(Skridimus kitomis datomis užsakome per Frankfurtą. Helsinkj arba kitus miestus, pagal 

galiojančias taisykles.) Aptarnaujame lietuvius iš įvairių vietovių. Užsakymus priimame ir 
laiškais, ir telefonu. SVARBU UŽSAKYTI VIETAS DABAR' 

Atliekamos paslaugos: 
• Užsakomi ir išrašomi lėktuvų be -aukinių bilietai. 
• Užsakomi viešbučiai, automob •-. nuomavimui, pramoginės kelionės 
• Išrašomi draudimai keliautojams - atvykusiems svečiams. 
• Parūpinamos vizos, sutvarkom* škvietimai, palikimai bei kiti dokumentai. 
• Nuperkamos dovanos giminėms L etuvoje. pervežami vaistai ir pinigai. 

Rugsėjo mėnes į p r i imame užsakymus t ies iog in iems sk r id imams į Lietuvą 
1991 m. Smulkesn ių žinių teiraukitės mūsų įs ta igoje Toronte: 
T a i . : ( 4 1 6 ) 7 6 9 - 2 5 0 0 , Telex 0 6 - W 8 1 2 , F a x ( 4 1 6 ) 7 6 3 - 6 2 7 9 
2 1 0 0 B loor S t raa t W a s t . Toronto , O n t a r l o M 6 S 1 M 7 , C a n a d a 

Pranasama, kad Vilniuj* (steigtas Audra Traval Corporation" ekyrlus, kuriam* 
dirba 5 darbuotojai. Įstaigos adresas: Vilnius, Tumo-Vaižganto i / 1 . Įstaiga bus 
atidaryta lankytojams po remonto siu, motų vaaarą. 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
1312) 5 8 6 - 5 9 5 9 (708) 425 -7161 j 

Norint iej i P I R K T I ar P A R D U O T I 
N A M U S per š ią įstaigą, p rašome 
paminėti, kad esate a r b a r o n t e būti 
Rimo S t a n k a u * Kiijentais Nuosa
vybes Įka inav imas n e m o k a m a i . 

Parduodam* greičiau 
už didesnę kainą! 

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

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pu lask i . Chicago, IL 60629 
(312) 767-6655 

I ietuviams žinomas ir patikimas vardas. J 

Gmtuifc KMIEC1K REALTORS 
'ryt 7922 S. Pulaski Rd. 
* £ l 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. jį 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
ve l tu i . 

Parduodamas 9 butų pastatas 
prie Pulaski ir 59 St. Virš $40,000 
pajamų į metus. Skambinti Juozui 
SL Corp. 312-436-7100 

FOR SALE 

Parduodamas Vilniuj)* visai naujas 
1990 m. Moskvich auto. $4,500. Puiki 
dovana. Kreiptis vakarais: 

tai. 818-703-8675. 

REAL ESTATE 

W „is KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BE.—-8ACE REA_TORS 

INCOMB TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

LB AftS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

V ik to ras Š imal t ls ,Real tor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tai. 436-7878 

M o d a m u a 2 butų namas ir mūro ga-
ražas;daug priedų gražiam gyvenimui. 

Valdia Raalty 
737-7200 arba 737-7202 

Pulkus Invastavtmaa: 12 butų mūras 
arti 107 St. ir Harlem: 65,000 metinių 
paiamų. visi butai modernūs. Suinte
resuoti — NEDELSKITE! 

Suinteresuoti skambinkite: BUDRAI
ČIUI, 312-767-0600 arba ( namus 
312-77S-3S71 
ONE STOP REAL ESTATE, INC. 

HELP WANTED 

WAITRESS POSITION 
AVAILABLE 

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

MUŠT SPEAK ENGLISH — 

FOR RENT 

Išnuomojamas 3 kamb. modamua au
tas, pirmame aukšte, Marquette Pk„ apyi 
Su šiluma ir oro vėsinimu; šaldytuvas, vy-
rykla ir skalbykla; suaugusiems. Jei reikia, 
išnuomojamas ir garažas. 

Skambinti 1-706-361-5564. 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
re ikmen is . Pas inaudok i te patog iu 
p l a n u a t idedant pasir inktus reiK-
m e n i s y p a t i n g a i p roga i P i lna i 
užba ig tu fo to nuotraukų aptarna
v i m a s A t i da ry ta p i r m a d i e n j ir 
ke tv i r tad ien i vakarais iki 8 va lan
d o s Antrad ^ trečiad susikalbėsit 
l ie tuv iškai 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

Išnuomojamas 5 kamb. butas akiname 
aukšta prie 69 g-vės. netoli lietuvių 
bažnyčios Pageidaujami suaugę žmonės 
be gyvuliukų. Skambinti 312-776-3666. 

MISCELLANEOUS~* 
i 

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

Tel. 378-1882 ar 376-5996 
* ; 

10<v0—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

PRANK ZAPOLIS 
3208V, WoSt 95th Straat 

Tsl. — GA 4-8654 

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

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

312-776-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREITAI IR GERAI atliekame 
namų remonto darbus. Skambinti 
Juozui vakarais nuo 6 v.v. 

Tai. 312 436-7639 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2 3 4 6 W 69 St 
Tel 776-1486 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kralptls l rfarmla Dsckys 

Tai. 666-6624. Nuo • ryte Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

M A S T E R P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

L icensed . Bonded. Insured 
Nauj i darba i ir pataisymai Vir tuvės 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
te lės Karš to vandens tankai, pom
p o s I š v a l o m e u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdž ius 
B E N S E R A P I N A S 6 3 6 - 2 9 6 0 

VVAGNER and SONS 
TYPEWRlTERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd.. Chicago 

PHONE — 561-4111 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

Remontuoju namus, atlieku dažy
mo, cemento taisymo darbus prieina
ma kaina. Turiu rekomendacijas 
Kreiptis Į Arvydą: 312 737-6473. 



37-OJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖ ŠVEICARIJOJE 

JAV LB Krašto valdybos nariai ir darbuotojai su Lietuvos Aukščiausios 
tarybos pirmininku Vytautu Landsbergiu 37-osios Europos lietuviškųjų 
studijų savaitės metu Šveicarijoje Iš kairės: dr. Tomas Remeikis, Ramunė 
Kubiliūte. prof. Vyt. Landsbergis, dr. Antanas Razma ir Danutė Korzoniene. 

Nuotr R. Korzono 

Maždaug 150 lietuvių iš Lie
tuvos, įvairių Europos kraštų ir 
iš Šiaurės Amerikos suplaukė į 
Einsiedeln miestelį Šveicarijoje 
37-tąjai Europos Lietuviškųjų 
studijų savaitei. Kaip dr. Ka
jetonas Čeginskas uždarymo 
apeigose apibūdino, dalyvavo 
Lietuvos ir lietuvių išeivijos 
viršūnes: diplomatijos (Charge 
d'ffaires Stasys Lozoraitis>, 
Lietuvos Respublikos i Aukš
čiausios tarybos pirm. Vytautas 
Landsbergis pn m. pavaduotojas 
Kazys Motieka bei kiti deputa 
tau. Lietuvių Bendruomenės 
(Pasaulio Lietuvių Bendruome
nes pirm. dr. Vytautas Bielias-
kas. vicepirm. Milda Lenkaus 
kienė. įvairių kraštų Lietuvių 
Bendruomenių pirm. tarp jų ir 
JAV LB pirm. dr. Antanas Raz
ma). VHko atstovai 'T. Blinstru-
bas ir E. Bartkus). Lietuvos 
aukštųjų mokyklų atstovai (Vil
niaus u-teto prorektorius Ro
mualdas Povilionis bei Vilniaus 
Pedagoginio instituto rektorius 
dr. Saulius Razma), net buvu
sios 1941 m. laikinosios Lietu-

JO PLAČIOS 
PAŽINTYS 

(Atkelta iš 3 psl.) 
bei Estijai", baigdamas pabrėžė 
mano pašnekovas, pastebėda
mas, jog Amerikos lietuviai 
turėtu bent suprasti, kad mūsų 
(fundacijos) tikslas paremti de
mokratinės Lietuvos siekius, 
padėti atstatyti Pabaltijo šalyse 
stiprias ekonomikas ir kuo dau
giau paremti Pabaltijo bendra
darbiavimą. 

Iš pirmo įspūdžio bent man 
pasirodė, kad fundacijos ateitis 
užtikrinta. Tik reikia daug dar
bo ideti ir valandų neskaičiuoti. 

VI. R. 

vos vyriausybės bei kitų viešo 
politinio gyvenimo atstovų. 

Savaitėje vyko paskaitos (filo
sofinėmis. Lietuvos valstybinė
mis, kultūrinėmis temomis), pa
rodos, pasikalbėjimai, tėvynės 
valandėlė, iškyla. Atskirai pa
sitarė Europos Lietuvių Bend 
ruomenių pirmininkai, mokyto
jai, moterys. Fronto bičiuliai ir 
ateitininkai. Savaitė aprašoma 

šveicarų spaudoje, filmuotas in
terviu su prez. Landsbergiu 
prancūzų televizijos programoj. 
Savaitės dalyviams prabilo Ai-
me Cantain, Šveicarijos Lietu
vos draugijos pirm.. Rudolf 

Friedrich. Šveicarijos Helsinki 
komiteto pirm., vietinės Ein
siedeln miestelio valdžios atsto
vai, vienuolijos viršininkas. 

Savaitės metu buvo parašytas 
ir pasirašytas ,,Lietuvos Res
publikos ir Lietuvių išeivijos 
atstovų kreipimasis į pasaulio 
tautas ir valstybes" ir kitas 
pareiškimas, kuriame pareikšta 
..Mes raginame visus Lietuvos 
žmones, kur jie begyventų — 
Lietuvoje ar užsienyje — iš nau
jo susitelkti ir saugoti visų 
Lietuvos jėgų vienybę" (reaguo
jant į rugpjūčio 1 d. „Tiesoje" 
pasirodžiusio „Kreipimasis į 
Lietuvos žmones", kuris savai
tėje sukėlė nemažai diskusijų. 

Kita Europos Lietuviškųjų 
studijų savaitė numatoma Vo
kietijoje. Jau susidarė komisija: 
dr. Kęstutis Girnius, dr. Kęstu
tis Ivinskis ir Alina Grinienė. Ji 
apsvarstys vietovės (gal Augs
burgo) nustatymą ir kitus pro
graminius punktus. 

R a m u n ė Kubiliūte 

DRAUGAS, šeštadienis. 1990 m. rugpjūčio mėn. 18 d. 

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

FONDAS PRAŠO PARAMOS 
PLB Fondas renka ir per- mūsų parama. PLB fonde gali-

duoda aukas Lietuvai. PLB ma gauti lietuviškų vaizdajuos-
valdvbai. Lituanistikos kated- čių („video tapęs") su penkiomis 
rai, Vytauto Didžiojo univer
sitetui Kaune, Pasaulio Lietu
vių J aun imo kongresui ir 
kitoms institucijoms. 

Lietuvai labai reikia medici 
nos, humanitarinės, techninės, 
ekonominės, politinės ir kito
kios pagalbos. PLB valdybai 
reikia lėšų išeivijos lietuvių 
kultūrai, švietimui, jaunimui 
padėti ir kitiems lietuvybės 
išlaikymo darbams vykdyti. 
PLB Lituanistikos Katedra Il
linois universitete Chcagoje 
palaike ryšius su Vilniaus uni
versitetu ir paskyrė 5 stipendi
jas po 5.000 dol. mokslininkams 
iš Lietuvos gilinti studijas Il
linois universitete. 

Vytauto Didžiojo univer
sitetas Kaune atsikūrė ir jam 
reikia skubios finansinės para
mos mokslo priemonėms ir 
kitiems reikalams. Pasaulio 

pasakomis vaikams (po 25 dol.) 
ir stilizuotų vytukių lipinimui 
(po 1 dol.). 

PLB fondo vadovybę sudaro 
pirmininkas Vytautas Kaman-
tas. iždininkas Juozas Lukas ir 
direktoriai dr. Petras Kisielius. 
Kazys Laukaitis, dr. Edmundas 
Lenkauskas, dr. Antanas Raz
ma ir Horacijus Žibąs. PLB fon
do adresas: Lithuanian World 
Community Foundation, 1851 
Skyview Drive, Sparta, MI 
49345. Aukos JAV atleidžiamos 
nuo mokesčių (Tax deduetible 
ID No. 36-309-7269). 

ŽEMĖ NAMAMS 
PO DOLERĮ 

Chicagos miestas nusprendė 
paspar t in t i naujų namų 

Lietuvių Jaunimo kongresas statybą, todėl meras R. Daley 
bus 1991 metu pabaigoje Pietų J a " atidavė pardavimui 86 
Amerikoje ir jame susi t iks tuščius sklypus statybininkams 
išeivijos ir Lietuvos rinktinis t i k po vieną dolerį. Numatoma 
jaunimas, kuriam reikalinga t a ' P parduoti ir daugiau. 

VIDEO OVERSEAS 
Video Overseas, Inc. 249 West 23rd Street. New York, N. Y. 10011 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
EDIS SABAS 

Nėra dienos, nėra valandos. 
Kad Tu ne su manim mano 

širdyje 
Nei laikas, nei pati mirtis 
Neužgesina meilės, kuri yra 

amžina... 
MAMA 

1990 m. rugpjūčio 21 d. sueina vieneri metai, kaip iš mūsų 
tarpo išsiskyrė mūsų mylimas Sūnus. Brolis ir Anūkas. Jo 
mirtis paliko neišpasakytą skausmą ir liūdesį visų mūsų 
širdyse 

Šv. Mišios už a.a. Edžio siela bus atnašaujamos antradienį, 
rugpjūčio 21 d. 4 vai. po pietų. Šv. Kryžiaus ligonines koply
čioje ir šeštadienį, rugpjūčio 25 d. 10 vai. ryto. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Edį savo maldose. 

Ilsėkis ramybėje mūsų mylimas Eduži... 

Giliai liūdinti šeima 

Diplomuotam chemikui 

A.tA. 
JONUI PRUNSKIUI 

mirus, liūdesyje likusiems žmonai VANDAI PRUNS
KIENEI, broliui prelatui JUOZUI PRUNSKIUI , 
sesutei dr. ONAI GARŪNIENEI. vyrui dr. ALBINUI 
GARUN'UI ir šeimai bei visiems a r t imies i ems nuo
širdžiausią gilią užuojautą reiškia 

Trečiokų šeima 

STATYBA JAU BAIGIASI!!! 
Pasaulio iietuvių centre, Lemonte, ..condommiums" baigiami 
statyti C*a pirkėjai ras 
GERIAUSIĄ PIRKINĮ ČIKAGOS PIETVAKARIŲ RAJONUOSE 

Dar galima pirkti šie ..condominiums": 

Visi kiti jau užpirkti 
(2) 1 miegamasis, vonia, salonas, virtuvė. ..dinette" 
(2) 1 miegamasis. 10x13 raštinė, vonia, salonas, virtuvė. ..dinette'" 
(2) 1 miegamasis 23x13.8 salonas/valgomasis, vonia, virtuvė 
(2) 2 miegamieji. 2 vonios, salonas, virtuvė 

Kiekviename „condominium" bus: daug langų, nauja virimo plyta 
ir šaldytuvas, centrinis šaldymas. 

Pastate bus keltuvas, skalbykla, atskiri sandėliai didesniems 
daiktams susidėti. 

Ŝ ~ Ikesnei informacijai skambinti Rūtai Sušinskienei 
(708) 301-0880 ar (708) 257-7114 

arba rašyti 
Century 21 Prlme Real Estate 

14300 S. Bell Rd. 
Lockport, III. 60441 

Pirmc: -Seštd. 
10 v.r -6 v.v. 

Sekmd. lOv r.—2 v. p.p 

Mes siunčiame i visą pasaulj 

212-645-0797 
VCR 

J V C HRD-520-EE $290 
A K A I VS-F12 $285 

Panasonic, c. i2 K K $285 
PAI.SECAM DK 

14 dienųy4 programos 
Record/playback ^— 

VIDEO 
I P A L - S K C A M D K . ) 

$ 1 7 5 

AIVVA E • : - ioi S199 

HITACHI 
VM-2380 E 

4 HEAO HQ 
P AL SKCAM 
AUTOFCX;US 

$900 

3 TOSHIBA 19" TV 
— — ^ 

srffc * > • 

198-X8M 
21 SYSTEM 

MONITORRECEIVKR 
REMOTE CONTRO! 

$450 

AM _ 

STERKO 

Brangiam broliui 

A.tA. 
VACLOVUI ČILVINUI 

Australijoje mirus, jo seserį, neužmirštamą buvusią 
mūsų mokytoją, plastinių šokių ir gimnast ikos pra
dininke Raseinių gimnazijoje, STASĘ ČIL VINAITĘ. 
BAJALIENĘ. nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liū
dime. Tuo pačiu, gilaus skausmo liūdesyje, savo 
jaunatvės prisiminimų vainiką dedame ant jos vyro 
a.a. HENRIKO BAJALI0 kapo, staiga prieš keletą 
mėnesių mirusio Los Angeles. CA. 

Raseinių gimnazijos abi tur ientės: 
Mylė Juodkaitė-Valantinienė 
Stasė Klimaitė-Šimoliūmenė 
Renė Lukš\tė-Goddard 

Mielai Motinai 

A.tA. 
ONAI JUŠKAITIENEI 

mirus, jo sūnui LEONUI JUŠKAIČIUI, buvusiam 
Marąuette Parko Lituanistinės mokyklos tėvų ko
miteto pirmininkui, bei jo šeimai nuoširdžiausią užuo
jautą reiškia 

Tėvų komitetas, mokytojos ir mokiniai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Califomia 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 

L A I D O T U V I Ų 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 

J 

DOUBLE-CASSETTE 
SHORT VVAVE 

$ 6 5 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60624 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 6<U6̂  

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South SOth Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South SOth Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

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

NATIONAL 
CAMCOKDER 

NV-M7EN 
PAL SYSTEM 
4 HKAI) HQ 
AUTOFOCUS 

$900 

TOSHIBA-VIDEO 
B 1 

PAL/SECAM DK 
REMOTE CONTROI 
5 dienų išpardavimas 

$189 

w**#^^^ 

s***Zi&'-

&0* 
M M M M M M M 

ANTHONY B. PFTKl S 
DONAl.D A. PETKUS 

DONAI D M. PETKUS 
l AVVRENCE C. GASUNAS 

[Nesam atsakingi už spaudos klaidas. Kainos gali keistis ir svyruoti pagal biržos kursą Pasitikrinkite. Šis skelbimas p- >čia anksčiau buvusius 6,790 MONSAT 1 0 A M 6 P M 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 S o . 50 A v e . , C i c e r o , I l l ino i s 

PATARNAUJA CfDCAGOJB BEI PRIEMIESČIUOSE 
Te l . (708) 652-5245 



DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. rugpjūčio mėn. 18 d. 

x Garsioji Lietuvos daini
n inkė ir tautosakos puoselėtoja 
Veronika Povilionienė, aplan
kiusi su programomis daugelį 
vasaros stovyklų Amerikoje ir 
Kanadoje, prieš grįždama tėvy
nėn, sustos Chicagoje ir penk
tadienį, rugpjūčio 24 d., Jau
nimo centre 7:30 vai. vakaro at
liks savo dainos ir žodžio re
čitalį. Vakaronę rengia Jau
nimo centro moterų klubas. 

x Amer ikos Lietuvių Tary
bos Chicagos skyriaus valdyba 
maloniai kviečia lietuviškąją vi
suomenę gausiai dalyvauti ge
gužinėje, rugpjūčio 19 d., Lock-
porte, 111. Savo atsilankymu mo
raliai ir materialiai paremsime 
per 50 metų jos atliekamus dar
bus Lietuvos laisvinimo srityje. 
Iki pasimatymo. 

x J a u n i m u i pasku t inė pro
ga išnaudoti vasaros atostogas, 
praleidžiant smagią dieną prie 
ežero. Renkamės šeštadienį, 
rugpjūčio 25 d., 10 vai. ryto Oak 
Street Beach Chicagoje. Atsivež-
kite vėliavėles, dėvėkite lietu
viškus marškinėlius ir primin
kite savo buvimu, kad Lietuva 
kovoja už laisvę. 

x Balys Gajauskas, Lietuvos 
Tremtinių sąjungos pirminin
kas, praneša, kad visi Balfo 
siųsti vaistai ir gydymo priemo
nės pasiekė Lietuvą liepos 16 d. 
ir jau yra išdalinti reikalingie
siems. B. Gajauskas ir Tremti
nių sąjungos valdyba pasirūpi
no kuo greičiausiu vaistų išdali 
nimu, išvežiojant juos po įvai 
rius Lietuvos miestus ir mieste
lius, kad niekas neliktų apleis
tas. Vaistus ir gyd. priemones iš 
viso 5,433 lbs. 77,000 dol. vertes 
gėrybių paaukojo Šv. Kryžiaus 
ligoninė, ypatingų ses. Tcresa 
Mary pastangų dėka. Suprasda
mi reikalą ir greitos pagalbos 
svarbą. Balfas siuntė vaistus 
oro paštu ir už persiuntimą su
mokėjo 7,556 dol. 

x Dr. Jov i t a Kerelytė pra
neša savo pacientams, kad nuo 
rugpjūčio 15 d. savo Chicagos 
kabinetą perkelia į naujas pa
talpas: 3315 W. 55 St., 2 bl. į va
k a r u s nuo Kedzie Ave. Telefo
nas lieka tas pats: 312-476-2112. 

(sk.) 

x Optical Studio , 2620 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
Kaminsk ienę . Darbo vai . : 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r . - l v. p.p. P i rmad . ir an t rd . 
užda ry ta . 

(sk) 

x Mari jos ir A n t a n o Rudžių 
vedybų auksines sukakt ies mi
nėjimas bus jų rezidencijoje 
Monee, 111, ateinantį sekmadie
nį, rugpjūčio 19 d. Yra pakviesti 
dalyvauti vysk. Vincentas Briz-
gys, vysk. Paulius Baltakis ir 
daug kitų svečių. Rudžiai yra 
pasižymėję lietuviškoje ir ame-
rikietiškoje veikloje. Minėjimą 
rengia jų keturi vaikai su šei
momis. 

x I Vy tau to Didžiojo uni
v e r s i t e t o Teologijos-filosofijos 
fakultetą šiemet priėmė 30 stu
dentų ir dar 30 laisvais klausy
tojais. Kandidatų yra net ketu
r i s kartus daugiau. J seminari
jos pirmą kursą priimta daugiau 
kaip 70 naujų kunigystės kandi
datų. Iš viso Kunigų seminari 
j a Kaune turės daugiau kaip 
200 klierikų. 

x Elzbie ta Tomola i t i s Di-
Andr io le , New Jersey Lietuvių 
klubo pirmininkė, rašo redakci 
j a i ilgą laišką apie lietuviškas 
knygas ir lietuvių-amerikiečių 
kilmę. Primena, kad vertingas 
geneologijos biuletenis spausdi
namas Balzeko muziejuje Chica
goje. Taip pat rašo. kad lietuvių 
kalbos pamokos County College 
Morris prasidės rugsėjo 10 d. 
Rugsėjo 15 ir 16 dienomis bus 
etninis festivalis Liberty State 
Park. Rugsėjo 20 d. M. Škabei-
k i s kalbės klubo programoje. 

x A.a. J o n a s P r u n s k i s su
dėtine devynių asmenų auka 
įamžintas Tautos fonde. Visos 
aukos Tautos fondui eina oku
puotos Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Tokiu būdu mirusiojo 
vardu kova bus tęsiama už Lie
tuvos išlaisvinimą. 

x Bever ly S h o r e s Lietuvių 
k l u b a s rengia tradicinę gegu
žinę rugpjūčio 26 d. 1 vai. p.p. 
Pines — Gražinos ir Jono Stan 
kūnų restorano gražiame sode. 
Kviečiame visus. Džiugiai pa 
sit iksime kiekvieną svečią, pa
vaišinsime, pabendrausime! 

(sk.) 

x A m e r i k o s Lie tuvių Pre
k y b o s Rūmai rengia metinę 
golfo iškylą ir banketą Silver 
Lakęs Country Club, Orland 
Pk., rugpjūčio 22 d., trečiadienį. 
Golfo žaidynių laimėtojas bus 
apdovanotas 1991 m. Oldsmo-
biliu. Atgaivą parūpina Stan
dard Federal bankas. Bus įvai
rių laimėjimų ir dovanų. Smul
kesnei informacijai ir rezerva
cijoms skambinkite R o b e r t u i 
Zapo l iu i , tel. 708-361-4200. 

'sk) 
x A l b i n a s Kurku l i s . akcijų 

brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
R e n s h a w , Inc . , patarnauja 
akcijų, bonų. fondų hei kitu 
vertybių pirkime ir pardavi
me. Susidomėję skambinkite 
312-977-7916. 

(sk) 
x Tau t i n ių r ū b ų medžiaga 

iš Lietuvos, labai graži, auten 
tiška, skubiai parduodama už 
žemą kainą. Skambinti Ritai 
(708) 246-7451. 

įsk . t 

x I e š k o m e a t s a k o m i n g o 
ž m o g a u s a r p o r o s , kurie Kart 
sas City apylinkėje prižiūrėtų 2 
ir 5 m. berniukus ir gyventų 
kar tu . Atskiri privatūs kam 
bar ia i . Kelione apmokama 
Kreiptis i: Ga i lę . 913-268-1246 
po 6 v.v. <sk i. 

A R A S 
ir twt»emm visų rūiH| 

S T O G U S 
Su <MaWn patyrimu 

h i m * apdrausti 
Pats prižiūriu darbą. 
ARVYDAS KIELA 

312-737-1717 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

Mokytojų, tėvų ir jaunimo studijų savaitės dalyviai Da.r.avoje rugpjūčio 5-12 d. N'uotr. V. Kučo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
NAUJA INŽINIERĖ aplankė Airiją ir Angliją. Prieš 

įstodama į akademiją, ji jau 
Prieš 4 metus čia buvo rašyta, buvo lankiusi 6 metus Lemon-

kaip Kristina Valicenti, chemi- to Lituanistinę mokyklą, kai 
kų Aldonos Balytės ir dr. Jono dir- buvo inž. V. Kamantas. Jos 
Valicenčių duktė, baigė Benet tėvelis be pertraukos kas šešta-
akademiją, Lisle, 111., su visų 4 
metų „A" pažymių vidurkiu. 
Tuomet ji buvo akademijos ir 
National Honor Society sąra
šuose, Who's Who aprašymuose, 
gavusi Illinois State Scholar 
Avvard ir dalyvavusi Hinsdale 
jaunimo orkes t re grodama 
smuiku. Akademijoj per 4 
metus ėmė pažangiosios mate
matikos da lykus , išmoko 
vokiečių kalbą. Su ekskursija 

x O. i r J . Keraminai iš 
Rockfordo jau užsisakė bilie
tus j ,,Draugo" renginiu komi
teto ruošiamą vakarienę Marti-
nique pokylių salėje. Vakarienė 
bus rugsėjo 23 d., sekmadienį, 
po pietų. Ta proga siunčiami ir 
laimėjimų bilietėliai. 

x TRANSPAK perveda PI
NIGUS, t v a r k o PALIKIMUS, 
pigiai perka AUTOMOBI
LIUS. 2-jų metų garant i ja 
VIDEOaparatūrai , TELEVI
ZORIAMS pagal susitarimą. 
Parduodame k o m p i u t e r i u s , 
mezgimo, kopijavimo mašinas 
ir t.t. Viską galim persiųst i 
apmokė tu mui tu ir pristatyt i 
į n a m u s Lietuvoje. TRANS
PAK 2638 W. 69th St., Chica
go, IL 60629, 312-436-7772. 

(sk) 

x American Travel Service 
x JUOZAS BACEVIČIUS, Bureau parūpina lėktuvų bilie

tus atvykusiems iš Lietuvos. namų pirkimo ir pardavimo at 
stovas. Greitas ir tikslus pa 
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk 

x Baltic Monuments , Inc., 
2621 W. 71 Street. Chicago. IL. 
Tel. (312476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitu kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency. 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609. Tel 1 312-523-9191. 

(sk.) 

x Lietuviška organizaci ja 
ieško audėjos-o, kad išaustų 
tri jų lygių spalvų juostas. 
Skambin t i : 708-361-8831. 

(sk.) 

x Ieškau pusbrolio Felikso 
Rekaš iaus nuo Telšių, gyv. 
Chicagoje. Jo vaikai: Janina, 
Maryte, Aleksas ir Antanas Ra-
šykite: L i t h u a n i a , Vi lnius 
232010. Šeškinės g-vė 59b2. 
J u o z a s J o n a v i č i u s , te l . 
46-41-74. 

(sk) 

kurie tur i skristi iš New Yorko 
ir \Vashingtono į Chicagą. Los 
Angeles. Cleveland. ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke. kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems i Lietuvą. 
Taip pat darome nuotraukas pa 
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kreiptis j Amer ican Travel 
S e r v i c e B u r e a u . 9727 S. 
Western Ave., Chicago. IL 
60643. Tel. 1-312-238-9787. 

(sk.) 

x Odontologinio kabineto 
m o d e r n i š k i a u s i ą min ia 
t iūrini dan tų taisymo apara
tą, tinkantį Lietuvoje, galima 
įsigyti ir pasiųsti, arba privačiai 
nuvežti už 800 dol. Pilnas kom 
plektas. tik reikia Lietuvoje įsi
gyti oro kompresorių, kuris va
rys aparatą Patarnavimas be 
pelno — padėti Lietuvos stoma
tologams Kreiptis į „Calibro 
C o r p " , 511 E. 127 St., Le-
m o n t , IL 60439, U.S.A. 
(Pasaulio Liet. Centre) tel. 
708-257-7352. n u o 8 va i . 
v a k a r o . 

(sk) 

dienį iš Dovvnt-rs Grove ją 
vežiojo į Lemomą. 

Tolimesnėms studijoms ji 
buvo padavus prašymus į 4 
universitetus ir visi ją priėmė. 
Marquette katalikų univer
sitetas jai dar pa-iūlė ir stipen
diją. Ji pasirinko Notre Dame 
uni-tą So. Bend . Ind. Ten per 
pastaruosius 3 metus irgi buvo 
dekano garbės ^-arašuose. Šie
met gegužės 20 i , po ketverių 
metų studijų, būdama 21 metų 

x Grąž indami l a i m ė j m ų 
šakneles , prid-;o po 12 dol. 
aukų: Eligiju- Lel is , Ona 
Kinduriene, J. R. Gricius. Peter 
Gauronskas, J. V. Černius. F. 
Skirmantas. K':. Kuprėnas, Jo
nas Riauba. Ignas Simonaitis, 
V. Gasiūnas. O'Brien Family 
Realty. A. Pi/;pavičius, Stefan 
Lengnick. V šiems ta r iame 
ačiū. 

x Galite nupirkti bi l ie tus iš 
Lietuvos atvykstantiems savo 
svečiams. Skrydis — tiesiai iš 
Rygos į Chicagą, aplenkiant 
Maskvą. Kreiptis: A m e r i c a n 
Travel Service B u r e a u , 9727 
S. Westera Ave., Chicago, IL 
60643, tel. 312-238-9787. 

(ski 

x G. T. INTERNATIONAL, 
INC. LIETUVOS GYDY
TOJŲ SĄJUNGOS pavedimu 
organizuoja išvyką į Lietuvą 
š.m. SPALIO 1-18 DIENO
MIS. 14 naktų Lietuvoje. 2 
naktys Kopenhagoje. GYDY
T O J U S U V A Ž I A V I M A S 
ĮVYKS KAUNE nuo 7 iki 10 
spalio. Kviečiame gydytojus ir 
visus kitus nonnčius pasinaudo
ti šia puikia proga kartu keliau
t i . Pilna kelionės ka ina 
$1.985.00. Prašome kreiptis: 
9525 So. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL 60457, te l . (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Patr ia dovaninių prek ių 
ir elektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach. FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų. Lietuvoje pagei
daujamų, reikmenų didelį pasi
rinkimą. Priimam užsakymus ir 
iš kitų miestų. S iunčiame 
prekes į Vilnių kargo-oro lini
j a . Tel. 312-77K-210O. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais (mokėjimais ir pri
einamais nu<vi..mčįais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747 

(sk) 

amžiaus, ji baigė šio un-to 
inžinerijos skyrių su B.S.E. 
laipsniu (in Electrical Engineer-
ing). Studijuodama ji rytais dar 
vedė univ-to radijo stoties WVFI 
muzikos skyrių. Per vasario -
kovo mėnesius atsilankę 5 kor
poracijų atstovai jai pasiūlė tar
nybas, kaip pvz. A T . & T.. Pro-
ctle & Gamble, Travelers, Ins. 
ir kt. J i gegužės mėn. pasirašė 
darbo sutart į su viena iš jų — 
tarptaut ine konsultavimo kor
poracija Chicagoje ir jau dabar 
nuo rugpjūčio men. pradžios 
tenai dirba. 

— Antano Makaro , gyv. Hot 
Springs, Arkansas, jauniausios 
sesers a.a. Zosės Makaraitės 
palaikai liepos 20 d. buvo par
vežti iš Sibiro į Kauną. Ten 
buvo atliktos šermenų apeigos 
ir karstelis apsiūtas lietuvišku 
audeklu ir t au t i ška juosta 
nuvežtas į tėviškę — Žvingių 
parapiją ir su religinėm apei
gom palaidotas kapinėse šalia 
tėvų ir kitų artimųjų. Par
vežimo misiją iš tolimo Sibiro 
atliko vyriausios sesers anūkas, 
Alfa. Z. Makaraite buvo išvežta 
per pirmąjį masinį trėmimą, bū
dama tik 18 metų, mirė ten 
tesulaukus 23 m. amžiaus. 

— LB Vaka rų a p y g a r d o s 
metinis suvažiavimas įvyko 
rugpjūčio 12 d. Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Be 
oficialių atstovų, į suvažiavimą 
dar atvyko apie 180 svečių. Pri
imtas nutarimas remti kongres-
mano Christopher H. Smith At
stovų rūmams pateiktą HR 
5262 humanitarinės pagalbos 
Lietuvai įstatymo projektą, ku
ris yra lygiai toks pat kaip Se
nate priimtas S-2757 įstatymas. 

Apygardos pirmininkė Angelė 
Nelsienė padarė pranešimą apie 
savo trijų mėnesių darbą Wa-
shingtone, kol pasisekė Kongre
so narius įtikinti 10 milijonų do
lerių humanitar inės pagalbos 
Lie tuva i į s t a tymo projektą 
Kongresui pateikti ir jį parem
ti. Dėkingi LB Vakarų apygar
dos suvažiavimo dalyviai ir sve
čiai Angelės Nelsienės praneši
mą palydėjo atsistojimu ir gau
siais plojimais. 

— „Amer ika , Iz rae l i s i r Va
k a r ų Vokieti ja ilgą laiką buvo 
kraštai , į kuriuos sovietų pilie
čiai veržėsi emigruoti, o dabar 
prisidėjo ir Lietuva, (sovietams) 
nepavaldi respublika, kuri prieš 
keturis mėnesius paskelbė savo 
nepriklausomybę'', Los Angeles* 
Times dienraštyje iš Maskvos 
rugpjūčio 11 d. rašo korespon
dentė Elizabeth Shogren. Rusai, 
ukrainiečiai, žydai masiškai ieš
ko galimybių apsigyventi Lietu
voje, kol ji dar nėra pilnai atga
vusi nepriklausomybės. „Lietu
vos atstovybę Maskvoje tiesiog 
užplūdo pasiteiravimai", ilgame 
straipsnyje rašo korespondentė 
Shogren. 

Inž. Kristina Valicenti 

Jos studijų baigimo proga tė
veliai suruošė puikias vaišes. 

Mich., Kristutės dėdė Saulius 
Balys iš Jackson, Mich. Pasiekė 
sveikinimai ir dovanos iš M.L. 
Balių šeimos iš Clevelando, Ani
ceto Balio iš Chicagos. Jos 
tėvelio draugai specialiai at
vyko iš Youngstown, Oh. Irgi 
buvo giliai patenkinti mokslo 
užbaigimu jos seneliai M. ir J. 
Valicenčiai iš Chattanooga, 
Tenn. Amerikiečiai domėjosi 
dabartine padėtimi Lietuvoje. 

PRANEŠIMAI 
AMERIKIEČIAMS 

Trijų Pabaltijo tautų repre
zentantų grupė susir inkusi 
rugpjūčio 12 d. Latvių Centre, 
nutarė veikti kaip informacijos 
šaltinis amerikiečiams ir steng
tis ištaisyti spaudoje pasirodžiu
sias neteisingas žinias apie Pa
baltijo tautų ar kurios nors tau
tos reikalus. 

Besidalinant žiniomis buvo 
pranešta, jog rugpjūčio 23 d., 
Juodojo kaspino dienos proga 
Pavergtų tautų komitetas ren
gia spaudos konferenciją ameri
kiečių žurnalistams, kuri įvyks 
rugpjūčio 23 d., 10 vai. ryto, 55 
East Jackson St. Taip pat pa
vergtų tautų komiteto atstovai 
lankysis Vokietijos ambasadoje 

pakviesdami gimines, jos moks- rugpjūčio 23 d. 12 vai. 
lo drauges ir draugus, o tėvai — 
dalį savo bendradarbių. Inž. 
Kristina susilaukė daug dovanų 
ir jautrių linkėjimų jos pasinnk-
toj profesijoj. Po vakarienės 
buvo solisto atliekamos airių 
dainos ir kupletai (Kristinos 
tėvelio motina yra aire1. Džiau
gėsi anūkės mokslo baigimu 
dantų gydytoja Danutė su dr. 
Stasiu Baliai iš Grand Rapids. 

x , , L a i š k a i L i e t u v i a m s " 
ruoš ia ekskursi ją \ Portugali
ją 'aplankys Fatimąi. Ispaniją ir 
Maroką š.m. rugsėjo 27 d. Infor
macijai kreiptis: Amer i can 
Trave l Service Bureau, 9727 
S. Wes te rn Ave., Chicago, IL 
60643, tel . 312-238-9787. 

(sk.) 
x Dėmesio video a p a r a t ų 

sav in inka i ! Norėdami tikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
s is temos į amerikiet iškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
į INTERVIDEO. Su moder 
niausią ..digital" aparatūra, už 
prieinamą kainą galime per 
rašyti jūsų vaizdajuostes į I V 
U-Matic, Beta, VHS. 8 mm, 8 
mm ..high-band"' Stereo Hi-Fi 
formatus. Taip pat perrašome 
16 mm kino filmus į video 
juostas. Mūsų adresas: INTER-
video, 3533 S. Archer Ave.. 
Ch icago . IL 60609. tel. (312) 
927-9091. Sav. Pe t r a s Berno
tas . 

(sk.) 

Rugpjūčio 18 d., šeštadienį, 
Jaunimo sąjunga kviečia visus 
lietuvius ir pabaltiečius praleis
ti dieną Chicagos North Ave. 
pliaže su t r i spa lvėmis , ar 
latvių ir estų vėliavėlėmis 
Tikslas yra parodyti amerikie
čiams, jog mūsų daug čia yra ir 
tuo pačiu pasidžiaugti besibai
giančia vasara. Prie North Ave. 
paplūdymio yra ir automobilių 
pastatymo aikštė, tik reikia at
vykti prieš 10 vai. ryto, nes ji 
greitai užsipildo. 

Estai kviečia atvykti rugsėjo 
2 d. rytą į Arlington Rače Track. 
kur galima užsiimti iškylai vie
tą, ir kur visada pilna žurnalis
tų, besiklausiančių įvairių nuo
monių įvairiais klausimais. 

Birutė A. Vindaš ienė 

LIETUVOS GYDYTOJAI 
LIET. SODYBOJE 

Iš Lietuvos atvykusieji tautie
čiai sulaukė iš dr. J. Adomavi
čiaus materialinės pagalbos net 
tūkstantinėmis. Ir šiuo metu 
Liet. Sodyboje ilgesnį laiką yra 
apsistojusi visa eilė iš Lietuvos 
atvykusių gydytojų pagilinti 
studijas. Naujausių mediciniškų 
knygų jis vis siunčia Lietuvos 
universitetui Vilniuje, už ką yra 
gavęs iš ten gražių padėkų. 

Paminėsime vieną iš vykstan
čių renginių. Liepos 29 d. rengi
nį atidarė ir pravedė pirm. dr. 
J. Adomavičius. Pirmiausia su
giedota giesmė ..Dievas mūsų 
prieglauda", prie pianino muz. 
Juozas Sodaitis. Alfonsas Šida-

gis. Maldas pravedė kun. Juozas 
Juozevičius. Juzefą Paulauskie
nė padeklamavo savo kūrybą 
apie gamtą. Liet. Sodyboje apsi
stojusi gyd. Vaiva Eringytė dė
kojo Lietuvos fondui ir Alvudui 
už pagalbą atvykus studijas gi
linti Illinois universitete. Anta
nas Kevėža deklamavo savo pat
riotinę poeziją. Prof. Kazys 
Ėringis vertino J. Paulauskie
nės kūrybą apie gamtą. 

Liet. Sodyboje prisiglaudęs su 
kitais 6 gydytojais gyd. Algis 
Marcinkevičius dėkojo Lietuvių 
fondui ir Alvudui už pagalbą ir 
įgalinimą 6 mėnesius tęs t i stu
dijas. 

Valdas Šepkus deklamavo sa
vo kūrybą. Antanas Kalanta ap
dovanojo visus iš Lietuvos atvy
kusius gydytojus Alvudo išleis
tu gyd. Algirdo Statkevičiaus 
veikalu ..Žmogaus gelbėjimas". 

Gail. sesuo EI. Peržinskienė 
pranešinėjo apie rūkymo didelę 
žalą. Juozas Palutis skai tė savo 
kūrybą. Alf. Šidagis dainavo 
solo komišką dainą. Didžiulia
me ekrane buvo rodomas filmas 
— Vilniaus universiteto studen
čių ansamblio ,,Virgo" koncer
tas. 

Kraujospūdi matavo dr. J. 
Adomavičius ir Anelė Kirvai-
tyė. Kraujo tyrimui lapelius 
išrašinėjo ir tokio tyr imo duo
menis aiškino Jonas Adomavi
čius. 

Po to buvo Alvudo gerybėmis 
pasivaišinimas. Visi buvo labai 
patenkinti ir džiaugėsi čia atlie
kamais dideliais labdaros dar
bais savo tautiečiams pagelbėti 
visai nemokamai. 

K o r e s p . 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd. Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago. IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
Šeštad 9 v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lie tuvninkas 

2501 W. 69th Stveet 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. O g d e n Ave. . St*. 18-2 
Hinsda le . IL 60621 
Tel. (706) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 
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